
Gemeente Bodegraven  Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten en 
landschappelijke elementen en structuren 2016 - 2017 

Objecten met waarde Redelijk, Hoog, Hoog plus 

Cultuurhistorische Projecten  

Weesp februari 2018 (actualisering enkele panden januari 2019) 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B002 Bruggemeestersstraat, Nieuwerbrug 

Typologie: Brug 

Beschrijving: Geklonken, stalen ophaalbrug over de Oude Rijn met tolhek. De 
bruggehoofden zijn opgetrokken in rode baksteen met betonnen hoekblokken (voorheen 
natuursteen). Het opschrift aan de bovenkant van de brug (beide zijden) luidt: 
Nieuwerbrug 1651-1990 

Datering: in 1990 heeft vernieuwing van zowel de brug als de bruggehoofden plaats 
gevonden. 

Ontwerper:  

Bouwstijl:  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: Het dorp Nieuwerbrug is ontstaan bij de brug over de Oude Rijn, al in de 
16de eeuw hier aanwezig. De huidige handbediende brug is de enige tolbrug van 
Nederland.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
De brug met tolhek heeft cultuurhistorische waarden als waterstaatkundig en 
infrastructureel element met een lange geschiedenis over de Oude Rijn. Van belang als 
object behorend bij het thema specifieke gebeurtenissen of plaatselijke ontwikkelingen. 
(H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
De brug heeft belangrijke situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging in het 
dorp: over de Oude Rijn. Ensemblewaarde met nabijgelegen kerkgebouwen. (H) 

Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B003 Bruggemeestersstraat 5, Nieuwerbrug  

Typologie: Café 

Beschrijving: Nabij de ophaalbrug (Nieuwerbrug) gelegen tweelaags hoekpand onder een 
plat dak met breed overstek. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen met dito lisenen 
en spaarvelden en worden afgesloten door een fries met sierbanden in afwisselend 
gesmoorde dan wel rode baksteen. Profiellijsten en lateien zijn uitgevoerd in beton. De 
gevelindeling is symmetrisch met per paar gekoppelde vensters met bovenlichten. Een 
aanbouw van latere datum staat aan de zijde van de brug.  

Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Functionalistisch met traditionele kenmerken 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als herinnering aan de vroegere functie van café, nu restaurant, in de 
Bruggemeestersstraat nabij de ophaalbrug. (H)  
• architectuurhistorische waarde:  
De kenmerkende geometrisch georiënteerde architectuur met zorgvuldig uitgevoerd 
metselwerk is van belang als voorbeeld van een ontwerp in functionalistisch stijl met 
traditionele kenmerken. (H)  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Sterk in het oog vallende positie vanwege de ligging op de hoek van de straat nabij de 
brug. Belangrijke ensemblewaarde in combinatie met brug, Oude Rijn, straatprofiel en 
kerkgebouwen. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B004 Bruggemeestersstraat 13, Nieuwerbrug 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand woonhuis van één bouwlaag hoog onder een met gesmoorde 
Tuile du Nordpannen gedekt zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat. Centraal in 
het dak staat een niet oorspronkelijke, dakkapel. De symmetrische vijf-assige voorgevel is 
een lijstgevel met centraal in de gevel de entree. De gepleisterde kopgevels zijn tuitgevels. 
De stichtingssteen naast de voordeur heeft het opschrift 1871. 

Datering: 1871  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig sociaal-economisch belang voor de 19de-eeuwse ontwikkeling van het 
dorpscentrum rondom de brug. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele stijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Sterk in het oog vallende positie nabij en markant ensemble vormend met kerkgebouwen 
en brug. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

 

B005 Brugstraat 15, Bodegraven  

Typologie: Hotel 

Beschrijving: Aan de Oude Rijn en nabij de brug over de Oude Rijn gelegen hoekpand 
bestaande uit twee bouwlagen onder een schilddak dat met gesmoorde pannen is gedekt. 
In het voordakschild staat een dakkapel met een driehoekig fronton en vleugelstukken. De 
gevels zijn deels gemetseld in rode baksteen en deels gepleisterd en wit geschilderd. Het 
centrale geveldeel is evenals de hoekpilasters met kapitelen gepleisterd en wit 
geschilderd. De voorgevel wordt afgesloten door een kroonlijst met een gepleisterd fries 
met consoles waarboven zich een uitkragende, geprofileerde bakgoot bevindt. De 
symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een centrale middenpartij waarin zich de entree 
bevindt. Hierboven zit een balkon dat door, niet oorspronkelijke, consoles wordt 
ondersteund. De T-vensters hebben getoogde bovendorpels en zijn deels bezet met glas-
in-lood. Ter weerszijden van de entree zit een, niet oorspronkelijk, horizontaal geleed 
etalagevenster waarvan de bovenlichten bezet zijn met ladderroeden.  

Datering: 1870 (pui uit circa 1920) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neoclassicistische trant  

 



Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: Voormalig Hotel van Haaften: een begrip in Bodegraven.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als herinnering aan de functie van voormalig hotel, tevens als object(en) 
behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn.(H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neoclassicistische trant. (H)  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Het pand heeft belangrijke stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op de hoek 
van de straat nabij de brug over de Oude Rijn. De zijgevel valt prominent in het oog 
vanwege de ligging langs het water. Belangrijke ensemblewaarde in combinatie met brug 
en Oude Rijn. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B006 Buitenkerk 13, Bodegraven  

Typologie: Pakhuis 

Beschrijving: Langs de Oude Rijn gelegen drielaags bouwmassa met kapverdieping onder 
een mansardedak dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. De nok ligt evenwijdig aan 
de Oude Rijn. De gevels zijn niet oorspronkelijk zwart gesausd. De symmetrisch 
ingedeelde gevelopeningen zijn bezet met niet oorspronkelijke ramen. Aan de achterzijde, 
langs Buitenkerk, staat een tweelaags bouwmassa met een kapverdieping onder een 
zadeldak waarvan de nokrichting haaks op de straat ligt. Ook deze gevel is niet 
oorspronkelijk zwart gesausd en is bezet met niet oorspronkelijke ramen en een entree in 
een niet oorspronkelijk portiek. 

Datering: 1912 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L 

Afleesbaarheid: L/R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: L/R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als object(en) behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude 
Rijn. De architectonische en bouwkundige wijzigingen verzwakken de herkenbaarheid en 
daarmee de cultuurhistorische waarde. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van gering belang vanwege de gewijzigde verschijningsvorm van de gevels. (L) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege de markante hoofdvorm (silhouet) heeft het complex stedenbouwkundige en 
beeldbepalende waarden. Vooral de bouwmassa langs de Oude Rijn is beeldpalend 
gesitueerd en vormt een belangrijke blikvanger. In combinatie met de in de onmiddellijke 
nabijheid gesitueerde watertoren is er sprake van een bijzonder historisch 
stedenbouwkundig ensemble. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B009 Buitenkerk 44, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis  

Beschrijving: Woonhuis, restant van een voormalig complex van vier woningen, bestaande 
uit een éénlaags pand onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak met 
aankapping aan de achterzijde. De gemetselde gevels zijn voorzien van sierbanden en 
bogen in rode verblendsteen. De kopgevel is uitgevoerd met windveren en makelaar. In de 
voorgevel bevinden zich vier schuiframen met bovenlichten.  

Datering: 1914 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de ontwikkeling van de buurt vanaf 1910. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enige architectuurhistorische waarde. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Van enig belang vanwege de beeldbepalende ligging aan de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B010 Buitenkerk 57, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op enige afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype met voorin het onderkelderde woonhuis en achter de stal die lager 
is onder een met riet gedekt zadeldak. De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde 
voorgevel die gemetseld is in rode baksteen in kruisverband en voorzien is van 
rozetankers, windveren, een sierspant met makelaar en schuifvensters (begane grond). 
Op de sierspant staat de naam van de boerderij: Groenoord. In de rechterzijgevel zijn 
gevelopeningen aangepast/vernieuwd, in de voorgevel zijn op de verdieping de 
schuiframen vervangen. 
Links van de boerderij staat het met gesmoorde pannen gedekte zomerhuis. De 
symmetrische voorgevel is voorzien van een windveer en drie schuifvensters. 

Datering: 1840  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het landschap. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B011 Buitenkerk 69, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en de Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. De 
boerderij heeft voorin het onderkelderde woonhuis en aan de achterzijde de stal. De 
symmetrisch ingedeelde voorgevel is gemetseld in rode baksteen in kruisverband en heeft 
sierbanden. Bogen zijn uitgevoerd in oranje verblendsteen met aanzet- en sluitstenen. Het 
dakoverstek is voorzien van windveren en hangwerk in de top. Vensters zijn uitgevoerd 
met T-ramen. De keldervensters bezitten luiken. Op de toegangsdam over de wegsloot 
staat een giet-/smeedijzeren toegangshek.  

Datering: 1906 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg en de Oude Rijn. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B012 Burgemeester Le Coultrestraat 2, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand woonhuis bestaande uit twee bouwlagen met kapverdieping onder 
een schilddak met afhangende schilden dat gedekt is met gesmoorde keramische pannen. 
Het dak is bezet met dakkapellen. Het dakoverstek is breed. De gevels zijn gemetseld in 
rode baksteen met enig siermetselwerk in de erkerhoeken. De asymmetrische voorgevel 
heeft links een dubbele erker met afgeschuinde zijkanten. Rechts in de gevel bevindt zich 
de entree met zijlichten onder een luifel.  

Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor vroeg 20ste-eeuwse woonhuisontwikkeling. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele bouwstijl met 
aandacht voor baksteenornamentiek. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering beeldbepalend in de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B013 Burgemeester Le Coultrestraat 4,5,6,7, Bodegraven 

Typologie: Woonhuizen 

Beschrijving: Rijtje van vier woonhuizen bestaande uit twee bouwlagen met kapverdieping 
onder een schilddak met twee steekkappen die voorzien zijn van relatief brede 
overstekken en gootklossen. Het dak is gedekt met rood geglazuurde Tuile du 
Nordpannen. De in rode baksteen gemetselde gevels hebben gepleisterde sierbanden en 
stenen lateien. De raamdorpels zijn uitgevoerd in rode strengperssteen. De voorgevel 
heeft twee risalieten met entrees die door de steekkappen worden afgesloten.  

Datering: 1913 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissance  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor vroeg 20ste-eeuwse woonhuisontwikkeling. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancestijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering beeldbepalend in de straat. (H) 

Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B014 Burgemeester Le Coultrestraat 8,9, Bodegraven 

Typologie: Woonhuizen 

Beschrijving: Twee gespiegelde woonhuizen bestaande uit twee bouwlagen met 
kapverdieping onder een met rode keramische pannen gedekt schilddak met twee 
steekkappen. Deze hebben overstekken, windveren en gootklossen. De gepleisterde, wit 
geschilderde gevels zijn uitgevoerd met sierbanden in baksteen en dito strekken en bogen 
boven de gevelopeningen. De voorgevel heeft twee risalieten met erkers waarboven zich 
een balkon bevindt. De risalieten worden afgesloten door de steekkappen. Rechts in de 
gevel is een rondboogdoorgang naar het achterterrein. 

Datering: 1915 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor vroeg 20ste-eeuwse woonhuisontwikkeling. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancestijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering beeldbepalend in de straat. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B015 Burgemeester van Dobben de Bruijnstraat, Bodegraven  

Typologie: Openbare ruimte (straataanleg) 

Beschrijving: Het deel van de Burgemeester van Dobben de Bruijnstraat dat bestaat uit 
twee rijstroken aan weerszijden van een langgerekte vijver met aflopende walkanten en 
drie eilanden. Op de eilandjes staan loofbomen en struiken. Op de walkanten staan alleen 
bomen. De straat is geherprofileerd na 2010.  

Datering: 1930-1935 

Ontwerper:  

Bouwstijl: .  

Gaafheid: L 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R  
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Karakteristieke aanleg voor de periode van het Interbellum. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend voor zijn omgeving. (R) 

Waardering: Redelijk  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B016 Burgemeester van Dobben de Bruijnstraat 1, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis (villa) 

Beschrijving: Hoekpand bestaande uit een tweelaags volume met forse kapverdieping 
onder een samengesteld steil dak dat is bedekt met gesmoorde geglazuurde Tuile du 
Nordpannen. Het dak heeft brede overstekken en loopt links door over een erkerachtige, 
tweelaags aanbouw met afgeschuinde hoek en rechts over een éénlaags volume met 
afgeschuinde hoeken. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen in halfsteensverband. In 
het portiek bevindt zich een rondboogentree.  

Datering: 1937 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel-functionalisme. Interbellumarchitectuur. 

Gaafheid: H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voorbeeld van een villa uit de periode van het Interbellum en karakteristiek 
voor de 20ste-eeuwse villaontwikkeling in dit deel van de stad. (H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in Interbellumarchitectuur waarbij een 
traditioneel-zakelijke bouwstijl met ambachtelijke opzet en markant pannendak 
kenmerkend zijn. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Markante hoofdvorm een zeer beeldbepalend gesitueerd op hoek. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B017 Burgemeester van Dobben de Bruijnstraat 3,5, Bodegraven  

Typologie: Dubbel woonhuis (villa) 

Beschrijving: Dubbele villa die symmetrisch is opgebouwd. Het drie bouwlagen hoge 
volume heeft een fors schilddak waarvan de zijschilden boven de zijgevels doorlopen tot 
eenlaags bouwhoogte. De zijgevels vormen daar tevens een luifel waaronder de 
voordeuren zitten. Het dak is gedekt met rode geglazuurde Opnieuw Verbeterde 
Hollandse pannen en heeft dakkapellen en brede overstekken. De symmetrische 
voorgevel heeft twee tweelaags erkers en twee loggia's op de verdieping. De gevels zijn 
gemetseld in rode baksteen in halfsteensverband.  

Datering: 1938 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voorbeeld van een dubbele villa uit de periode van het Interbellum en 
karakteristiek voor de 20ste-eeuwse villaontwikkeling in dit deel van de stad. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Markante hoofdvorm en beeldbepalend gesitueerd langs de straat. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B018 Dammekant 20, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis (voormalig zomerhuis).  

Beschrijving: Langgerekte éénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een met 
gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak met de nok haak op de straat. Het dak 
heeft een breed overstek met decoratief gesneden windveren en een makelaar. De in rode 
baksteen gemetselde symmetrische voorgevel heeft gepleisterde hoeklisenen en een dito 
getrapte gevelafsluiting. Kenmerkend zijn verder de T-vensters met luiken en 
keperboogvormige bovenlichten.  

Datering: Circa 1890 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: Gele kleurstelling van windveren en pleisterwerk in voorgevel is niet 
oorspronkelijk. Het pand is het zomerhuis bij de naastgelegen boerderij op nr. 22  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voormalig zomerhuis, als object behorend bij het thema weidebedrijf/
kaasmakerij. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in chaletstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering beeldbepalend in de straat: ensemble met nr. 22. 
(H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B019 Dammekant 50, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op zo’n 400 meter van de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een zadeldak met gesmoorde keramische pannen. Voorin is 
het woonhuis ondergebracht, achterin oorspronkelijk de stal. In de huidige situatie heeft 
het gehele pand een woonfunctie Links van de boerderij staat de herbouwde stal onder 
een zadeldak. De zadeldaken van beide gebouwen zijn uitgevoerd met een overstek en 
windveren. De boerderij heeft daarnaast een sierspant met een makelaar. De gemetselde 
voorgevels van beide gebouwen zijn symmetrisch ingedeeld. 
Aan de linkerzijgevel van de boerderij is een overkap[ping gebouwd. Rechts van de 
boerderij (nr. 50a) staat het oorspronkelijke zomerhuis.  

Datering: Circa 1885 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevels. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het landschap. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H) 
 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B021 De Bree 1, Nieuwerbrug 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand woonhuis bestaande uit één bouwlaag met kapverdieping onder 
een samengesteld mansardedak dat gedekt is met rood geglazuurde Tuile du Nordpannen 
en voorzien is van pirons. Het linker bouwdeel met topgevel heeft een erker met 
afgeschuinde hoeken waarboven zich een balkon bevindt. De gevels in rode baksteen 
hebben sierbanden, bogen en boogvelden met oranje en witte baksteen en uitkragende 
gemetselde steunen onder de houten goot. Er zijn kunststenen lateien aangebracht. De 
voortuin is van de openbare weg gescheiden door een sloot.  

Datering: 1923 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken neorenaissance 

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit:  

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor vroeg 20ste-eeuwse woonhuisontwikkeling van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele bouwstijl met 
elementen van neorenaissance. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering zeer beeldbepalend voor zijn omgeving. 
Landschappelijk-historische waarde vanwege de ruimtelijke relatie met het open 
landschap aan de overzijde. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B022 De Bree 6, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op relatief grote afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het 
Zuid-Hollandse langhuistype onder een doorlopend, met gesmoorde Hollandse pannen 
gedekt zadeldak. Voorin is de woning ondergebracht en achterin de stal. De symmetrisch 
ingedeelde voorgevel is gemetseld in rode baksteen in kruisverband met gebruik van gele 
baksteen in strekken en muizentand. De topgevel is voorzien van windveren, makelaars 
en een sierspant. 

Datering: 1900 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij de windveren, makelaars en sierspant in topgevel kenmerkend zijn. 
(R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het landschap. De boerderij heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B023 De Bree 8, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op relatief grote afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het 
Zuid-Hollandse langhuistype onder een met kruispannen gedekt zadeldak met 
verspringende nokhoogten. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Schuin 
achter het hoofdvolume staat een met golfplaat gedekte schuur (voorheen riet). De 
boerderij heeft gemetselde gevels in rode baksteen in kruisverband. De voorgevel is 
voorzien van windveren, makelaar en een sierspant in de geveltop. De gevel is bezet met 
T-vensters. In de topgevel bevindt zich een engelenvenster. Op de dam over de wegsloot 
staat een giet-/smeedijzeren toegangshek met opschrift. Dit hek is een replica van het 
oorspronkelijke hek. Het erf is beplant met leilinden.  

Datering: 1900 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen: De met golfplaat gedekte schuur achter de boerderij moet verwijderd 
worden. De Agrarische beoordelingscommissie (Abc) heeft een advies opgesteld, waaruit 
blijkt dat deze diagonaal geplaatste bebouwing geamoveerd dient te worden ten behoeve 
van een doelmatige uitbreiding van het agrarisch bedrijf. Het gebouw is daarnaast 
voorzien van asbest. Omdat het vanaf 2024 verboden is om nog asbestdaken te hebben, 
dient. Derhalve dient dit gesaneerd te worden. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevels waarbij de windveren, makelaars, het sierspant in de topgevel en het 
engelenvenster kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het landschap. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B024 De Bree 10, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een met keramische pannen gedekt zadeldak met verspringende 
nokhoogten. Voorin is de woning ondergebracht, achterin de stal. Rechts van het 
hoofdvolume staat een gemetselde schuur onder een zadeldak met aankapping. De 
gemetselde gevels zijn uitgevoerd in rode baksteen in kruisverband. De symmetrische 
ingedeelde voorgevels van de boerderij en de schuur zijn voorzien van windveren en een 
sierspant in de geveltop. Achter de boerderij staat een hooiberg. Het perceel aan de 
linkerkant van het erf is gedeeltelijk boomgaard.  

Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevels waarbij de windveren en sierspant in topgevels kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B025 De Bree 12, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op relatief grote afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het 
Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak. Voorin is de woning ondergebracht, 
achterin de stal. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen in kruisverband. De 
symmetrische voorgevel van boerderij heeft T-vensters en is voorzien van windveren en 
een sierspant in de geveltop.  

Datering: Circa 1900 (kern uit circa 1800) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij de windveren en sierspant in topgevels kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het landschap. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B026 De Bree 16, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op relatief grote afstand van de openbare weg langs een sloot gelegen 
boerderij bestaande uit een klein hoofdvolume onder een wolfsdak gedekt met dakpannen 
(voorheen riet).  Voorin is de woning ondergebracht, achterin de stal. Links van de 
boerderij staat het zomerhuis met een zadeldak dat gedekt is met rode en gesmoorde 
Hollandse pannen. Het hoofdvolume heeft gemetselde gevels in rode baksteen in 
kruisverband met sierbanden en segmentbogen in gele baksteen. De gevel is bezet met 
sierankers. De vensters bezitten getoogde bovendorpels.  

Datering: 1810 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met elementen uit de neorenaissance 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse type. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel in een traditionele aan de neorenaissance verwante bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het landschap. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B027 De Bree 20, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op relatief grote afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het 
Zuid-Hollandse langhuistype stal onder een met riet gedekt zadeldak met wolfseind. 
Voorin is de woning ondergebracht, achterin de stal. De boerderij heeft een symmetrische 
voorgevel, is gemetseld in rode baksteen en is voorzien van rozetankers en vierruits 
schuiframen met tweeruits bovenlichten en luiken. Naar de boerderij leidt een oprit tussen 
twee sloten met aan weerszijden perenbomen. 

Datering: 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij de symmetrische gevelindeling kenmerkend is. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het landschap. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H) 

Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B028 De Bree 23, Nieuwerbrug 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Pal aan de openbare weg gelegen woonhuis bestaande uit een bouwlaag 
met kapverdieping onder een zadeldak met de nok evenwijdig aan de weg. Het dak is 
gedekt met gesmoorde, geglazuurde Hollandse pannen. Centraal in het dakschild bevindt 
zich een dakkapel met zadeldak. De beide kopgevels hebben een overstek, windveren en 
een makelaar. De symmetrische voorgevel is gemetseld in rode baksteen in kruisverband 
met aanzet- en sluitstenen in gele baksteen. Deze vijf-assige voorgevel heeft centraal de 
entree en T-vensters ter weerszijden daarvan. 

Datering: 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de laat 19de-eeuwse ontwikkeling van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. (H)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B029 De Bree 26, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op relatief grote afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het 
Zuid-Hollandse langhuistype onder een gemoderniseerd (met pannen gedekt) zadeldak 
(was rietgedekt). Voorin is de woning ondergebracht, achterin de stal. De gevels van de 
boerderij zijn gemetseld in rode baksteen. Achter de boerderij staat een hooiberg. 

Datering: 1900 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het landschap. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

 

B031 De Groendijck 41, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een met riet gedekt zadeldak. De boerderij heeft voorin het 
onderkelderde woonhuis en aan de achterzijde de stal. Het dakoverstek heeft gesneden 
windveren en gevel- en hoekmakelaars. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is 
gemetseld in rode baksteen in kruisverband en heeft strekken boven de gevelopeningen. 
De vensters zijn uitgevoerd met vierruits ramen met tweeruits bovenlichten. In de topgevel 
bevindt zich een engelenvenster. De keldervensters bezitten diefijzers en luiken. Het 
stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. Rechts van de boerderij staat een gemetselde 
schuur onder een zadeldak met een zelfde windveer als het hoofdgebouw.  

Datering: 1877 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H  

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij het engelenvenster en de gesneden windveren en makelaars 
kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van Driebruggen. (H)  

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B032 De Groendijck 53, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een met riet gedekt wolfsdak met een aangekapte dakkapel in de 
zijdakschilden. De boerderij heeft voorin het onderkelderde woonhuis en aan de 
achterzijde de stal. De symmetrisch ingedeelde in rode baksteen gemetselde voorgevel is 
een ingezwenkte lijstgevel met rozetankers en strekken boven de vensters. De gevel 
wordt afgesloten door een kroonlijst. De ramen zijn uitgevoerd met een bovenlicht. 
Centraal in de voorgevel bevindt zich de entree die gevat is in een omlijsting van pilasters 
en een kroonlijst die door twee geprofileerde consoles wordt ondersteund. Ook de (niet 
oorspronkelijke) voordeur is voorzien van een bovenlicht. De keldervensters bezitten 
diefijzers en luiken. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. De zijgevels zijn bezet met 
staafankers. Aan de rechter zijgevel is een boenhok gebouwd.  

Datering: 1876 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

 



Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van Driebruggen. (H)  

Waardering: Hoog  

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

 



Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B034 Dorp 16, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
gesmoorde pannen. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin 
de stal. De in rode baksteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft 
getoogde strekken boven de gevelopeningen en een dakoverstek met decoratief 
gesneden windveren, een sierspant en een makelaar. In de rechter zijgevel ligt de entree 
in een portiek. De zijgevels bezitten staafankers. De schuiframen in de voor- en zijgevel 
zijn voorzien van getoogde, met glas-in-lood bezette bovenlichten. De keldervensters 
bezitten diefijzers en luiken.  

Datering: 1890 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen: Volgens de informatie van het MIP dateert de boerderij genaamd 
Oudwaartse Hoeve uit 1890  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in de dorpskern van Waarder. De boerderij heeft ensemblewaarde als karakteristiek 
en onlosmakelijk onderdeel van de voormalige agrarische bebouwing van de dorpskern van 
Waarder. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B039 Emmakade 21, 22, 23, 24 Bodegraven 

Typologie: Woningbouwcomplex 

Beschrijving: Ensemble van vier gekoppelde woonhuizen van een bouwlaag met 
kapverdieping onder zadeldaken. De kopgevels zijn uitgevoerd als klokgevels. Rechts in 
de voorgevel bevindt zich de entree. Centraal op de verdieping is een zoldervenster 
aangebracht.  
  
Datering: 1898 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit:R 

Opmerkingen: Gewijzigde vensters begane grond.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp met kenmerkende klokgevels. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs vaart. (H) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B040 Emmakade 25, 26, 27, 28, Bodegraven 

Typologie: Woningbouwcomplex 

Beschrijving: Ensemble van vier, per paar gekoppelde, woonhuizen van een bouwlaag met 
kapverdieping onder zadeldaken. De daken hebben overstekken met decoratief gesneden 
windveren en makelaars. De gemetselde voorgevels hebben rechts de entree. De 
vensters naast de entree zijn gewijzigd. Centraal in de topgevel bevindt zich een venster.  
  
Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen: Gewijzigde vensters begane grond. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs vaart. (H) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B041 Emmakade 37, 38 Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Dubbel woonhuis van een bouwlaag met kapverdieping onder zadeldaken. 
De daken hebben overstekken met windveren. De gemetselde gevels zijn voorzien van 
sierbanden en ontlastingsbogen. De symmetrisch ingedeelde voorgevels bezitten twee 
schuiframen op de begane grond en een centraal geplaatst venster in de topgevel. In de 
zijgevels bevindt zich de entree.  
  
Datering: 1907 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissance 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk.(R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs vaart. (H) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B042 Emmakade 97 Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Woonhuis van een bouwlaag met kapverdieping onder een mansardedak. 
Het dakoverstek is voorzien van windveren en een sierspant met een makelaar. De 
gemetselde gevel heeft op de begane grond rechts in de gevel een erker met 
afgeschuinde zijkanten en links een entree in een portiek met een zijlicht. De topgevel 
heeft twee symmetrisch geplaatste vensters en een smal verticaal zoldervenstertje 
erboven.  
  
Datering: 1932 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs vaart. (H) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B043 Emmakade 141 Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Woonhuis van een bouwlaag met kapverdieping onder een steil zadeldak. 
De gemetselde gevel heeft op de begane grond een rechthoekige erker die bezet is met 
een horizontaal geleed venster. Links hiervan bevindt zich de entree. Boven het 
verdiepingsvenster is een sterk verticaal geleed smal zoldervenster aangebracht.  
  
Datering: 1936 

Ontwerper: C. Tromp, timmerman/aannemer 

Bouwstijl: Interbellumarchitectuur 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor (ontwikkelings)geschiedenis van het gebied langs de vaart. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in Interbellumarchitectuur waarbij het 
steile dak, de baksteenarchitectuur en de horizontale en verticaal gelede vensterpartijen 
kenmerkend zijn. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs vaart nabij bruggetje over de vaart. (H) 
  
Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B044 Emmakade 144, 145 Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Dubbel woonhuis van een bouwlaag met kapverdieping onder een schilddak 
met hangende schilden (mansarde). De symmetrisch ingedeelde gemetselde gevel heeft 
op de begane grond twee gespiegelde erkers met centraal in de gevel twee gespiegelde 
entrees met zijlichten. De zoldervensters zijn gekoppeld.  
  
Datering: 1936 

Ontwerper: C. Tromp, timmerman/aannemer 

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs vaart. (H) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B046 Goudseweg 149 Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Woonhuis van een bouwlaag met kapverdieping onder een mansardedak 
met wolfseind. Het pand heeft gemetselde gevels met links in de voorgevel een erker met 
afgeschuinde zijkanten. In de rechter zijgevel zit de entree onder een luifel. De voorgevel 
heeft op de verdieping een centraal geplaatst gekoppeld venster.  
  
Datering: Circa 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde in de straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B049 Hoge Rijndijk 13, Nieuwerbrug 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Woonhuis van een bouwlaag met kapverdieping onder een mansardedak. 
Het dakoverstek heeft windveren en een makelaar. De gemetselde voorgevel heeft links 
een erker met afgeschuinde zijkanten en rechts hiervan de entree met zijlichten in een 
portiek. Centraal in de topgevel is een drielicht aangebracht.  
  
Datering: 1928 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
 



• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Van enig beeldbepalend belang langs straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B051 Hoge Rijndijk 51, Nieuwerbrug 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Op ruim perceel gelegen vrijstaand woonhuis van een bouwlaag met 
kapverdieping onder een schilddak met afhangende schilden (mansardedak). Centraal in 
het voordakschild is een staande dakkapel aangebracht. De symmetrisch ingedeelde 
voorgevel is een lijstgevel met sierbanden. De bovendorpels van de gevelopeningen zijn 
getoogd. De T-vensters hebben identieke bovenlichten. Centraal in de voorgevel bevindt 
zich de entree met eenzelfde bovenlicht.  
  
Datering: 1881 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissance 

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancestijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd lans de Oude Rijn. (H) 
  
Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B053 Hoogeind 4, Driebruggen  

Typologie: Arbeiderswoning  

Beschrijving: Eénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een met gesmoorde 
Hollandse pannen gedekt zadeldak met de nok haak op de straat. In het linker dakschild 
staat een niet oorspronkelijke dakkapel. Het dak heeft een overstek met windveren. De in 
rode baksteen gemetselde symmetrische voorgevel heeft een gepleisterde plint en 
strekken boven de vensters. De vensters zijn uitgevoerd met schuiframen. Aan de linker 
zijgevel bevindt zich een niet oorspronkelijke erker. De entree ligt in de rechter zijgevel.  

Datering: 1875 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

 



Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als typerende (arbeiders)woning uit de periode van voor de Woningwet 1902. 
(H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van gering belang vanwege de kwaliteit van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige situationele waarde vanwege de vrijstaande ligging. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B054 Hoogeind 8, Driebruggen 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een samengesteld afgewolfd 
dak met een steekkap aan de voorzijde. Het dak is gedekt met rode keramische pannen 
en voorzien van pirons. De nok ligt parallel aan de weg. De in rode baksteen opgetrokken 
voorgevel heeft boven de vensters lateien met segmentbogen erboven, een rondboog 
boven de entree en beschot in de topgevel. Het rechthoekige vlak boven de entree heeft 
het opschrift Anak Mas. Links in de voorgevel zit een gemetselde erker met afgeschuinde 
zijkanten waarboven een gemetselde, opengewerkte balkonomlijsting is aangebracht. Het 
geveldeel rechts van de erker heeft een entree met boven- en zijlichten die gevat zijn in 
een rondboog. De ramen zijn uitgevoerd met een bovenlicht. De linker zijgevel heeft 
vensters die deels voorzien van luiken. De ramen in de rechter zijgevel zijn samengesteld.  

Datering: 1922  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R  

 



Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Anak Mas is Maleis voor Gouden Kind. Het pand is in 1922 gebouwd in 
opdracht van de graanhandelaar Dirk Kok voor de prijs van 2000 gulden. (Bron: Groslijst)  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege het ontwerp in traditionele trant. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van situationele waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende ligging nabij 
de openbare weg. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B055 Hoogeind 10, Driebruggen 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eénlaags, deels onderkelderde bouwmassa met kapverdieping onder een 
mansardedak dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. De nok ligt parallel aan de weg. 
In het voordakschild staat een dakkapel met een driehoekig fronton en vleugels. De in 
rode baksteen opgetrokken voorgevel heeft een gepleisterde plint, segmentbogen met een 
decoratief gepleisterde sluitsteen boven de gevelopeningen en een fries met consoles 
waarboven een bakgoot is aangebracht. De boogvelden zijn gepleisterd. Centraal in de 
gevel zit de entree met een drieruits bovenlicht. De schuiframen bezitten eveneens een 
drieruits bovenlicht en zijn voorzien van luiken. De keldervensters bezitten diefijzers. De 
kopgevels hebben een hoger opgemetselde, opengewerkte, tuitvormige beëindiging. De 
linker zijgevel heeft gevelopeningen die eveneens voorzien zijn van bovenlichten en, op 
de begane grond, van luiken.  

Datering: 1911  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

 



Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de voorgevel en 
de zijgevels. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van situationele waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende ligging nabij 
de openbare weg. (R) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B057 Hoogeind 24, Driebruggen 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een afgewolfd met riet gedekt zadeldak. Voorin is het deels 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen 
opgetrokken, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft vlechtingen in de kopgevel, 
rollagen boven de vensters en sierankers. De schuiframen zijn voorzien van bovenlichten 
die met glas-in-lood bezet zijn. De keldervensters in de rechter zijgevel bezitten diefijzers. 
In de linker zijgevel ligt de entree in een portiek met een rondboog. Het stalgedeelte heeft 
rechthoekige stalvensters.  

Datering: Circa 1930 (de kern dateert volgens de Groslijst en BAG uit 1876) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voor- en zijgevels. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Driebruggen. (H)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B058 Hoogeind 36, Driebruggen 

Typologie: Boerderij met zomerhuis 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een afgewolfd met riet gedekt zadeldak. Voorin is het deels 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen 
opgetrokken voorgevel heeft vlechtingen in de kopgevel, staafankers en strekken boven 
de vensters. De vensters zijn uitgevoerd met T-ramen: op de begane grond voorzien van 
luiken. Het keldervenster heeft eveneens een luik. Centraal in de gevel ligt de entree met 
een bovenlicht.  
Links van de boerderij staat het zomerhuis in de vorm van een eenlaags bouwmassa 
onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde pannen. Het dakoverstek heeft 
windveren en een makelaar. De gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft 
centraal in de gevel de entree met een bovenlicht en ramen met een bovenlicht ter 
weerszijde. De verdieping heeft een engelenvenster in de vorm van een keperboogvormig 
drielicht. Achter het zomerhuis staat een hooiberg.  

Datering: 1875  

Ontwerper:  

 



Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
De boerderij en het zomerhuis hebben enige architectuurhistorische waarde vanwege de 
ontwerpkwaliteit van de voorgevels. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Driebruggen. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B059 Laageind tegenover nr. 41, Driebruggen 

Typologie: Varkenskot  

Beschrijving: Eénlaags gebouwtje onder een zadeldak met blinde achter- en zijgevels. Het 
voormalige varkenskot ligt tegenover de boerderij Laageind 41 en is bouwvallig.  

Datering: eerste helft 20ste eeuw 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:   

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorisch waardevol relict uit de periode dat bij vrijwel elke boerderij een 
varkenskot aanwezig was. Er resteren er tegenwoordig in deze polder nog twee. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van situationele waarde vanwege de vrijstaande ligging op het land tegenover 
de boerderij Laageind 41. (R/H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B060 Laageind 43, Driebruggen 

Typologie: Zomerhuis 

Beschrijving: Aan de rechterzijde van de, nieuw gebouwde boerderij, gelegen zomerhuis 
bestaande uit een begane grond en kapverdieping onder een zadeldak met de nok haaks 
op de straat. Het dak is gedekt met gesmoorde pannen. De in rode baksteen opgetrokken 
voorgevel is een symmetrisch ingedeelde tuitgevel met staafankers en vensters met niet 
oorspronkelijke ramen met bovenlichten. Aan de rechter zijgevel is een boenhok met 
lessenaarsdak aangebouwd. Hierin bevindt zich de entree met een rondboog stalvenster 
er naast. De linker zijgevel heeft schuiframen en, in het achterste deel, rondboog 
stalvensters.  

Datering: 1870 (datumsteen) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: R 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Enige cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van 
een zomerhuis ooit behorend bij een (nu vernieuwde) boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (R/
H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. Als voormalig onderdeel van een boerderijcomplex heeft het 
zomerhuis landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk 
onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van Driebruggen. (H)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B061 Hoogeind 56, Driebruggen 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
afgewolfd zadeldak. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het linker 
dakschild is bezet met niet oorspronkelijke dakkapellen. De in rode baksteen opgetrokken 
voorgevel heeft vlechtingen in de geveltop, staafankers en strekken boven de 
gevelopeningen. Rechts van het midden bevindt zich de entree in een portiek. De deur 
heeft een bovenlicht dat bezet is met een ijzeren levensboom. De ramen zijn voorzien van 
een bovenlicht. Aan de rechter zijgevel is een boenhok met lessenaarsdak en entree 
aangebouwd.  

Datering: Circa 1900 (kern mogelijk 1784 volgens de Groslijst) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Driebruggen. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B063 Hoogeind 62, Driebruggen 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een zadeldak met gesmoorde kruispannen (woonhuis) en een met riet 
gedekt zadeldak (stalgedeelte). De nokhoogte van de stal is lager dan die van het 
woonhuis en de plattegrond is smaller dan die van het woonhuis. Voorin is het deels 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen 
opgetrokken, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde plint, sierbanden 
en bogen die uitgevoerd zijn in witte baksteen. In de kunststenen lateien is een decoratie 
aangebracht. In de linker zijgevel bevindt zich een stichtingssteen met het opschrift 1914. 
De schuiframen hebben een bovenlicht dat bezet is met glas-in-lood. De keldervensters in 
de rechter zijgevel bezitten diefijzers. In de linker zijgevel ligt de (niet oorspronkelijke) 
entree in een portiek. Het stalgedeelte heeft ijzeren rondboog stalvensters. Aan de 
achterzijde van de boerderij staat een hooiberg (nu berging).  

Datering: 1914 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

 



Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Driebruggen. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
  
Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B064 Julianastraat 9, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Tweelaags hoekpand onder een schilddak dat gedekt is met rode 
keramische pannen met een dakkapel centraal in het voordakschild. De gemetselde 
voorgevel is uitgevoerd met sierbanden, lateien en segmentbogen. De zijgevel heeft 
alleen lateien. De boogvelden en het fries in de voorgevel zijn van gekleurde baksteen. De 
bakgoot rust op geprofileerde gootklossen. Links in de voorgevel bevindt zich de entree 
met bovenlicht. De identieke schuiframen hebben eenzelfde bovenlicht.  

Datering: 1912 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor vroeg 20ste-eeuwse ontwikkeling. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan het neorenaissance 
verwante bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering op hoek beeldbepalend voor zijn omgeving. (H) 

Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B065 Julianastraat 11, Bodegraven  

Typologie: Kaaspakhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een zadeldak met de 
nokrichting haaks op de straat. Het dak is gedekt met rode kruispannen. Het dakoverstek 
heeft windveren. De hoge schoorsteen is niet oorspronkelijk. De gevels zijn gemetseld en 
voorzien van sierbanden, segmentbogen en vensteromlijstingen in gele strengperssteen. 
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met een centrale as waarin zich op elke bouwlaag 
loodsdeuren bevinden. Boven de bovenste deur zit een hijsbalk. De vensters zijn voorzien 
van luiken.  

Datering: 1911 

Ontwerper:  
 



Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een kaaspakhuis uit 1911. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance 
verwante bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege markante hoofdvorm en situering in de straat. (R) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B066 Julianastraat 32, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaande tweelaags bouwmassa onder een samengesteld keramisch 
pannendak met steekkappen. In het voor- en zijdakschild bevinden zich dakkapellen. Het 
brede dakoverstek is voorzien van consoles/gootklossen. De gemetselde gevels hebben 
een licht uitkragende borstwering die wordt afgesloten door een hardstenen lijst. De 
voorgevel heeft links een risalerend bouwdeel in de vorm van twee boven elkaar 
geplaatste erkers met afgeschuinde zijkanten. De gewijzigde schuiframen bezitten 
bovenlichten. De entree bevindt zich in de aanbouw aan de linker zijgevel onder een luifel.  

Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de vroeg 20ste-eeuwse ontwikkeling. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering in de rooilijn beeldbepalend voor zijn omgeving. (H) 

Waardering: Redelijk 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B067 Julianastraat 34, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaande tweelaags bouwmassa onder een samengesteld keramisch 
pannendak met steekkappen met gekoppelde dakkapellen in het rechter dakschild. Het 
dakoverstek is breed. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. De voorgevel heeft links 
een risalerend bouwdeel met op de begane grond een erker met een balkon met een 
gemetselde borstwering erboven. De gewijzigde schuiframen zijn voorzien van 
bovenlichten. De entree bevindt zich in een aanbouw aan de rechter zijgevel onder een 
luifel.  

Datering: 1929 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor vroeg 20ste-eeuwse ontwikkeling. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering in de rooilijn beeldbepalend voor zijn omgeving. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B068 Julianastraat 38, Bodegraven  

Typologie: School 

Beschrijving: In de zichtlijn van de Koningstraat gelegen halfvrijstaande, langgerekte 
tweelaags bouwmassa onder een zadeldak met licht uitzwenkende kapvoet. Het dak is 
gedekt met rode kruispannen. Het dakoverstek heeft sierspanten. De in rode baksteen 
gemetselde gevels zijn voorzien van ontlastingsbogen, sierbanden en een plintlijst in 
groen geglazuurde baksteen. De omlijsting van het melkmeisje op de verdieping heeft 
daarnaast gele strengperssteen. In de topgevel is gepleisterd vakwerk aangebracht. De 
symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft schuiframen met bovenlichten en op de 
verdieping het genoemde melkmeisje met een getoogde bovendorpel. In de rechter 
 



zijgevel bevindt zich een stichtingssteen met het opschrift: Groen-van-Prinstererschool 
M.U.L.O. 1910. Ook de ingangspartij ligt in de zijgevel.  

Datering: 1910 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Eclectisch 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voorbeeld van een schoolgebouw uit 1910. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een eclectische bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering in de zichtlijn van de Koningstraat beeldbepalend 
voor zijn omgeving. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B069 Julianastraat 46, 48, Bodegraven  

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Gespiegelde tweelaags bouwmassa onder een keramisch zadeldak met de 
nok evenwijdig aan de straat. In het voordakschild bevinden zich dakkapellen. Het brede 
dakoverstek rust op consoles/gootklossen. De bakstenen voorgevel heeft links en rechts 
een risalerend bouwdeel met een tweelaags erker met afgeschuinde zijkanten en beschot 
tussen beide verdiepingen. In het centrale geveldeel liggen de gespiegelde entrees onder 
een brede luifel.  

Datering: 1911 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor vroeg 20ste-eeuwse ontwikkeling. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van gering belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele bouwstijl. (L) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege ligging in de rooilijn. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B070 Kerkstraat z.n., Marktstraat hoek Noordstraat, Bodegraven 

Typologie: Lantaarnpaal 

Beschrijving: Vijfarmige straatlantaarn van gietijzer. Donkergroen geschilderd. De lantaarn 
bestaat uit een gecanneluurde (in lengterichting gegroefde) paal van enkele segmenten 
die naar boven toe smaller worden. De paal wordt bekroond door vier decoratief 
uitgevoerde armen met daarop lantaarns, de vijfde en grootste lantaarn staat op het 
bovenste deel van de paal. 
Er staan in het centrum van Bodegraven twee identieke exemplaren, een in de Kerkstraat 
en een op de hoek van de Marktstraat met de Noordstraat. 

Datering:  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

 



Opmerkingen: Beide lantaarnpalen zijn in feite van hetzelfde type als de lantaarnpalen die 
verder in het gebied rond de kerk (Oude Markt 1) staan, maar voorzien van meerdere 
lantaarns. Ook de lantaarns die in de Kerkstraat aan enkele gevels zijn bevestigd, zijn 
typologisch verwant. De vijfarmige straatlantaars zijn volgens informatie van bewoners en 
vanuit de gemeente (juli, september 2017) in de tweede helft van de 20ste eeuw als 
onderdeel van een renovatie van de dorpskern geplaatst, samen met de genoemde 
andere lantaarns rond de kerk. 
Voor beide vijfarmige lantaarns geldt dat de de “kroon” met de armen historisch is, de 
armaturen (lampen met behuizing) en de masten (deel onder de “kroon”) zijn van recente 
datum. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van historisch straatmeubilair. (H)  
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in kern. (H) 

Waardering: Hoog plus. Deze waardering betreft alleen de historische “kroon” met de 
armen, niet de armaturen (lampen met behuizing) en de masten (deel onder de “kroon”). 

 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B072 Kerkstraat 16, 18, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend pand onder een schilddak met keramische pannen. 
In het voordakschild bevindt zich een dakkapel. De in rode baksteen uitgevoerde 
voorgevel is een van oorsprong symmetrische lijstgevel met een kroonlijst met consoles. 
Getoogde strekken liggen boven de getoogde bovendorpels. De voorgevel heeft 
hoekpilasters. In het midden bevindt zich een risaliet met een entree met bovenlicht in 
houten omlijsting met pilasters en kroonlijst. Het rechter deel (nr. 18) heeft twee 
schuifvensters. In het linker deel (nr. 16) is op de begane grond een niet-passende 
winkelpui geplaatst.  

Datering: 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een woonhuis uit 1880. (R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele stijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B073 Kerkstraat 28, Bodegraven 

Typologie: Winkelwoonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend pand onder een plat dak met een hoger 
opgemetseld hoekvolume dat ten opzichte van de aangrenzende gevels naar voren 
springt. Het etalagevenster van de begane grond wordt afgesloten door een betonnen 
luifel die zich over de risalerende hoekpartij voortzet. De in gele baksteen gemetselde 
gevels in halfsteensverband zijn voorzien van verdiepte voegen in de voorgevel en in het 
hoekvolume. Het etalagevenster heeft, boven de betonnen luifel, meerruits bovenlichten. 
Op de verdieping van het hoekvolume is een verticaal geleed, uitkragend, V-vormig 
venster aangebracht met vlaggenstokhouder en -mast er onder.  

Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Amsterdamse Schooltrant  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse ontwikkeling van het stadscentrum met 
winkelwoonhuizen langs de belangrijkste straten. (R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de Amsterdamse School 
verwante bouwstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de straat. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B076 Kerkstraat 54, Bodegraven  

Typologie: Kaaspakhuis met woning 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met een kapverdieping onder een schilddak dat is 
gedekt met gesmoorde Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen. In het voordakvlak staat 
een dakkapel. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft gekoppelde raampartijen met 
bovenlichten die bezet zijn met glas-in-lood. Rechts in de gevel ligt de entree met boven- 
en zijlichten die eveneens bezet zijn met glas-in-lood. De gevel wordt afgesloten door een 
uitkragende bakgoot. Aan de achterzijde staat, aan de Oude Rijn, het voormalige 
kaaspakhuis is. Het pand is gemetseld in rode baksteen met uitkragende rollagen, bezit 
houten vensters met horizontale roedenverdeling en wordt afgesloten door een 
mansardedak. Delen zijn recent gerenoveerd (dak, voor- en achtergevel). 

Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een kaaspakhuis uit 1925. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij (H), tevens als object(en) behorend bij 
het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn.(H)  
• architectuurhistorische waarde: 
De voorgevel van het woonhuis heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de 
kwaliteit van het ontwerp. (R)  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Het complex is beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de Kerkstraat en heeft, aan de 
zijde van de Oude Rijn ensemblewaarde in combinatie met de daar aanwezige historische 
bedrijfspanden. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B077 Kerkstraat 55, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend hoekpand. De gemetselde voorgevel heeft 
sierbanden en gepleisterde aanzet- en sluitstenen boven de vensters van de begane 
grond. De voorgevel is een lijstgevel met een kroonlijst. Links in de voorgevel bevindt zich 
de entree.  

Datering: Circa 1890 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen: 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B078 Kerkstraat 64, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend pand met kapverdieping onder een schilddak met 
gesmoorde kruispannen. Centraal in het voordakschild staat een dakkapel met driehoekig 
fronton. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft in de bogen, de boogvelden en 
de kroonlijst versieringen in de vorm van oranjerode verblendsteen. Zwart gekleurde 
baksteen is verwerkt in de boogvelden en de consoles. De voorgevel is een drie-assige 
symmetrische lijstgevel. Links in de voorgevel bevindt zich de entree.  

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in traditionele bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in Kerkstraat nabij Voorplein. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B079 Kerkstraat 85, 87, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Gespiegeld, twee bouwlagen tellend pand onder een schilddak met 
gesmoorde Hollandse pannen. De voorgevel in rode baksteen is een lijstgevel met een 
kroonlijst en sierlijsten in de vorm van uitkragende rollagen boven de gevelopeningen die 
uitgevoerd zijn in rode en gele baksteen. De sierlijsten zetten zich over de gevel voort. De 
symmetrisch geplaatste gevelopeningen zijn bezet met twee-, vier- en zesruits 
schuifvensters. 

Datering: 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met classicistische invloed  

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele stijl met enige 
neoclassicistische kenmerken. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege brede, blokvormige massaopbouw en markante kroonlijst van beeldbepalend 
belang. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B080 Kerkstraat 92, Bodegraven 

Typologie: Boerderij  

Beschrijving: Eénlaags pand met kapverdieping onder een zadeldak met wolfseind dat 
gedekt wordt door gesmoorde Hollandse pannen. De voorgevel is een symmetrisch 
ingedeelde afgeknotte tuitgevel met links in de gevel de entree.  

Datering: 1860 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een voormalige stadsboerderij. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in traditionele bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in Kerkstraat. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B081 Kerkstraat 99, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend pand met kapverdieping onder een schilddak. Het 
centraal in het voordakschild geplaatste dakhuis wordt afgesloten door een trapgevel. De 
gemetselde voorgevel heeft een centrale risaliet met entree. Links hiervan bevindt zich 
een erker met balkon. De geveldetaillering is uitgevoerd in de vorm van sierbanden, 
gepleisterde aanzet- en sluitstenen en neggeblokjes en een decoratief fries. In de linker 
zijgevel bevindt zich een stichtingssteen met het jaartal 1902. 

Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissance  

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancestijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B082 Kerkstraat 107, 109, 111, 113, 115, Bodegraven 

Typologie: Woningbouwcomplex 

Beschrijving: Ensemble van vijf gekoppelde woonhuizen van een bouwlaag met 
kapverdieping onder mansardedaken met, overwegend, gesmoorde kruispannen. De 
kopgevels vormen een afwisseling van lijstgevels en trapgevels. De bakstenen gevels zijn 
versierd met onder meer cordonlijsten, gepleisterde hoek- en neggeblokken en 
segmentbogen boven de gevelopeningen. De schuifvensters zijn soms samengesteld. 
Voordeuren bevinden zich in een portiek. Nummer 109, 111 en 113 bezitten als 
erfafscheiding nog het oorspronkelijke ijzeren sierhekwerk. 
  
Datering: 1890 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van laat 19de-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd vanwege de ensemblewerking. (H) 
  
Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B083 Kerkstraat 114, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend hoekpand met kapverdieping onder een schilddak 
met wolfseind. De voorgevel is een lijstgevel met rechts in de gevel de entree. Strekken in 
rode baksteen liggen boven de getoogde bovendorpels van de gevelopeningen. De 
zijgevel heeft staafankers en een bakgoot met gootklossen.  

Datering: 1907 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een woonhuis uit 1907. (R/H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd op hoek en plein. Waardevol ensemble met kerk aan overzijde. 
(H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B084 Kerkstraat 120, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend hoekpand met kapverdieping onder een schilddak 
met wolfseind. De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde drie-assige lijstgevel met 
rechts in de gevel de entree. Boven de begane grond is een cordonlijst aangebracht. 
Boven de getoogde bovendorpels van de gevelopeningen liggen strekken in rode 
baksteen.  

Datering: 1871 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een woonhuis uit 1871. (R/H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in straat. (R/H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B085 Kerkstraat 122, Bodegraven 

Typologie: Winkelwoonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend pand, aan één zijde vrijstaand, met kapverdieping 
onder twee zadeldaken die met gesmoorde Hollandse pannen zijn gedekt. Het pand met 
oudere kern kreeg aan het begin van de 20ste eeuw een nieuwe straatgevel. Deze gevel 
is gepleisterd, wit geschilderd en voorzien van in rode strengperssteen uitgevoerde 
sierbanden, segmentbogen, gevelhoeken en een kroonlijst met gesneden consoles. Het 
fries is, evenals de boogvelden, gedecoreerd met siermetselwerk. Links in de voorgevel 
bevindt zich een symmetrisch ingedeelde houten winkelpui in houten omlijsting met een 
kroonlijst en pilasters en een borstwering met diamantkopmotief. 

Datering: 1900 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Eclectisch  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: H (winkelpui) 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de ontwikkeling van het stadscentrum rond de eeuwwisseling met 
winkelwoonhuizen langs de belangrijkste straten. (R/H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in straat. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B086 Kerkstraat 134, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend hoekpand met kapverdieping onder een zadeldak 
met wolfseind dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. De gevels zijn gemetseld in rode 
verblendsteen in staand verband en zijn voorzien van sierbanden. De boogvelden zijn 
gevuld met decoratief gekleurde baksteen. De bakgoot rust op gootklossen. De voorgevel 
heeft links in de gevel een risaliet met entree.  

Datering: 1920 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Eclectisch  

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp met decoratieve detaillering. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in straat en op hoek. Ensemble met buurpand nr. 132. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B087 Kerkstraat 164, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend vrijstaand pand met kapverdieping onder een 
afgewolfd schilddak. De gevels zijn gepleisterd en wit geschilderd. De voorgevel is een 
symmetrisch ingedeelde vijf traveeën brede lijstgevel met centraal in de gevel de entree 
met een bovenlicht. De vensters zijn bezet met vierruits ramen met tweeruits bovenlichten. 
In de zijgevel bevinden zich twee zesruits ramen met dito bovenlicht op de verdieping.  

Datering: 1864  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neoclassicistische trant  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in straat. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B088 Kerkstraat 170, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eén bouwlaag tellend pand met kapverdieping onder een mansardedak dat 
gedekt is met gesmoorde Tuile du Nordpannen. De gemetselde voorgevel heeft 
sierbanden van rode verblendsteen en dito segmentbogen boven de gevelopeningen. De 
boogvelden en het fries zijn uitgevoerd in rode en witte verblendsteen. De voorgevel is 
een lijstgevel met links in de gevel de entree in een portiek  

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in straat. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B089 Kerkstraat 172, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend pand met kapverdieping onder een schilddak. De 
gemetselde gevels hebben siermetselwerk in de sierbanden en in de strekken boven de 
gevelopeningen. De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde drie traveeën brede 
lijstgevel. In de rechter zijgevel bevindt zich de entree onder een luifel.  

Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
 



• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B090 Kerkweg 3, 5, Driebruggen  

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Ensemble van twee gekoppelde woonhuizen van een bouwlaag met 
kapverdieping onder met gesmoorde kruispannen gedekte zadeldaken met de nok 
evenwijdig aan de straat. Het dakschild van nr. 3 is verlengd en dekt een garageaanbouw. 
De kopgevels bezitten overstekken met gesneden windveren en een decoratief gesneden 
makelaar. Op de dakschilden staan niet oorspronkelijke dakkapellen. De in rode baksteen 
gemetselde voorgevels hebben in gele baksteen uitgevoerde sierbanden en strekken 
boven de gevelopeningen. De gevelopeningen zijn bezet met T-ramen met bovenlichten. 
De vensters op de begane grond bezitten luiken. De erfafscheiding wordt gevormd door 
een sierhekwerk. De rechter zijgevel van nr. 5 heeft een fors, niet oorspronkelijk, venster.  
  
Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: L/R  

Afleesbaarheid: R 
 



Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de straat. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd op de hoek van de straat n beeldbepalende waarde vanwege 
de ensemblewerking. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B091 Kerkweg 6, Driebruggen 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaande bouwmassa van een bouwlaag met kapverdieping onder een met 
gesmoorde Friese pannen gedekt zadeldak. De nok ligt evenwijdig aan de straat. In het 
voordakvlak staat een dakkapel. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft 
sierbanden en segmentbogen boven de lateien die uitgevoerd zijn in witte baksteen. De 
gevel wordt afgesloten door een fries met siermetselwerk en consoles die de bakgoot 
ondersteunen. Rechts van het midden bevindt zich, achter een hardstenen stoep, een 
portiek met een entree met een bovenlicht. De ramen ter weerszijden van de entree zijn 
eveneens voorzien van een bovenlicht. Op de overgang naar de linker zijgevel is een 
overeenkomstig venster geplaatst waarvan de ramen bezet zijn met gebogen glas.  
Op de erfafscheiding staat een ijzeren sierhekwerk.  

Datering: Circa 1920 (datering volgens Groslijst), 1925 (volgens BAG) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R  

 



Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van de Kerkweg. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege het ontwerp van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B096 Kerkweg 31, 33, 35, Driebruggen  

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Ensemble van drie gekoppelde woonhuizen van een bouwlaag met 
kapverdieping onder met gesmoorde kruispannen gedekte zadeldaken met de nok 
evenwijdig aan de straat. Een van de kopgevels heeft een overstek met windveren. Op het 
voordakschild staat een niet oorspronkelijke, aangekapte dakkapel. De in rode baksteen 
gemetselde voorgevel heeft een gepleisterde plint en gepleisterde aanzet- en sluitstenen 
in de segmentbogen boven de gevelopeningen. De voorgevel wordt afgesloten door een 
bakgoot die rust op consoles. De gevelopeningen zijn bezet met, grotendeels niet 
oorspronkelijke, ramen en deuren die voorzien zijn van een bovenlicht.  
  
Datering: 1910 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: L/R  

Afleesbaarheid: R 

 



Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de straat. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd vanwege de ensemblewerking. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B098 Kerkweg 47, Driebruggen  

Typologie: Schoolmeesterswoning 

Beschrijving: Vrijstaande éénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een schilddak 
met een steekkap aan de voorzijde. Het dak is gedekt met rode kruispannen en voorzien 
van pirons. Het dakoverstek heeft windveren. In het zijdakschild staat een niet 
oorspronkelijke dakkapel. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft lateien boven 
de gevelopeningen en beschot in de topgevel. Boven enkele lateien zijn segmentbogen 
aangebracht die uitgevoerd zijn in groen geglazuurde baksteen. De voorgevel heeft rechts 
een gemetselde erker met afgeschuinde zijkanten waarboven een balkon is aangebracht 
met een opengewerkte houten balustrade. Deze gevel wordt afgesloten door een 
puntgevel. De gevel links van de erker wordt afgesloten door een bakgoot met 
geprofileerde consoles en bezit de entree achter een stoep. De schuiframen zijn voorzien 
van meerruits bovenlichten. De entree en de balkondeuren bezitten eveneens een 
bovenlicht. De goed in het zicht staande rechter zijgevel wordt afgesloten door een 
bakgoot met geprofileerde gootklossen, heeft staafankers en een schuifraam met een 
bovenlicht.  

Datering: 1915  

Ontwerper:  

 



Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: L/R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voorbeeld van een schoolmeesterswoning uit 1915. De waarde is verzwakt 
vanwege de rond 2000 gesloopte bijbehorende school. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door vrijstaande ligging beeldbepalende waarde. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B099 Koninginneweg 1,3, Bodegraven 

Typologie: Gemaal 

Beschrijving: Gemaalgebouw opgetrokken in gele IJsselsteen onder een schilddak met 
overwegend gesmoorde Hollandse pannen. In de gepleisterde aanbouw bevindt zich de 
uitlaat. Het waterreservoir heeft houten walkanten. Vensters zijn uitgevoerd in ijzer en 
bezitten roeden. In de voorgevel is een stichtingssteen aangebracht. Binnen in het gemaal 
staat een historische zuiggasmotor uit 1935. De dienstwoning bij het gemaal telt een 
bouwlaag met kapverdieping onder een drieschilddak.  

Datering: 1872 

Ontwerper: J. Goldberg 

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: het gemaal kreeg als naam ‘Hercules’ en bemaalde tussen 1872 en 
1878/1979 de Noordzijderpolder, eerst met een stoommachine, later met een elektrische 
motor. 

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Het gemaal heeft cultuurhistorische en civieltechnisch-historische waarden als onderdeel 
van de polderbemaling.  Van belang als object(en) behorend bij het thema 
waterbeheersing. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege de voor het gemaal kenmerkende 
verschijningsvorm. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege de situering in een (nieuwbouw)wijk is de relatie met de omgeving afwezig. Als 
historisch relict heeft het complex belangrijke historisch stedenbouwkundige waarde. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B102 Korte Nieuwstraat 1, Bodegraven 

Typologie: Bedrijfsruimte annex woonhuis 

Beschrijving: Twee belendende twee bouwlagen tellende panden onder een plat dak 
(rechts), resp. een zadeldak (links, met kapverdieping). De lijstgevels zijn uitgevoerd met 
hoogteverschillen. De voorgevel van het rechter pand is voorzien van sierbanden en 
segmentbogen in gele baksteen. De vensters zijn samengesteld. 

Datering: 1908 (rechter bouwdeel), circa 1930 (linker bouwdeel) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissance (rechter bouwdeel), traditioneel (linker bouwdeel).  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 

 



• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor vroeg 20ste-eeuwse ontwikkeling in het stadscentrum en als voorbeeld 
van een bedrijfsgebouw annex woonhuis. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege het ontwerp in neorenaissancestijl (rechter bouwdeel) en 
traditionele bouwstijl met zakelijke kenmerken (linker bouwdeel). (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Van belang voor het totaalbeeld van de straat en ensemblewaarde met het aangrenzende 
gemeentelijk monument Korte Nieuwstraat 3. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B103 Korte Nieuwstraat 4, Bodegraven  

Typologie: Pakhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een met gesmoorde 
kruispannen gedekt mansardedak met de nokrichting haaks op de straat. Het dakoverstek 
heeft windveren. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is opgetrokken in kalkzandsteen 
met decoratieve accenten in rode baksteen in sierbanden, segmentbogen, boogvelden en 
rollagen. De centrale as in de voorgevel is bezet met loodsdeuren. De vensters zijn 
voorzien van houten luiken. In de topgevel bevindt zich een ijzeren roosvenster.  

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een pakhuis uit 1905. Van belang als object(en) behorend bij 
het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance 
verwante bouwstijl met opvallende in kalkzandsteen uitgevoerde gevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege markante hoofdvorm en situering in de straat. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B104 Korte Waarder 17, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op een ruim perceel, omgeven door sloten, nabij de openbare weg gelegen 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt wolfsdak. Voorin 
is het onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De symmetrisch 
ingedeelde voorgevel is een afgeknotte halsgevel met een kroonlijst. Deze draagt het 
opschrift Oude Vliet. Het muurwerk heeft strekken boven de gevelopeningen en 
sierankers. De schuifvensters hebben glas-in-lood bovenlichten. De keldervensters zijn 
voorzien van diefijzers en luiken. De entree bevindt zich in de linker zijgevel. Op de dam 
over de wegsloot staan gemetselde, opengewerkte, voetmuren.  

Datering: 1870 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel in traditionele trant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B105 Korte Waarder 35, Nieuwerbrug 

Typologie: Woonhuis van boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen onderkelderd woonhuis van een boerderij, 
bestaande uit een éénlaags bouwmassa en kapverdieping onder een met riet gedekt 
zadeldak met de nok haaks op de straat. Het dakoverstek heeft fraai gesneden windveren 
en een makelaar. De voorgevel is een puntgevel met T-vensters en centraal in de topgevel 
een decoratief gesneden driedelig venster met een opvallend bovenlicht in de vorm van 
een ezelsrugboog.  

Datering: 1850 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Enige cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van 
een bij een boerderij behorend woonhuis. Van belang als object(en) behorend bij het thema 
weidebedrijf/kaasmakerij. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het woonhuis heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel in traditionele trant. Het engelenvenster in de topgevel is 
architectuurhistorisch zeer waardevol (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van enige stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en 
beeldbepalende ligging. Het woonhuis heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (R).  

Waardering: Redelijk  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B106 Korte Waarder 52, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op een ruim perceel, omgeven door sloten, nabij de openbare weg gelegen 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder respectievelijk een met gesmoorde 
kruispannen gedekt zadeldak (woonhuis) en een met riet gedekt schilddak met wolfseind 
(stalgedeelte). Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de 
stal. Het dakoverstek heeft windveren en een sierspant met een makelaar in de top. De in 
rode baksteen gemetselde voorgevel heeft sierbanden, vensteromlijstingen van oranje 
verblendsteen en sierankers. De vensters zijn deels voorzien van luiken.  

Datering: 1845  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met invloed van de Chaletstijl 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Stichtingssteen in linker zijgevel (niet leesbaar vanaf openbare weg).   

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel waarbij de in oranje verblendsteen uitgevoerde motieven en de windveren en 
het sierspant kenmerkend zijn. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B107 Korte Waarder 53, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op een ruim perceel gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype 
onder een met riet gedekt wolfsdak. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de 
stal. De in rode baksteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft 
vlechtingen, strekken en sierankers. De voorgevel heeft schuifvensters, het stalgedeelte 
ijzeren stalvensters.  
Op de dam over de wegsloot staat een giet- smeedijzeren toegangshek.  

Datering: 1877 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H  

Opmerkingen: Centraal in de voorgevel gevelsteen met opschrift (niet leesbaar vanaf 
openbare weg).   
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel in traditionele trant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B108 Korte Waarder 55, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij en woonhuis 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met wolfseind aan de voorzijde. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin 
de stal. De in rode baksteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft 
sierankers en strekken boven de gevelopeningen. De schuiframen hebben bovenlichten 
met glas-in-lood. Tegen de rechter zijgevel is een boenhok aangebouwd. Links van de 
boerderij staat een woonhuis, mogelijk het zomerhuis, bestaande uit een deels 
onderkelderde bouwmassa met kapverdieping onder een mansardedak dat gedekt is met 
gesmoorde kruispannen. Centraal in de symmetrisch ingedeelde voorgevel zit de entree in 
een portiek. De deur is, evenals de ramen, voorzien van een bovenlicht. Op de dam over 
de wegsloot staat een giet-, smeedijzeren toegangshek. 

Datering: 1920 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H  

 



Opmerkingen: Centraal in de voorgevel van de boerderij zit een stichtingssteen met een, 
vanaf de openbare weg niet leesbaar, opschrift.   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de voorgevel van 
de boerderij en van het woonhuis. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (H).  

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B109 Korte Waarder 68, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op enige afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het 
woonhuis en de stal hebben afzonderlijke zadeldaken met verschillende nokhoogten. De 
nok ligt evenwijdig aan de weg. De kopgevels hebben windveren, een gevelmakelaar en 
een sierspant. De in rode baksteen gemetselde voorgevel van het woonhuis heeft een 
gepleisterde plint, sierbanden en bogen boven de vensters. De boogvelden en de 
sierbanden zijn uitgevoerd in gele strengperssteen en gekleurde baksteen. Het woonhuis 
heeft keldervensters met diefijzers en schuifvensters met glas-in-lood bovenlichten. De 
topgevel is bezet met een T-venster. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters en luiken. 
Links van de boerderij en via een tussenlid verbonden staat een klein zomerhuis onder 
een zadeldak dat eveneens de nok evenwijdig aan de weg heeft. Het zomerhuis is deels 
beklampt met beschot en heeft een halfrond venster in de voorgevel. 

Datering: 1910 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H  

Opmerkingen: Naam op dwarsbalk hangwerk voorgevel: Rhynleven. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex, waarvan het zomerhuis pal in de zichtlijn van de sloot ligt, heeft 
landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de 
agrarische bebouwing van het buitengebied van Nieuwerbrug. (H).  

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B110 Laageind 15, Driebruggen 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een afgewolfd zadeldak 
dat met riet is gedekt. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode 
baksteen opgetrokken voorgevel heeft een gepleisterde plint, vlechtingen in de kopgevel, 
strekken boven de vensters en staafankers. De vensters zijn samengesteld maar zijn 
overwegend uitgevoerd als meerruits schuiframen met meerruits bovenlichten. De entree 
in de voorgevel heeft een bovenlicht met een ijzeren levensboom. Langs de voorgevel 
staan drie lindebomen. Aan de rechterkant van de boerderij, wat naar achteren, staat een 
zomerhuis uit 1860 tegen de sloot. Het perceel aan de andere kant van de sloot is in 
gebruik als boomgaard. 

Datering: Circa 1800 (oudere kern) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel.  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: De eerst bekende bewoning op het perceel is in 1535. In de boerderij is nog 
een oude rookkast aanwezig. 

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. De ouderdom van de boerderij, mogelijk uit 
eind 1600, versterkt de cultuurhistorische waarde. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Driebruggen. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B111 Laageind 45, Driebruggen 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
wolfsdak. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De 
in rode baksteen opgetrokken voorgevel heeft vlechtingen in de topgevel, sierankers en 
strekken boven de van bovenlichten voorziene vensters en de entree. Boven het 
engelenvenster in de topgevel zijn in gele baksteen uitgevoerde rollagen aangebracht. De 
keldervensters bezitten luiken. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. Tegen de 
rechter zijgevel is een was- annex boenhok aangebouwd. Achter de boerderij staat een 
hooiberg met rieten dekking. 

Datering: 1850/1900 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Het voorhuis van de boerderij dateert uit ca. 1850, de stal uit 1900. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Driebruggen. (H)  

Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B112 Laageind 49, Driebruggen 

Typologie: Boerderij  

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een afgewolfd met riet gedekt zadeldak. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch 
ingedeelde voorgevel heeft vlechtingen in de kopgevel, staafankers en strekken boven de 
vensters. De vensters zijn bezet met ramen met bovenlichten (niet oorspronkelijk). Boven 
de begane grond is gespatieerd over de gevel het jaartal 1864 aangebracht. Centraal in 
de gevel ligt de entree met een bovenlicht.  
De linker zijgevel heeft niet oorspronkelijke vensters in het woongedeelte en 
segmentgebogen stalvensters in het stalgedeelte.  

Datering: 1864  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L  

 



Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: De boerderij verving een voorganger uit 1655 volgens informatie uit de 
Groslijst. De boerderij is in de jaren ’70 van de 20ste eeuw gerenoveerd, zijgevel en 
achtergevel zijn vernieuwd. Ramen in de voorgevel en oostgevel zijn vervangen door 
betonnen kozijnen, een nieuw groot raam is in de oostgevel geplaatst, de originele deur en 
de oorspronkelijke blinden zijn verwijderd. In het interieur zijn kelders en opkamers 
verdwenen, evenals de bestede en het kaashuis; de plavuizen vloer is vervangen door 
een betonnen vloer. Vrijwel alle deuren zijn vervangen en deurposten zijn verhoogd. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. De boerderij heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Driebruggen. (R)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B114 Laageind 55, Driebruggen 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met wolfseind boven de achtergevel. Het dakoverstek heeft windveren, een 
sierspant en een sierlijke makelaar. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken voorgevel heeft 
sierbanden en segmentbogen waarin gele baksteen is verwerkt. De lekdorpels zijn 
uitgevoerd in groen geglazuurde baksteen. De boogvelden zijn bezet met bricorna-steen 
en decoratief metselwerk. De schuiframen bezitten bovenlichten met glas-in-lood. In de 
linker zijgevel ligt de entree. De keldervensters zijn voorzien van diefijzers en luiken. Het 
stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. Rechts van de boerderij staat een boenhok onder 
een zadeldak met een dakoverstek dat voorzien is van windveren en een makelaar. Links 
van de boerderij staat een gemetselde schuur, eveneens onder een zadeldak met een 
dakoverstek met windveren en een makelaar. 

Datering: 1909 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

 



Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: In 1909 is een eerdere boerderij op deze locatie afgebrand en is de huidige 
boerderij gebouwd. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Driebruggen. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B115 Mauritsstraat 6, 10, 12, 14, Bodegraven 

Typologie: Woonblok 

Beschrijving: Tweelaags woonblok onder een schilddak. De bouwmassa heeft vier, 
oorspronkelijk vijf, entrees. Boven de entrees liggen houten lijsten op gemetselde 
pilasters. De gevels zijn uitgevoerd in rode baksteen met versieringen in gele baksteen 
onder meer in de strekken boven de vensters. De samengestelde vensters hebben een 
meerruits roedenverdeling in de bovenlichten.  

Datering: 1911 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met elementen uit neorenaissance 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege het levendige totaalbeeld met 
siermetselwerk. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde: 
Door zijn hoofdvorm en oriëntatie op de openbare weg van enige beeldbepalende 
betekenis. (R)  

Waardering: Redelijk 
 



 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B118 Meije 11, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een met riet gedekt zadeldak. Voorin is het deels onderkelderde 
woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft decoratief gesneden 
windveren en een makelaar. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is opgetrokken in rode 
baksteen in kruisverband en voorzien van sierbanden en gepleisterde aanzet- en 
sluitstenen. Centraal in de voorgevel ligt de entree. Centraal op de verdieping bevindt zich 
een engelenvenster. Een meerkantige, stenen hooiberging staat tegen de linker zijgevel.  

Datering: Circa 1870 (oudere kern) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B120 Meije 28, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een afgewolfd 
zadeldak. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De symmetrisch 
ingedeelde voorgevel is een ingezwenkte lijstgevel met centraal in de voorgevel de entree 
met een bovenlicht. De vensters zijn eveneens voorzien van een bovenlicht. De in rode 
baksteen gemetselde voorgevel heeft een gepleisterde plint en op de verdieping, ter 
weerszijden van de vensters, een driehoekig gepleisterd veld.  

Datering: 1905, 1927 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Op de kroonlijst staat de naam van de boerderij: Hof ter Meije. In 1927 is 
het schuurgedeelte van de boerderij afgebrand, maar het woonhuis is gespaard gebleven. 
 



De toenmalige eigenaar heeft toen besloten een nieuwe schuur te laten bouwen los van 
het huis en in het huis een nieuwe achtergevel te laten maken. Van de schuur is een 
bouwtekening in het archief bewaard gebleven, gedateerd 1927. Dat jaartal is ook te 
vinden op een in de schuur gemetselde gevelsteen (informatie bewoners augustus 2017). 
In het huis bevindt zich een kelder met daarboven een opkamer. In de kelder is nog de 
originele pekelbak aanwezig, die werd gebruikt bij het kaasmaken. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B121 Meije 31, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
wolfsdak. Het zijdakschild heeft een niet oorspronkelijke dakkapel. Voorin is het deels 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen gemetselde 
voorgevel heeft schuifvensters en wordt afgesloten door een kroonlijst. De keldervensters 
zijn voorzien van luiken. Het stalgedeelte heeft houten stalvensters met een 
roedenverdeling. Links van de boerderij staat een hooiberg. Op de dam over de wegsloot 
staat een gietijzeren toegangshek.  

Datering: 1843 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen: Stichtingssteen met opschrift F. Brunt 1843  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft dankzij de gevelwijzigingen geringe architectuurhistorische waarde (L/
R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. De toegevoegde bebouwing op het erf van recentere datum verzwakt de 
ensemblewaarde. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B122 Meije 41, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een doorlopend, met 
riet gedekt, zadeldak. Voorin is de woning ondergebracht, achterin de stal. Links van de 
boerderij staat het zomerhuis bestaande uit een bouwlaag met kapverdieping onder een 
zadeldak met gesmoorde kruispannen. Beide gebouwen hebben de kopgevel 
georiënteerd op de openbare weg. De voorgevels zijn gemetseld in rode baksteen in 
kruisverband en zijn voorzien van windveren. De windveer van de boerderij heeft 
decoratief hangwerk met een sierspant en een makelaar. De voorgevels zijn symmetrisch 
ingedeeld; de schuifvensters zijn vervangen. In de topgevel van het woonhuis bevindt zich 
een engelenvenster.  
De boerderij is verbouwd tot woonboerderij (voor 2007) en daarbij zijn o.a. aan de lange 
gevels de gevelopeningen i.v.m. de woonfunctie gewijzigd. 
Aan de linkerzijgevel van het zomerhuis is, gedeeltelijk over de sloot, een boenhok 
aangebouwd. De lange gevel van het boenhok bestaat uit gerabatte delen. 

Datering: 1890 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevels waarbij de decoratieve windveren en makelaar kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B124 Meije 55, 55a, Bodegraven  

Typologie: School met woonhuis 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen éénlaags bouwmassa met kapverdieping 
onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. De nok ligt haaks op de 
weg. Het dakoverstek heeft windveren en decoratief gesneden hangwerk in de topgevel. 
Het voorste bouwdeel omvat de woning, het achterste bouwdeel enkele (voormalige) 
klaslokalen. De in rode baksteen gemetselde voorgevel is symmetrisch ingedeeld en 
voorzien van sierbanden en driedelige ontlastingsbogen in gele baksteen.  

Datering: 1906 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voorbeeld van een schoolgebouw in het buitengebied uit 1906. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp met name wat betreft de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs de openbare weg in het buitengebied. (H) 

Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B125 Meije 57, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met geglazuurde 
kruispannen gedekt zadeldak. Voorin is het onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. Het gebouw ligt parallel aan de weg. De gemetselde kopgevel met 
dakoverstek, windveren en hangwerk is symmetrisch ingedeeld met centraal in de gevel 
de entree. De gevel langs de openbare weg heeft (deels gekoppelde) ramen met glas-in-
lood bovenlichten en keldervensters met luiken. De vensterpartij op de verdieping is niet-
origineel. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters.  

Datering: 1906 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging parallel aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B126 Meije 65, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg gelegen krukhuisboerderij onder een met riet gedekt 
dak. Deze boerderij van het hallehuistype heeft een dwarsgeplaatst, deels onderkelderd 
woonhuis met stal erachter zodat een L-vormige plattegrond is ontstaan. Rechts van de 
boerderij staat een geheel vernieuwd zomerhuis. 

Datering: 1830 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het krukhuistype uit de eerste helft van de 19de eeuw. Van 
belang als object(en) behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B128 Meije 75, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met gesmoorde 
pannen gedekt zadeldak. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. De gemetselde symmetrisch ingedeelde kopgevel heeft een dakoverstek 
met windveren, sierankers en links in de gevel een stichtingssteen. De vensters zijn bezet 
met ramen met een bovenlicht. In de top zit een engelenvenster dat gevuld is met niet 
oorspronkelijke ramen. De keldervensters zijn bezet met luiken. Aan de rechter zijgevel is 
een niet oorspronkelijk boenhok gebouwd. Rechts van de boerderij staat een zomerhuis 
onder een zadeldak waarvan het dakoverstek voorzien is van windveren en een makelaar 
en de gemetselde gevel gedecoreerd is met sierbanden. 

Datering: 1880, 1952 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen: In 1952 is het oorspronkelijke zadeldak vervangen door de huidige 
mansardekap, met de bijbehorende topgevel (informatie bewoners augustus 2017). 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel, inclusief verbouwing in 1952. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B130 Meije 83, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder respectievelijk een met 
riet gedekt (woonhuis) en een met gesmoorde pannen gedekt (stal) afgewolfd zadeldak. 
Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De 
gemetselde symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft vlechtingen in de topgevel, 
sierankers, strekken boven de vensters en T-ramen met bovenlichten die deels bezet zijn 
met glas-in-lood. De keldervensters zijn voorzien van luiken. Het stalgedeelte heeft 
segmentgebogen stalvensters. Aan de rechter zijgevel is een boenhok gebouwd. In de 
linker zijgevel ligt de entree.  
Rechts van de boerderij staat een zomerhuis onder een met rode pannen gedekt zadeldak 
waarvan de nok evenwijdig aan de weg ligt. Op de dam over de wegsloot en op de 
erfafscheiding met de openbare weg staat een sierhekwerk.  

Datering: 1850 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 
 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B131 Meije 87, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een met riet gedekt zadeldak met wolfseind. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De gemetselde kopgevel van de boerderij is symmetrisch 
ingedeeld met schuiframen.  
Rechts van de boerderij staat een gemetselde schuur onder een zadeldak met een 
sierspant in de topgevel.  

Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B133 Meije 97, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met gesmoorde 
kruispannen gedekt zadeldak. Voorin is het onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. De gemetselde kopgevel met dakoverstek, windveren, sierspant met 
makelaar en sierankers is symmetrisch ingedeeld met centraal in de gevel de entree. 
Boven de gevelopeningen van de begane grond liggen boogvelden met opschriften: anno 
vlijt en zorg 1907. De vensters op de begane grond zijn T-vensters met een bovenlicht met 
glas-in-lood. In de topgevel bevindt zich een engelenvenster, bestaand uit een T-venster, 
geflankeerd door vensters met een decoratieve roedenverdeling. 
De keldervensters in de linker zijgevel zijn voorzien van diefijzers.  
Links van de hoofdmassa staat het zomerhuis met een boenhok. Het zomerhuis wordt 
gedekt door een zadeldak, heeft een dakoverstek met windveren en een sierspant met 
makelaar. De voorgevel heeft rozetankers en gepleisterde aanzet- en sluitstenen boven de 
gevelopeningen. De vensters zijn T-vensters met een glas-in-lood bovenlicht. 

Datering: 1907 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevels. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog plus 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B134 Meije 123, Bodegraven  

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met keramische 
pannen gedekt zadeldak met verspringende nokhoogte. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De gemetselde kopgevel met dakoverstek, windveren en 
makelaar is symmetrisch ingedeeld met vier schuiframen op de begane grond en een 
engelenvenster centraal in de topgevel. Op de hoek van de voor- en linker zijgevel staat 
een platgedekte aanbouw met de entree. Op de dam over de wegsloot staat een giet- 
smeedijzeren toegangshek. Aan de achterzijde van de boerderij zijn een melkstal en een 
ligboxenstal aangebouwd (geen cultuurhistorische waarde). 

Datering: 1876 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B135 Meije 125 - 127, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak waarvan 
het voorste deel (woonhuis) is gedekt met gesmoorde pannen en het achterste deel (stal) 
met plaatmateriaal. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het 
dakoverstek heeft windveren en een makelaar. De gemetselde symmetrisch ingedeelde 
voorgevel heeft staafankers en beschot in de topgevel. De niet oorspronkelijke ramen zijn 
uitgevoerd met een bovenlicht. Rechts van de boerderij staat een gemetseld zomerhuis 
onder een met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. Het dakoverstek van de 
voorgevel heeft gesneden windveren en een decoratieve makelaar. Op de begane grond 
bevindt zich een breed niet oorspronkelijk venster. De topgevel is bezet met een 
engelenraam met een keperboogvormig bovenlicht. Links van de boerderij staat een 
gemetselde schuur onder een afgewolfd zadeldak met in de voorgevel twee 
segmentgebogen stalvensters en een hooideur in de topgevel.  

Datering: Circa 1900 (kern uit 1703 volgens BAG) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevels van de bijgebouwen. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B137 Middelburgseweg 6, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder zadeldaken met 
verspringende nokhoogten. De daken zijn gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. 
Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De voorgevel 
is gemetseld in rode baksteen, de zijgevels in gele baksteen. De symmetrisch ingedeelde 
voorgevel heeft een gepleisterde plint en een dakoverstek met decoratief gesneden 
windveren en makelaars. De schuiframen zijn per paar gekoppeld, bezitten getoogde 
bovendorpels en worden door een segmentboog bekroond. De boogvelden zijn gevuld 
met siermetselwerk. In de topgevel bevindt zich een engelenvenster. De keldervensters 
zijn bezet met diefijzers en luiken. Het stalgedeelte heeft in de rechter zijgevel ijzeren 
stalvensters, in de linker zijgevel zitten hardhouten kozijnen. Rechts van de boerderij staat 
een houten schuur onder een zadeldak met aankapping aan de rechter zijde. Achter de 
boerderij staat een hooiberg.  

Datering: 1890  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Middelburg. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B139 Middelburgseweg 9, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder twee afzonderlijk te 
onderscheiden zadeldaken met verspringende nokhoogten. Het dak van het woonhuis is 
gedekt met gesmoorde kruispannen, het stalgedeelte eveneens met gesmoorde pannen. 
De dakkapellen zijn niet oorspronkelijk. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis 
ondergebracht, in het achterstaande bouwdeel de stal. Het dakoverstek heeft 
oorspronkelijke windveren en vernieuwde makelaars (in oorspronkelijke vorm). De in rode 
baksteen gemetselde voorgevel heeft een gepleisterde plint, sierbanden en aanzet- en 
sluitstenen in de segment- en rondbogen boven de gevelopeningen. De voorgevel is bezet 
met T-ramen, op de begane grond voorzien van (niet-originele) luiken. In de topgevel 
bevindt zich een engelenvenster. De entree ligt in de voorgevel rechts van het midden en 
is, evenals de ramen, voorzien van een bovenlicht. De keldervensters bezitten diefijzers 
en luiken. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. Links van de boerderij staat een niet 
oorspronkelijke houten schuur. Op de dam over de wegsloot staat een niet oorspronkelijk 
houten hekwerk.  

Datering: 1907 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R 

 



Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Het woonhuis was oorspronkelijk laag en rietgedekt, terwijl ook de stal een 
rieten kap had. Daar zijn later mastiek golfplaten overheen gelegd. De huidige bewoner 
heeft die na de grote storm in 1990, waarbij een deel van het dak (en de hele 
achtergevel) er is uitgewaaid, vervangen door gesmoorde dakpannen. 
Op de plaats van de huidige houten schuur heeft eerst een zomerhuis met melkhuisje 
gestaan, ooit vervangen door een houten  schuur. In 1999 heeft de huidige bewoner deze 
vervallen schuur vervangen door de op 'schuimbeton drijvende' met poeren ondersteunde 
schuur die er nu staat. 
Het eikenhouten onbehandelde hekwerk op de brug is door de huidige bewoner 
ontworpen en gemaakt. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Middelburg. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B140 Middelburgseweg 15, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Kleine boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak 
met Tuile du Nordpannen en Muldenpannen, type Marseille . Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde 
voorgevel is een tuitgevel met een gepleisterde plint en in gele baksteen uitgevoerde 
sierbanden en segmentbogen. De gevelafsluiting wordt gevormd door een gepleisterd 
rondboogfries met gegoten sierbollen op de gevelhoeken. De voorgevel is bezet met niet-
originele ramen. Centraal in de voorgevel zit een niet oorspronkelijk raam met een 
bovenlicht, ter vervanging van een eerdere deur. Het stalgedeelte heeft ijzeren 
stalvensters.  
In de rechter zijgevel van het woonhuis zit een stichtingssteen met het opschrift 1910. Het 
jaartal 1910 is eveneens aangeduid bovenin de voorgevel.  
Tegen de linker zijgevel is een boenhok aangebouwd (niet in originele staat).  

Datering: 1910 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Middelburg. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B141 Middelburgseweg 16, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met wolfseind aan de achterzijde. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde 
voorgevel heeft een gepleisterde plint, strekken boven de gevelopeningen en een 
dakoverstek met gesneden windveren en makelaar. Centraal in de voorgevel zit de entree 
met een bovenlicht. De vensters zijn eveneens voorzien van een bovenlicht. In de 
topgevel bevindt zich een engelenvenster met een rondboog bovenlicht. De 
keldervensters zijn voorzien van diefijzers. Het stalgedeelte heeft segmentgebogen ijzeren 
stalvensters. In de rechter zijgevel zit een entree die eveneens voorzien is van een 
bovenlicht. Rechts van de boerderij staat een gemetseld zomerhuis onder een met 
gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak. De voorgevel is een klokgevel die wordt 
bekroond door een rondboog met drie vaasvormige sierelementen. Het gepleisterde 
boogveld van de rondboog draagt het opschrift: Fortuna ut luna (latijn, letterlijk: het geluk 
is als de maan, m.a.w.: het wisselt vaak).  

Datering: 1881 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: De rechter zijgevel van de boerderij heeft een stichtingssteen met een, 
vanaf de openbare weg, niet leesbaar opschrift. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel van de boerderij en van het zomerhuis. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Middelburg. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B143 Nassaustraat 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, Bodegraven 

Typologie: Woningen, winkelwoonhuis (nr. 13) 

Beschrijving: Ensemble van deels gekoppelde woonhuizen van een bouwlaag met 
kapverdieping onder zadeldaken, mansardedaken en platte daken. De nokken staan 
haaks op de straat. De voorgevels zijn een afwisseling van lijstgevels en trapgevels of zijn 
voorzien van topgevels met dakoverstekken met gesneden windveren en sierlijke 
makelaars. De bakstenen gevels zijn al dan niet versierd met sierbanden, gepleisterde 
aanzet- en sluitstenen of bezitten in een afwijkende kleur baksteen verwerkte 
segmentbogen en boogvelden. Nassaustraat 13 is een winkelwoonhuis met een modern 
winkelpui. 
  
Datering: 1905 - 1917 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel en neorenaissancetrant 

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen: Gevelopeningen soms gewijzigd.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse ontwikkeling van het stadscentrum. Van 
belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  

 



Enige beeldbepalende waarde vanwege situering in de rooilijn en ensemblewerking. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B144 Nieuwdorperweg 11, 11a, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een afgewolfd zadeldak 
met nieuwe rieten dekking. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. De in rode baksteen gemetselde voorgevel is een ingezwenkte lijstgevel 
die door een kroonlijst wordt beëindigd. De voorgevel heeft strekken boven de vensters en 
sierankers. Links van het midden ligt de entree die gevat is in een houten omlijsting met 
decoratieve pilasters en een kroonlijst met het opschrift Bouwlust. De paneeldeur is, 
evenals de ramen, uitgevoerd met een bovenlicht. Het punt waar de boog van de 
klokgevel begint draagt links het opschrift Anno en rechts 1869. De zijgevels zijn 
gemetseld in gele baksteen. De keldervensters hebben diefijzers en luiken. Ook de 
stalvensters in het stalgedeelte bezitten luiken. Links van de boerderij staat het zomerhuis 
(nr. 11a) waarvan de verschijningsvorm in grote lijnen overeenkomt met die van de 
boerderij.  

Datering: 1869 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B145 Nieuwdorperweg 20, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Voormalige boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder zadeldaken 
met verspringende nokhoogten. De daken zijn gedekt met gesmoorde Tuile du 
Nordpannen. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de voormalige stal. De in 
rode baksteen gemetselde symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde plint, 
rozetankers en een dakoverstek met windveren. De ramen bezitten bovenlichten en zijn in 
de zijgevel voorzien van luiken. In de topgevel bevindt zich een engelenvenster met een 
keperboogvormig bovenlicht.  

Datering: 1903 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Als gevolg van de nabijgelegen autosnelweg en de dominant aanwezige geluidsschermen 
die over de Nieuwdorperweg zijn aangebracht zijn de landschappelijke en ensemblewaarde 
van het voormalige boerderijcomplex verzwakt. (L)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B146 Nieuwdorperweg 35, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Voormalige boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een 
afgewolfd, met riet gedekt zadeldak. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de 
voormalige stal. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft een gepleisterde plint, 
staafankers, vlechtingen in de topgevel en rollagen boven de vensters. De gevel wordt 
afgesloten door een boeibord. De entree ligt in de linker zijgevel. De vensters zijn 
uitgevoerd met schuiframen. Het voormalige stalgedeelte heeft stalvensters. Tegen de 
rechter zijgevel is een boenhok aangebouwd. Op de dam over de wegsloot staat een fors, 
niet oorspronkelijk houten sierhekwerk.  

Datering: 1850 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft, ondanks de wijzigingen op het erf, enige 
landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek onderdeel van de agrarische 
bebouwing van Reeuwijk. (R)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B147 Nieuwdorperweg 38, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
verspringende nokhoogten dat aan de voorzijde is afgewolfd. Het dak is gedekt met 
gesmoorde Tuile du Nordpannen. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. 
De in rode baksteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft rollagen als 
plintlijst en boven de gevelopeningen. Het dakoverstek heeft windveren en rust op 
gootklossen. Centraal in de gevel ligt de entree in een portiek achter een stoep. De 
oorspronkelijke voordeur heeft een bovenlicht. De ramen zijn voorzien van bovenlichten 
met glas-in-lood. Het gevelvlak op de verdieping ter weerszijden van de vensters draagt 
het opschrift Gemma’s Hoeve. Tegen de rechter zijgevel is een erker aangebouwd. Het 
stalgedeelte heeft betonnen stalvensters. Rechts van de boerderij staat een gemetseld 
bijgebouw onder een zadeldak met windveren. Aan de linkerzijgevel bevindt zich een 
aanbouw met boenhok. Achter de boerderij staat een hooiberg.  

Datering: 1930 (datumsteen, informatie bewoners augustus 2017) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype uit de periode van het 
Interbellum. Van belang als object(en) behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B149 Nieuwdorperweg 65, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een afgewolfd zadeldak 
met rieten dekking. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in gele 
IJsselsteen gemetselde symmetrisch ingedeelde voorgevel is een ingezwenkte lijstgevel 
die door een kroonlijst wordt beëindigd. Het fries van de kroonlijst draagt het opschrift: Op 
hoop van zegen. De voorgevel heeft een gepleisterde plint, rozetankers en strekken boven 
de vensters die in rode baksteen zijn uitgevoerd. De ramen bezitten bovenlichten. In de 
linker zijgevel is een stichtingssteen aangebracht met het jaartal 1877. Links van de 
boerderij staat een, herbouwd, zomerhuis. De boerderij is recent verbouwd (informatie 
bewoners augustus 2017). Daarbij zijn flinke dakkapellen in beide dakvlakken 
aangebracht; ook zijn o.a. de ramen in de voorgevel vernieuwd. 

Datering: 1877 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B151 Nieuwstraat 5, Bodegraven  

Typologie: Winkelwoonhuis 

Beschrijving: Eenlaags bouwmassa met kapverdieping. De voorgevel is een gemetselde 
ingezwenkte lijstgevel met sierankers, getoogde strekken boven de T-vensters en een 
gevelafsluiting in de vorm van een kroonlijst. De voordeur met een bovenlicht is gevat in 
een kozijn met een kroonlijst. Gekoppeld aan de voordeur zit een vierruits etalagevenster 
met eveneens een kroonlijst. De vensters op de begane grond zijn voorzien van 
persiennes.  

Datering: 1890 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een winkelwoonhuis uit 1890. Van belang voor de 
economische geschiedenis van de stad. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Waardevolle ingetogen opzet in traditionele trant met klassieke kenmerken in entree- en 
etalagevensteromlijsting. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door zijn hoofdvorm en oriëntatie op de openbare weg van enige beeldbepalende 
betekenis. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B152 Nieuwstraat 11, Bodegraven  

Typologie: Kaaspakhuis 

Beschrijving: Vrijstaande, tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een zadeldak 
met de nokrichting haaks op de straat. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse 
pannen. Het dakoverstek heeft niet oorspronkelijke windveren. De in rode baksteen 
gemetselde symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft rondbogen boven de 
gevelopeningen. De boogvelden zijn bezet met decoratief metselwerk. De begane grond 
heeft een houten deurkozijn met niet oorspronkelijke deuren. De zijgevel heeft 
staafankers. De verdiepingsvensters in de rechter zijgevel hebben luiken.  

Datering: 1900 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L 

Afleesbaarheid: L/R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een kaaspakhuis uit 1900. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde: 
Vanwege de wijzigingen gering architectuurhistorische waarde. Enige waarde vanwege 
het toegepaste siermetselwerk. (L/R)  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege de markante hoofdvorm. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B153 Nieuwstraat 25, 27 Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Ensemble van twee gespiegelde woonhuizen van twee bouwlagen met een 
kapverdieping. De gemetselde voorgevel is een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met 
getoogde strekken boven de gevelopeningen. Centraal in de voorgevel liggen twee, door 
een penant van elkaar gescheiden, entrees met bovenlichten. Op de verdieping boven de 
entrees is een blindnis aangebracht. De T-vensters zijn op de begane grond bezet met 
glas-in-lood bovenlichten. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. 
  
Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in rustige, traditionele trant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege de hoofdvorm en de oriëntatie op de straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B154 Nieuwstraat 29, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eén bouwlaag tellend vrijstaand woonhuis met kapverdieping onder een 
mansardedak met wolfseind. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen met getoogde 
strekken boven de gevelopeningen. De symmetrisch ingedeelde voorgevel wordt 
afgesloten door een gepleisterde sierlijst met bakgoot erboven. Centraal in de voorgevel 
ligt de entree met een bovenlicht. De T-vensters zijn op de begane grond voorzien van 
dubbele luiken.  

Datering: 1919 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp met decoratieve detaillering in de vorm 
van dubbele luiken. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in straat. Vanwege de onbebouwde ruimte aan de linker 
zijgevel valt het pand sterk in het oog. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B155 Nieuwstraat 30, 34 Bodegraven  

Typologie: Kaaspakhuis 

Beschrijving: Vrijstaande, tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een zadeldak 
met de nokrichting haaks op de straat. Het dak is gedekt met keramische pannen. Het 
dakoverstek is voorzien van gesneden windveren en sierklossen. De in rode baksteen 
gemetselde symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft rondbogen boven de 
gevelopeningen. De vensters bezitten persiennes.  

Datering: 1912 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 

 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een kaaspakhuis uit 1912. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde: 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege de markante hoofdvorm. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B156 Nieuwstraat 31, 33 Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Ensemble van twee gespiegelde, vrijstaande woonhuizen van een bouwlaag 
met kapverdieping onder zadeldaken met de nok haaks op de straat. De gemetselde 
voorgevel is een symmetrisch ingedeelde ingezwenkte lijstgevel met getoogde strekken 
boven de gevelopeningen, sierankers en geprofileerde kroonlijsten. Centraal in de 
voorgevel zijn twee, door een penant van elkaar gescheiden, voordeuren met bovenlicht 
aanwezig. Ook de schuiframen hebben een bovenlicht.  
  
Datering: 1919 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in evenwichtige, traditionele trant. 
(R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege de hoofdvorm en de oriëntatie op de straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B157 Nieuwstraat 35, Bodegraven  

Typologie: Kaaspakhuis 

Beschrijving: Half vrijstaand, tweelaags, langgerekte bouwmassa met kapverdieping onder 
een zadeldak met de nokrichting haaks op de straat. Het dak is gedekt met rode Tuile-du 
Nordpannen. Het dakoverstek heeft windveren. De in rode baksteen gemetselde 
symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft verticale rollagen boven de vensters die zich in 
horizontale lijn voortzetten over de gevel. De gevel is voorzien van sierankers. De ramen 
zijn deels bezet met ladderroeden. Het pand is via een niet oorspronkelijk tussenlid 
verbonden met nr. 37.  

Datering: 1926 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Vensterluiken zijn verwijderd.  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een kaaspakhuis uit 1926. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde: 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege de markante hoofdvorm. Ensemblewaarde met 
voormalige kaaspakhuis nr. 37. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B158 Nieuwstraat 37, Bodegraven 

Typologie: Kaaspakhuis 

Beschrijving: Half vrijstaand, tweelaags, langgerekte bouwmassa met kapverdieping onder 
een zadeldak met de nokrichting haaks op de straat. Het dak is gedekt met gesmoorde 
Hollandse pannen. Het dakoverstek heeft windveren. De in rode baksteen gemetselde 
symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft decoraties in gele strengperssteen en houten 
beschot in de topgevel. Ook in de sierbogen, boogvelden en consoles is gele 
strengperssteen toegepast. De plintlijst is uitgevoerd in geglazuurde baksteen.  
De vensters in de voor- en linker zijgevel zijn deels bezet met luiken. Via een niet 
oorspronkelijk tussenlid is het pand verbonden met nr. 35.  

Datering: 1926 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Chaletstijltrant  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Gewijzigde indeling vensters/deuren centrale as voorgevel.  Zijgevel wit 
geschilderd pleisterwerk. Niet oorspronkelijke dakkapel in zijdakschild.  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een kaaspakhuis uit 1926. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde: 
Van enig belang vanwege de in de trant van de chaletstijl ontworpen voorgevel waarbij 
vooral het dakoverstek met windveren, het topgevelbeschot en het siermetselwerk in de 
boogvelden kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege de markante hoofdvorm. Ensemblewaarde met 
voormalige kaaspakhuis nr. 37. (H) 

Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B161 Noordstraat 3, Bodegraven 

Typologie: Winkelwoonhuis 

Beschrijving: Eén bouwlaag tellend pand met kapverdieping. De voorgevel is een 
symmetrisch ingedeelde ingezwenkte lijstgevel met hoekpilasters. De begane grond heeft 
centraal in de gevel een winkeldeur met een bovenlicht, gevat in een deurkozijn met 
pilasters en een kroonlijst. Ter weerszijden van de winkeldeur bevindt zich een 
etalagevenster met drie gekoppelde bovenlichten die met glas-in-lood bezet zijn. De 
verdieping telt drie tweeruits schuiframen met tweeruits bovenlichten. De gevel, voorzien 
van sierankers, wordt afgesloten door een fries en een bakgoot met consoles.  
Het pand is aan de linker zijde via een osendrop verbonden met het buurpand. Rechts zit 
een doorgang naar de zijgevel.  

Datering: 1905 (pui), (oudere kern).  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

 



Opmerkingen: De gevel is niet oorspronkelijk wit gesausd.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de vroeg 20ste-eeuwse ontwikkeling van het stadscentrum met 
winkelwoonhuizen langs de belangrijkste straten. (R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de winkelpui. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege situering in de rooilijn van de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B162 Noordstraat 11, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eén bouwlaag tellend pand met kapverdieping onder een zadeldak dat 
gedekt is met gesmoorde geglazuurde Hollandse pannen. De in rode baksteen 
gemetselde voorgevel heeft een gepleisterde plint, gegoten hoeklisenen, profiellijsten 
boven de vensters, een getrapt verlopende cordonlijst, kuifjes, T-vensters en een gevel- en 
hoekbekroning in de vorm van acroteri. Op de gevelsteen centraal in de topgevel is een 
vrouwenkop met ranken afgebeeld. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft rechts 
van het midden de entree achter een hardstenen stoepje.  
Een gietijzeren hekwerk sluit het zijerf af aan de straat. Het achtererf ligt aan de Oude 
Rijn, het zijerf aan een haaks op de Oude Rijn gesitueerde sloot.  

Datering: 1871 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neoclassicistische trant 

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
• architectuurhistorische waarde:  
Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp in 
een classicistische trant waarbij de relatief rijk verwerkte neoclassicistische motieven in de 
voorgevel kenmerkend zijn. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Het pand heeft enige stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging in 
de rooilijn op een hoek en de ervaarbare situering bij de Oude Rijn. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B163 Noordstraat 15, Bodegraven  

Typologie: Pakhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een zadeldak met de 
nokrichting haaks op de straat. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De 
gemetselde voorgevel heeft spaarvelden en lisenen met sierankers. Siermetselwerk van 
gele baksteen is verwerkt in de bogen en de cordonlijst. De vensters hebben relatief diepe 
neggen. De kozijnen zijn uitgevoerd met snijwerk. De symmetrisch ingedeelde voorgevel 
is een puntgevel met een decoratief element op de top in het verlengde van de centrale 
as.  

Datering: 1871 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een pakhuis, mogelijk een kaaspakhuis, uit 1871. Als 
kaaspakhuis van belang behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij (H), tevens van 
belang als object behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn.(H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance 
verwante bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege markante hoofdvorm en situering in de straat. (R) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B164 Noordstraat 19, Bodegraven 

Typologie: Winkelwoonhuis 

Beschrijving: Eén bouwlaag tellend pand met kapverdieping onder een samengesteld dak. 
De voorgevel is geplaatst voor een oudere bouwmassa. De gemetselde voorgevel is een 
soort verbrede tuitgevel met kwartcirkelvormige vleugelstukken ter weerszijden van de 
topgevel. De topgevel wordt afgesloten door een fries met een bloktand en sierlijk 
gesneden consoles en een geprofileerde kroonlijst erboven. De in rode baksteen 
gemetselde gevel heeft in helderrode baksteen uitgevoerde sierbanden, strekken en 
bogen. De voormalige winkelpui bestaande uit een entree met een bovenlicht en 
aangrenzend etalagevenster met hoge borstwering is gevat in een kozijn met een 
geprofileerde kroonlijst.  

Datering: 1871, winkelpui uit circa 1910  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
Als winkelwoonhuis van enig belang voor de economische geschiedenis van de stad. (R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege situering in de rooilijn. Vanwege de onbebouwde 
ruimte aan de linker zijgevel valt het pand goed in het oog. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B165 Noordstraat 25, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eén bouwlaag tellend pand met kapverdieping onder een zadeldak. De in 
rode baksteen gemetselde voorgevel is een symmetrische in- en uitgezwenkte lijstgevel. 
De voorgevel heeft getoogde strekken boven de gevelopeningen en wordt afgesloten door 
een geprofileerde kroonlijst. Rechts in de voorgevel ligt de entree met een bovenlicht. De 
vensters zijn eveneens voorzien van een bovenlicht. 

Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
• architectuurhistorische waarde:  
Het pand heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp 
in een traditionele trant waarbij de verschijningsvorm van de gevelafsluiting kenmerkend 
is. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege de situering in de rooilijn. (R)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B166 Noordstraat 27, Bodegraven 

Typologie: Kaaspakhuis 

Beschrijving: Vrijstaand, tweelaags, langgerekte bouwmassa met kapverdieping onder een 
mansardedak met de nokrichting haaks op de straat. (De poort aan de linkerkant grenst 
aan het naastliggende pand en is in de stijl daarvan uitgevoerd, zie B167.)  
Het dakoverstek heeft windveren en decoratief gesneden makelaars. De in rode baksteen 
gemetselde symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft getoogde strekken boven de 
gevelopeningen en is bezet met sierankers. Het venster in de topgevel heeft een 
keperboogvormig bovenlicht. De vensters op de begane grond en in de topgevel zijn 
voorzien van luiken. Centraal in de voorgevel, in een portiek, bevindt zich de entree met 
meerruits bovenlichten. Het achtererf ligt aan de Oude Rijn en functioneerde ten behoeve 
van het transport van kaas in de 19de en 20ste eeuw. De gemetselde, symmetrisch 
ingedeelde achtergevel heeft een eenlaags rechthoekige aanbouw op de begane grond. 
De gevelopeningen zijn voorzien van luiken. Het venster in de topgevel is, overeenkomstig 
de voorgevel, bezet met een keperboogvormig bovenlicht.   

Datering: 1892 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een kaaspakhuis uit 1892. Van belang als object behorend bij 
het thema weidebedrijf/kaasmakerij (H), tevens van belang als object behorend bij het 
thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn.(H)  
• architectuurhistorische waarde: 
Enige architectuurhistorische waarde vanwege de decoratieve elementen zoals 
keperboogvormig bovenlicht en sierlijk gesneden makelaars. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege de markante hoofdvorm. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B167 Noordstraat 29, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Ruim opgezet woonhuis, met twee bouwlagen en een kapverdieping onder 
een schilddak met een steekkap. Het dak is gedekt met gesmoorde Verbeterde Hollandse 
pannen. In het voordakschild staat een dakkapel met een tentdak.  
De gemetselde voorgevel heeft een hardstenen plint, sierbanden, een cordonlijst, 
gepleisterde aanzet- en sluitstenen in de segmentbogen boven de gevelopeningen en 
siermetselwerk met gele baksteen in de boogvelden. De voorgevel heeft rechts een risaliet 
die door een trapgevel wordt beëindigd. In deze risaliet zit de entree. Het gevelvlak links 
van het risaliet wordt beëindigd door een bakgoot met consoles. De schuiframen zijn al 
dan niet gekoppeld uitgevoerd.  
Tussen nr. 27 en nr. 29 bevindt zich een poortje met een overeenkomstige 
verschijningsvorm. Aan de achterzijde grenst het pand aan de Oude Rijn.  

Datering: 1904 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissance 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 
 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancestijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege markante hoofdvorm, ligging in de rooilijn en deels vrijstaande situering van 
beeldbepalend belang. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B168 Noordstraat 30, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Ruim opgezet woonhuis, met één bouwlaag en kapverdieping onder een met 
keramische pannen gedekt mansardedak. De symmetrische gevelindeling heeft relatief 
rijke decoraties zoals een cordonlijst en profiellijsten met geprofileerde sluitstenen boven 
de gevelopeningen. De gevelafsluiting wordt gevormd door een geprofileerde kroonlijst. In 
de borstwering onder de vensters zijn gegoten decoraties aangebracht. De vensters, 
evenals de entree centraal in de voorgevel, zijn gevat in zwaar geprofileerde kozijnen met 
afgeronde bovenhoeken. Alle gevelopeningen zijn voorzien van een bovenlicht.  

Datering: 1871 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neoclassicistische trant  

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een woonhuis uit 1871. (H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neoclassicistische trant. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege brede, markante hoofdvorm en situering in de rooilijn van de straat van 
beeldbepalend belang. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B169 Noordstraat 32, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen hoog pand met kapverdieping onder een zadeldak met de 
nok haaks op de straat. De symmetrisch ingedeelde in rode baksteen gemetselde 
voorgevel is een tuitgevel met verwerking van gele baksteen in de sierbanden, het 
gevelvlak onder de dorpels van de begane grond en in de gevelafsluiting. De voorgevel 
heeft rozetankers en gegoten, decoratieve sluitstenen en vensterbanken. De voorgevel 
wordt afgesloten door een driehoekig fronton in de vorm van uitkragend metselwerk met 
accenten op de hoeken en op de geveltop. De ramen en de voordeur zijn voorzien van 
glas-in-lood bovenlichten.  

Datering: 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Gevelsteen links van voordeur met opschrift Huize Klein Nijenheim. 

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in de trant van de neorenaissance. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege markante hoofdvorm en ligging in de rooilijn beeldbepalende waarde. (R) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B170 Noordstraat 38, Bodegraven 

Typologie: Winkelwoonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen tellend pand met kapverdieping. In het voordakschild staat 
een dakkapel met driehoekig fronton. De symmetrisch ingedeelde brede voorgevel is een 
lijstgevel met gegoten, decoratieve hoekpilasters en cordonlijsten ter weerszijden van de 
centrale risaliet. De voorgevel wordt afgesloten door een kroonlijst met geprofileerde 
consoles. De centrale risaliet heeft de entree waarboven een balkon is aangebracht met 
een ijzeren hekwerk. De balkondeuren bezitten gekoppelde, gepleisterde rondbogen 
erboven. De entree in het portiek heeft een niet oorspronkelijke deur die gevat is in een 
decoratieve omlijsting met pilasters, een fries en decoratief gesneden consoles.  

Datering: 1880  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Eclectisch  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
Als winkelwoonhuis van enig belang voor de economische geschiedenis van de stad. (R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in eclectische trant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege situering in de rooilijn. (R)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B171 Noordstraat 40, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Hoekpand van één bouwlaag en kapverdieping onder een met gesmoorde 
pannen gedekt afgewolfd schilddak. De gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel is 
een lijstgevel met cordonlijsten en een relatief rijke, gepleisterde vensteromlijstingen met 
afgeronde bovenhoeken en decoratieve sluitstenen. De éénruitsramen bezitten 
bovenlichten. De entree ligt in een niet oorspronkelijk portiek links in de voorgevel. De 
gevel wordt afgesloten door een kroonlijst met gootklossen. De goed in het zicht staande 
rechter zijgevel heeft niet oorspronkelijke vensters.  

Datering: 1904 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neoclassicistische trant 

Gaafheid: R (betreft voorgevel. Rechter zijgevel heeft een lage gaafheid.) 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel in neoclassicistische 
trant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd op hoek. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B172 Noordstraat 43, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand pand van één bouwlaag met kapverdieping onder een 
mansardedak. De gemetselde voorgevel is tweelaags en heeft decoratief metselwerk dat 
is toegepast in de gevelafsluiting en in de rollagen boven de gevelopeningen. Rechts in de 
voorgevel bevindt zich de entree met een bovenlicht. Ook de éénruits ramen zijn voorzien 
van bovenlichten.  

Datering: 1929 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de baksteenverwerking in de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege de vrijstaande ligging en situering in de rooilijn. 
(R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B174 Noordstraat 47, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Half vrijstaand woonhuis bestaande uit één bouwlaag met kapverdieping 
onder een zadeldak met de nok haaks op de straat. Het dak is gedekt met gesmoorde 
pannen.  
De gemetselde voorgevel is een symmetrisch ingedeelde tuitgevel met strekken boven de 
gevelopeningen en staafankers. De voorgevel wordt afgesloten door een kroonlijst. 
Centraal in de voorgevel bevindt zich de entree. De ramen zijn uitgevoerd met 
bovenlichten. Aan de linker zijgevel zit een gemetselde aanbouw onder een zadeldak 
waarvan de voorgevel wordt afgesloten door een bakgoot rustend op geprofileerde 
gootklossen. Centraal in deze gevel, onder de bakgoot, is een dubbel drieruits raam met 
drieruits bovenlicht aangebracht. Boven dit venster zit een segmentboog.  

Datering: 1908 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de evenwichtige kwaliteit van het ontwerp in traditionele stijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege de vrijstaande ligging en situering in de rooilijn. 
Waardevol ensemble met nr. 45 en 49. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B175 Noordstraat 48, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis (villa) 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een samengesteld dak met 
steekkappen. Het dak heeft een licht uitgezwenkte kapvoet met een breed overstek met 
consoles. Het dak is gedekt met rode geglazuurde kruispannen. Het zijdakschild heeft een 
aangekapte dakkapel. De in rode baksteen gemetselde gevels bezitten in witte 
strengperssteen uitgevoerde segmentbogen en hoekblokjes. De voor- en rechter zijgevel 
hebben een centrale risaliet met beschot in de top. Het risaliet in de voorgevel heeft een 
erker met afgeschuinde zijkanten. De risaliet in de zijgevel bezit de entree. De vensters 
zijn uitgevoerd met schuiframen.  

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
De villa heeft belangrijke architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke 
verschijningsvorm in neorenaissancetrant met invloed van de Chaletstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Zeer beeldbepalend door de markante hoofdvorm en vrijstaande ligging. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B176 Noordstraat 50, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis (villa) 

Beschrijving: Samengestelde bouwmassa bestaande uit één en twee bouwlagen met 
kapverdieping onder een samengesteld dak. Het dak is gedekt met rode geglazuurde 
kruispannen. Het tentdak is gedekt met rode daktegels. De dakkapellen worden gedekt 
door een tentdak. De in rode baksteen gemetselde gevels hebben groen geglazuurde 
baksteen in de sierbanden, de vensterbanken en de boogvelden. De aanzet- en 
sluitstenen zijn gepleisterd. De voorgevel heeft links een risaliet die beëindigd wordt door 
een in- en uitgezwenkte klokgevel. In het boogveld boven het bovenlicht van de 
balkondeuren staat de naam van de villa: Schothorst. 
Het risaliet heeft op de begane grond een erker met afgeschuinde zijkanten met een 
balkon erboven. Het geveldeel rechts van de risaliet heeft een entree in een portiek. De 
afgeschuinde hoek op de overgang van de voor- naar de rechter zijgevel wordt afgesloten 
door een hoger opgemetseld volume met een tentdak. De vensters zijn uitgevoerd als 
schuiframen met bovenlichten.  

Datering: voor 1875 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: De bewoners hebben een foto van ongeveer 1875 met het huis erop. Ook 
laat de foto voor het huis een bruggetje zien (informatie bewoners augustus 2017). 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
De villa heeft belangrijke architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke 
verschijningsvorm in neorenaissancetrant met invloed van de Chaletstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Zeer beeldbepalend door de markante hoofdvorm en vrijstaande ligging. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B177 Noordstraat 52, 54, Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Gespiegeld, vrijstaand dubbel woonhuis van twee bouwlagen met 
kapverdieping onder twee schilddaken met steekkappen. Het dak is gedekt met rode Tuile 
du Nordpannen en is voorzien van pirons. De in rode baksteen gemetselde voorgevel 
heeft in gele baksteen uitgevoerde sierbanden en bogen. De boogvelden zijn gevuld met 
geometrisch siermetselwerk. In een deel van de gevelafsluiting is een muizentand 
verwerkt. De voorgevel heeft links en rechts een risaliet die tuitvormig wordt beëindigd met 
een gegoten sierbekroning. Centraal in de gevel, gescheiden door een getoogde 
poortdeur, liggen twee entrees met een bovenlicht. De bovenlichten van de schuiframen 
zijn met een meerruits roedenverdeling uitgevoerd.  
De gemetselde erfafscheiding bestaat uit een bakstenen voetmuur met dito verdeelposten 
met stalen buizen ertussen.  

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Erker op de verdieping is niet oorspronkelijk.   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd. (H) 

Waardering: Hoog 

 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B179 Noordstraat 63 

Typologie: Kaaspakhuis 

Beschrijving: Drielaags kaaspakhuis onder een schilddak met gesmoorde kruispannen. De 
symmetrisch ingedeelde voorgevel, met een centrale as in de vorm van dubbele 
pakhuisdeuren, wordt afgesloten door een goot op gootklossen, tussen uitkragende 
gemetselde penanten. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft decoraties van 
groen geglazuurde baksteen als plintlijst en vensterbanken. De ramen op de tweede 
verdieping ter weerszijden van de centrale as hebben diagonaal geplaatste bovendorpels. 
Het achtererf grenst aan de Oude Rijn. 

Datering: 1917 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 
 



Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm en verschijningsvorm gaaf 
bewaard gebleven voorbeeld van een kaaspakhuis. Van belang als object behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij (H),  tevens van belang als object behorend bij het thema 
ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn.(H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en oriëntatie op de openbare weg beeldbepalend voor zijn 
omgeving. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B180 Noordstraat 64, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee bouwlagen met kapverdieping onder een samengesteld dak. De 
gemetselde voorgevel heeft gepleisterde sierbanden, cordonlijsten, neggeblokjes, 
sluitstenen in de segmentbogen en hoekblokjes. De voorgevel heeft links een risalerend 
bouwdeel dat door een trapgevel wordt beëindigd. Het terugliggend bouwdeel rechts 
hiervan heeft links de entree met een balkon erboven. Alle gevelopeningen zijn voorzien 
van bovenlichten.  

Datering: 1915 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R 
 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  Het pand is recent gerenoveerd.De kozijnen aan de voorzijde en zijgevel 
zijn vervangen en teruggebracht naar de oorspronkelijke indeling. Het balkon is voorzien 
van een nieuw hekwerk meer in stijl van het bouwjaar. De stoep is ontdaan van keramisch 
tegelwerk en voorzien van natuursteen (informatie bewoners augustus 2017). 
Het pand is samen met het buurpand (nr. 66) onderdeel geweest van het Andrelon 
complex (idem informatie bewoners). Daartoe behoorde ook pakhuis Phoenix (Vlijt en 
Phoenix) aan de Oude Rijn. Shampoofabriek Andrélon (later deel van Unilever geworden) 
kwam voort uit de kapperszaak die André de Jong in 1932 in Bodegraven stichtte. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
• architectuurhistorische waarde:  
Het pand heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp 
in neorenaissancetrant waarbij het risaliet met trapgevelbeëindiging kenmerkend is. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege de situering in de rooilijn. (R)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B181 Noordstraat 66, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis (villa) 

Beschrijving: Op terugspringende rooilijn gesitueerd vrijstaand hoekpand van twee 
bouwlagen met kapverdieping onder een samengesteld mansardedak met een steekkap. 
Het dak is gedekt met gesmoorde Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen. Het 
dakoverstek van de risaliet in de voorgevel heeft windveren. De in rode baksteen 
gemetselde voorgevel heeft groen geglazuurde sierbanden en deuromlijsting en 
gepleisterde aanzetstenen en hoekblokken. De voorgevel heeft links een terugliggend 
bouwdeel en rechts hiervan twee risalerende bouwdelen. De rechter risaliet heeft een 
erker met afgeschuinde hoeken met een balkon erboven. Links van de erker bevindt zich 
de entree. De vensters zijn bezet met schuiframen.  
De erfafscheiding is uitgevoerd als bakstenen voetmuur met dito verdeelposten met een 
ijzeren sierhekwerk er tussen.  

Datering: 1910 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Eclectisch met kenmerken van neorenaissance 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Het pand is samen met het buurpand (nr. 66) onderdeel geweest van het 
Andrelon complex (informatie bewoners nr. 64, augustus 2107). 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
• architectuurhistorische waarde:  
Het pand heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp 
in een eclectische bouwstijl met kenmerken van neorenaissance. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering op de hoek op terugspringende rooilijn zeer 
beeldbepalend voor zijn omgeving. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B183 Noordzijde z.n., Bodegraven 

Typologie: Begraafplaats 

Beschrijving: Begraafplaats met grindpaden geflankeerd door heggen. De begraafplaats 
wordt van de openbare weg gescheiden door een sloot. De grafstenen en -zerken dateren 
uit de jaren 20, 30 en 40 van de 20ste-eeuw. De aula is gemetseld in rode baksteen op 
een kruisvormige plattegrond en heeft een spits en daken met drie schilden in 
Maasdekking. Enkele ramen zijn met glas-in-lood bezet.  

Datering: 1924 

Ontwerper:  

Bouwstijl:  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen: De aanleg van de begraafplaats begon in 1919 als gevolg van een besluit 
hiertoe van de gemeenteraad van Bodegraven in 1918. In december 1919 was de 
begraafplaats klaar. Hoewel in eerste instantie was gekozen voor de naam Nieuw Rhodus, 
werd dit op voorstel van het SDAP-raadslid Van Dijk veranderd in Vredehof. In de kapel 
zijn twee gedenkstenen aangebracht: een met de datum van de legging van de eerste 
steen (28 januari 1919) door burgemeester H. le Coultre, de andere met de Bijbeltekst van 
Romeinen 6 vers 22. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
De hoofdstructuur, orthogonale aanleg van het terrein en grafmonumenten geven een 
beeld van de funeraire cultuur uit de eerste helft van de 20ste-eeuw. De eenvoudige 
historische begraafplaats is onlosmakelijk verbonden van de geschiedenis van 
Bodegraven. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
De aula en begraafplaats hebben een bijzondere complexmatige samenhang en vormen 
een waardevol ensemble. De begraafplaats heeft situationele en historisch-
landschappelijke waarde vanwege de ligging aan de Noordzijde. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B184 Noordzijde 5, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand tweelaags pand met kapverdieping onder een afgewolfd zadeldak. 
In het voordakschild staat een dakkapel. Het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen.  
De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft een plint en vensterbanken van groen 
geglazuurde baksteen. Witte strengperssteen is verwerkt in de sierbanden en de bogen. 
De lateien zijn uitgevoerd in kunststeen. De voorgevel is een drie traveeën brede lijstgevel 
die wordt afgesloten door een fries met consoles en een kroonlijst. Links van de entree 
bevindt zich een risalerend bouwdeel. De vensters zijn bezet met schuiframen. Langs de 
voorgevel ligt een hardstenen stoep. Het pand staat met de achtergevel aan de Oude Rijn 
en met de zijgevel aan een vaartje dwars op de Oude Rijn.  

Datering: 1910 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Zeer beeldbepalend gesitueerd naast aftakking van Oude Rijn. Vormt tezamen met het 
bruggetje en het water van de Oude Rijn een waardevol ensemble. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B185 Noordzijde 7, 8, 9, 10, Bodegraven 

Typologie: Woningen 

Beschrijving: Ensemble van per paar gespiegelde woningen van twee bouwlagen met een 
plat dak. De gemetselde voorgevels zijn in het midden van de gevel of op de hoeken 
hoger opgemetseld. De erkers hebben afgeschuinde zijkanten. De gespiegelde entrees 
worden afgesloten door een luifel. De woningen zijn bereikbaar via een bruggetje over de 
vaart.  

Datering: 1931 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Zakelijke trant 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen: Dakopbouw van latere datum. Het complex is een pendant van nummer 
14a, 16, 18, 20. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een woningbouwcomplexje uit 1931, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Vanwege latere dakopbouw van verminderd architectuurhistorisch belang. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege situering langs vaartje. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B186 Noordzijde 13, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand tweelaags pand met deels een plat dak en deels een afgewolfd 
zadeldak. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft een hardstenen plint, 
gepleisterde sierbanden en aanzet- en sluitstenen en een gegoten cordonlijst. De 
voorgevel is een vier traveeën brede langsgevel. Het linker geveldeel springt iets terug. 
Links van het midden bevindt zich, achter een hardstenen stoep, de entree met een 
balkon erboven. De begane grond heeft getoogde bovendorpels. De schuifvensters zijn al 
dan niet gekoppeld uitgevoerd. De voorgevel wordt afgesloten door een fries met 
consoles/gootklossen en een geprofileerde bakgoot. Rechts bevindt zich een gemetselde 
muur met een poortdeur.  

Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen: Pand maakte onderdeel uit van twee, inmiddels gesloopte, bedrijfspanden.  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd. (R/H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B187 Noordzijde 14a, 14aa,14b, 16,  20, Bodegraven 

Typologie: Woningen 

Beschrijving: Ensemble van per paar gespiegelde woningen van twee bouwlagen met een 
plat dak. De gemetselde voorgevels zijn in het midden van de gevel hoger opgemetseld. 
De erkers hebben afgeschuinde zijkanten. De gespiegelde entrees staan onder een luifel.  

Datering: 1929-1931 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Zakelijke trant 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen: Dakopbouw van latere datum. Het complex is een pendant van nr. 7, 8, 9, 
10. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een woningbouwcomplexje uit 1929-1931, van belang voor 
de (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Vanwege dakopbouw van verminderd architectuurhistorisch belang. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege situering in straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B189 Noordzijde 37, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis (villa) 

Beschrijving: Op een ruime kavel gesitueerd vrijstaand pand, van de openbare weg 
gescheiden door een sloot, bestaande uit een éénlaags, deels onderkelderd, bouwvolume 
met kapverdieping onder een zadeldak waarop een steekkap met gelijke nokhoogte 
aangrijpt. Het dak is gedekt met rode geglazuurde Tuile du Nordpannen. In het 
voordakschild zit een aangekapte dakkapel. Het dakoverstek heeft windveren. Een hoge 
gemetselde schoorsteen staat op het linker dakvlak. De gemetselde, wit geschilderde 
gevels zijn aan de voorzijde voorzien van segmentbogen, sierbanden, een plintlijst en 
hoekblokken van groen geglazuurde baksteen. De voorgevel heeft links een risaliet met 
een erker met afgeschuinde zijkanten op de begane grond en een balkon hierboven. De 
topgevel is voorzien van beschot. Rechts van de risaliet ligt de entree achter een stoep. 
De schuiframen bezitten bovenlichten die bezet zijn met glas-in-lood.  
Achter de hoofdmassa staat een bijgebouw onder een zadeldak met eenzelfde 
verschijningsvorm. Op de dam over de wegsloot staat een gietijzeren hekwerk. 

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met invloed Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:.  
  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
• architectuurhistorische waarde:  
Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp in 
een neorenaissancetrant met invloed van de Chaletstijl. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering op de hoek op terugspringende rooilijn zeer 
beeldbepalend voor zijn omgeving. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B190 Noordzijde 40, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een samengesteld, 
afgewolfd schilddak dat gedekt is met rode keramische pannen. Het relatief brede 
dakoverstek heeft windveren. De in rode baksteen gemetselde gevels hebben sierbanden, 
lateien en segmentbogen. De voorgevel heeft links een risaliet met op de begane grond 
een erker met afgeschuinde zijkanten met een balkon erboven. De gevel is bezet met 
schuifvensters. Nabij de openbare weg staat een sierhekwerk met gietijzeren posten. 

Datering: 1911 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Er is sprake van architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke 
verschijningsvorm in neorenaissancetrant met invloed van de Chaletstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Zeer beeldbepalend gesitueerd vanwege vrijstaande ligging op de hoek. Waardevol 
historisch ensemble met belendende panden nr. 45, 47. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B191 Noordzijde 45, 47, Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Eénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een samengesteld schilddak 
met steekkappen. Centraal in het voordakvlak zit een aangekapt lessenaarsdak van de 
onderstaande risaliet. Het dak is gedekt met rode keramische pannen. Het relatief brede 
dakoverstek heeft windveren. De in rode baksteen gemetselde gevels hebben lateien en 
sierbanden en segmentbogen in een afwijkende kleur baksteen. De voorgevel heeft links, 
rechts en centraal een risaliet met gekoppelde schuifvensters waarvan de bovenlichten 
meerruits zijn uitgevoerd. De woningen zijn bereikbaar via bruggetjes over de wegsloot.  

Datering: 1912 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Er is sprake van architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke 
verschijningsvorm in neorenaissancetrant met invloed van de Chaletstijl. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd aan wegsloot. Waardevol historisch ensemble met buurpand nr. 
40. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B192 Noordzijde 62, 63, 64, Bodegraven 

Typologie: Woonhuizen 

Beschrijving: Blok van vier gekoppelde woningen, één en twee bouwlagen hoog met 
kapverdiepingen onder mansarde- en zadeldaken. Het dak is gedekt met overwegend 
gesmoorde keramische pannen. De voorgevels hebben een hoge plint die uitgevoerd is in 
rode baksteen. Daarboven zijn de gevels gepleisterd en wit geschilderd. De sierbanden, 
de penanten, het vlechtwerk in de topgevels en de segmentbogen zijn eveneens 
uitgevoerd in rode baksteen. De twee centrale voorgevels zijn puntgevels. Ter weerszijden 
hiervan worden de gevels afgesloten door een borstwering tussen hoger opgemetselde 
penanten. De voorgevel heeft kunststenen lateien. De buitenste woningen zijn voorzien 
van een rechthoekige erker op de begane grond, de middelste woningen hebben een 
erker op de verdieping en op de begane grond een portiek met entrees. De schuiframen 
hebben meerruits bovenlichten. De balkondeuren zijn uitgevoerd met zij- en meerruits 
bovenlichten. Op de dam over de wegsloot liggen bruggetjes. Het complex is gesitueerd 
aan twee haaks op elkaar staande sloten en de Oude Rijn.  

Datering: 1918 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Er is sprake van architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke 
verschijningsvorm in neorenaissancetrant met invloed van de Chaletstijl. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd aan sloot nabij Oude Rijn. Door markante hoofdvorm en 
situering stedenbouwkundige waarde. (H) 

Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B195 Noordzijde 100, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Op een ruim kavel gesitueerd, aan voor - en rechter zijde begrensd door een 
sloot, vrijstaande éénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een afgewolfd zadeldak 
met de nok haaks op de straat. De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde klokgevel die 
wordt afgesloten door een kroonlijst. De gevels zijn gepleisterd en wit geschilderd. De 
schuiframen bezitten glas-in-lood bovenlichten.  

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen: Rond 1970 is het glas-in-lood in de bovenlichten van de ramen verwijderd 
en zijn ook nieuwe kozijnen aangebracht. 

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in traditionele bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege vrijstaande ligging situationele waarde. In combinatie met sloot en tuin rondom 
ensemblewaarde. (R/H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B196 Noordzijde 111, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op enige afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een doorlopend, met riet gedekt, zadeldak. Voorin is het 
woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Rechts van de boerderij staat het zomerhuis 
met een topgevel en windveren. Links staan de overige bedrijfsgebouwen. De in rode 
baksteen in kruisverband gemetselde voorgevel is voorzien van een overstek met 
windveren en een decoratief gesneden sierspant en makelaars. De voorgevel is 
symmetrisch ingedeeld met schuifvensters. Het complex heeft een fruitboomgaard en 
wordt omgeven door sloten. Op de dam over de wegsloot staat een giet-, smeedijzeren 
toegangshek.  

Datering: 1912 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevels waarbij de decoratieve windveren en het sierspant en de makelaars 
kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B198 Noordzijde 118, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met gesmoorde 
Hollandse pannen gedekt zadeldak met wolfseind. Voorin is het onderkelderde woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De keldervensters in de rechter zijgevel zijn voorzien van 
diefijzers. Links van het hoofdvolume staat de (vernieuwde) schuur. Rechts staat het 
zomerhuis . De bakstenen schuur heeft windveren. De in rode baksteen opgetrokken 
symmetrisch ingedeelde voorgevel van de boerderij heeft niet de oorspronkelijke 
schuiframen. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. Op de dam over de wegsloot 
staat een giet-, smeedijzeren toegangshek met de naam van de boerderij: RHYNZIGT. 

Datering: 1864 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L/R 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm relatief gaaf bewaard gebleven voorbeeld 
van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend 
bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B199 Noordzijde 134, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Op 
de nok staan twee schoorstenen. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is een 
gemetselde tuitgevel met een gepleisterde plint en staafankers. De ramen zijn niet 
oorspronkelijk. In de linker zijgevel bevindt zich een niet oorspronkelijke erker met 
afgeschuinde zijkanten. Rechts van de boerderij staat een zomerhuis onder een met riet 
gedekt afgewolfd zadeldak. De vensters zijn bezet met meerruits schuiframen. In de 
voorgevel bevindt zich rechts van het midden de entree met een bovenlicht dat voorzien is 
van een ijzeren levensboom.  

Datering: 1853 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm relatief gaaf bewaard gebleven voorbeeld 
van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend 
bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B202 Oosteinde 9, Waarder 

Typologie: Woonhuis met schuur  

Beschrijving: Vrijstaande éénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een 
mansardedak met een steekkap aan de voorzijde die aangrijpt op de nok. Het dak is 
gedekt met gesmoorde kruispannen en voorzien van een piron. Het dakoverstek heeft 
windveren. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft links een risalerend bouwdeel 
met een erker met afgeschuinde zijkanten waarboven een balkon met een houten 
balkonhek is aangebracht. Rechts van het risaliet ligt de entree in een portiek achter een 
stoep. De voorgevel heeft hardstenen lateien en in gele baksteen uitgevoerd metselwerk 
dat verwerkt is in de bogen, hoekstenen en in de sierbanden. Vensters zijn uitgevoerd met 
schuiframen. Rechts van het woonhuis staat de gemetselde schuur onder een zadeldak 
dat eveneens is gedekt met gesmoorde kruispannen. In de topgevel bevindt zich een 
ijzeren roosvenster. Op de dam over de wegsloot staat een betonnen, wit geschilderde 
brug met het opschrift: 1934 

Datering: 1919 (woonhuis), 1934 (brug) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

 



Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen: Op de windveren van de steekkap is het opschrift Carpe Diem aangebracht. 
latijn voor: pluk de dag.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Het woonhuis met de bijbehorende schuur en brug heeft cultuurhistorische waarde als 
complexonderdeel van de boerderij. (R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel van het woonhuis 
en het ontwerp van de brug. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van situationele waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende ligging aan 
de openbare weg. Het woonhuis met de schuur en de brug hebben landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B203 Oosteinde 16, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak dat 
gedekt is met gesmoorde Hollandse pannen. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft windveren. De in rode baksteen 
opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde plint, sierankers en 
getoogde strekken boven de T-vensters met getoogde bovenlichten van de begane grond. 
Centraal in de topgevel bevindt zich een engelenvenster met een bovenlicht in de vorm 
van een ezelsrugboog. De keldervensters zijn voorzien van diefijzers en luiken. Tegen de 
linker zijgevel is een boenhok aangebouwd. Rechts van de boerderij staan een hooiberg 
en een gemetselde schuur onder een zadeldak met een ijzeren roosvenster in de 
topgevel.  
  
Datering: 1896 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Op de windveren was eerder het opschrift Vredebest aangebracht. In de 
rechter zijgevel zit een stichtingssteen met een, vanaf de openbare weg niet leesbaar, 
opschrift. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het onderdeel weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel waarbij vooral het engelenvenster in de topgevel kenmerkend is. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B204 Oosteinde 24, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
(woonhuis) en een met gesmoorde kruispannen gedekt (stalgedeelte) zadeldak. Voorin is 
het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft 
sierlijk gesneden windveren, een sierspant en makelaars. De in rode baksteen 
opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft sierankers en strekken boven de 
gevelopeningen van de begane grond. De plint en de gevelhoeken zijn gepleisterd. De 
vensters bezitten niet oorspronkelijke ramen met een bovenlicht. In de top bevindt zich 
een engelenvenster. De rechter zijgevel heeft, nabij de hoek met de voorgevel een 
stichtingssteen met het opschrift 1874. De keldervensters zijn voorzien van diefijzers.  
  
Datering: 1874 (woonhuis), circa 1900 (stalgedeelte) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Chaletstijltrant 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: R 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het onderdeel weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Waarder. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B205 Oosteinde 50, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
gesmoorde kruispannen. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. Het dakoverstek heeft sierlijk gesneden windveren, een sierspant en een 
makelaar. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een 
gepleisterde plint, een profiellijst onder de onderdorpels van de vensters van de begane 
grond en getoogde strekken boven de gevelopeningen die uitgevoerd zijn in gele 
baksteen. De sierbanden zijn uitgevoerd in kalkzandsteen. De boogvelden zijn gevuld met 
bricorna-steen. De vensters zijn bezet met T-ramen. De keldervensters bezitten diefijzers 
en luiken. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. Tegen de linker zijgevel is een 
boenhok aangebouwd. Achter het stalgedeelte staan een schuur en een hooiberg. Op de 
dam over de wegsloot staat een houten dubbel openslaand spijlenhekwerk.  
  
Datering: 1908 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl 

 



Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het onderdeel weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B206 Oosteinde 58,Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
Verbeterde Hollandse dakpannen (na renovatie). Beide dakschilden hebben niet 
oorspronkelijke dakkapellen. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. Het dakoverstek heeft windveren en gootklossen. De in rode baksteen 
opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde plint, staafankers 
en rondbogen en sierbanden die zijn uitgevoerd in gele baksteen en kalkzandsteen. De 
boogvelden zijn gevuld met bricorna-steen. De vensterdorpels zijn groen geglazuurd. De 
ramen zijn voorzien van bovenlichten. De keldervensters bezitten diefijzers. De 
stalvensters zijn vernieuwd. In de linker zijgevel ligt de entree, eveneens voorzien van een 
bovenlicht. Deze linker zijgevel heeft een stichtingssteen die het bouwjaar 1913 vermeldt.  
  
Datering: 1913 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het onderdeel weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B207 Oosteinde 60, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
gesmoorde kruispannen. De dakkapel is niet oorspronkelijk. Voorin is het deels 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft 
windveren. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een 
gepleisterde plint en sierbanden en rondbogen boven de vensters die zijn uitgevoerd in 
gele baksteen en kalkzandsteen. De boogvelden zijn met bricorna-steen gevuld. De 
vensters bezitten T-ramen waarvan de bovenlichten bezet zijn met glas-in-lood. De 
keldervensters zijn voorzien van diefijzers. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. 
Rechts van de boerderij staat een gemetseld zomerhuis onder een zadeldak dat via een 
gemetseld tussenlid met de hoofdmassa is verbonden. Links van de boerderij staat een 
gemetselde schuur onder een zadeldak. De gevels van beide objecten zijn gedecoreerd 
met sierbanden en in beide topgevels is een roosvenster aangebracht.  
  
Datering: 1908 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

 



Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Op de windveren is het opschrift Hora Pint aangebracht. In de linker 
zijgevel is een stichtingssteen aanwezig met een, vanaf de openbare weg niet leesbaar, 
opschrift.   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het onderdeel weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevels. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B210 Oud Reeuwijkseweg 17, Reeuwijk  

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
wolfsdak. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De 
in gele handvormsteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel is een 
ingezwenkte lijstgevel met in rode baksteen uitgevoerde strekken boven de vensters, 
sierankers en een gevelafsluiting in de vorm van een kroonlijst. Centraal in de voorgevel 
ligt de entree met een bovenlicht. De entree is gevat in een houten omlijsting met 
pilasters, kroonlijst en consoles. Het fries boven de deur draagt het opschrift Asturie. De 
ramen zijn uitgevoerd met bovenlichten. Het stalgedeelte heeft niet oorspronkelijke 
stalvensters.  

Datering: 1867 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Oud Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B211 Oud Reeuwijkseweg 25, Reeuwijk  

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
gesmoorde kruispannen. Het dakoverstek heeft windveren, een sierspant en een 
makelaar. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De 
in rode baksteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde 
plint en in gele en oranje rode baksteen uitgevoerde sierbanden, neggeblokken en, van 
gepleisterde aanzet- en sluitstenen voorziene, segment- en rondbogen. De boogvelden 
zijn gevuld met bricorna-steen. Centraal in de voorgevel ligt de entree met een 
smeedijzeren rooster en een bovenlicht in een portiek. De schuiframen zijn uitgevoerd met 
meerruits bovenlichten. In de top zit een gekoppeld rondboogvenster. Het gevelvlak ter 
weerszijden van deze rondboogvensters heeft twee gevelstenen met het opschrift Anno 
en 1909. De keldervensters bezitten diefijzers. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters.  

Datering: 1909 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 
 



Opmerkingen: In de linker zijgevel van het woonhuis is een stichtingssteen aangebracht 
die de naam van de boerderij aangeeft: Sophiahoeve  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft belangrijke architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit 
van de voorgevel in neorenaissancetrant. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Oud Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B212 Oud Reeuwijkseweg 33, Reeuwijk  

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met gesmoorde 
Verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met wolfseind aan de voorzijde. Voorin is 
het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in gele handvormsteen gemetselde, 
symmetrisch ingedeelde voorgevel is een ingezwenkte lijstgevel met in rode baksteen 
uitgevoerde strekken boven de vensters, sierankers en een gevelafsluiting in de vorm van 
een kroonlijst. Centraal in de voorgevel ligt de entree met een smeedijzeren rooster en 
een bovenlicht. De ramen zijn eveneens uitgevoerd met bovenlichten. Het stalgedeelte 
heeft stalvensters. Achter de boerderij staat een hooiberg.  

Datering: 1877 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen: De rechter zijgevel heeft een stichtingssteen met een, vanaf de openbare 
weg niet leesbaar, opschrift.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Oud Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B213 Oud Bodegraafseweg 26, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: In de rooilijn van de straat en vrijstaand gelegen éénlaags bouwmassa met 
kapverdieping onder een mansardedak dat gedekt is met aan een zijde rode Tuile du 
Nordpannen en aan de andere zijde met latere blauwe pannen. De in rode baksteen 
gemetselde voorgevel is een ingezwenkte lijstgevel die door een kroonlijst wordt 
beëindigd. De voorgevel heeft sierankers, de zijgevel staafankers. De voorgevel heeft in 
gele strengperssteen uitgevoerde segmentbogen boven de gevelopeningen. Op de 
verdieping zit een vierruits venster. De begane grond heeft éénruits ramen met 
bovenlichten. Rechts in de gevel bevindt zich de entree met eveneens een bovenlicht.  

Datering: 1872 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege ligging in de rooilijn enige situationele waarde in de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B214 Oud Bodegraafseweg 85, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
wolfseind aan de achterzijde. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. In 
het linker dakschild staat een dakkapel. Het dakoverstek heeft decoratief gesneden 
windveren, makelaars en een sierspant. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is 
gemetseld in rode baksteen in kruisverband. Gepleisterde sierbanden zetten zich over de 
bovendorpels van de vensters voort. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. Het 
zomerhuis met een zadeldak en een roosvenster in de topgevel is door middel van niet 
oorspronkelijk tussenlid met de hoofdmassa verbonden.  

Datering: 1885 (informatie bewoners augustus 2017) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij vooral de rijk gesneden windveren, sierspant en makelaar 
kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B215 Oud Bodegraafseweg 86, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaande éénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een zadeldak dat 
gedekt is met geglazuurde Tuile du Nordpannen. De nok is evenwijdig aan de straat. De 
kopgevels hebben overstekken met windveren en een sierspant in de top. Nabij de nok 
staat een gemetselde schoorsteen met siermetselwerk. De symmetrisch ingedeelde, in 
rode baksteen gemetselde, voorgevel is een langsgevel met een centrale risaliet die in de 
vorm van een Vlaamse gevel met hoger opgemetselde hoekelementen en windveren in 
het voordakschild eindigt. Centraal in de risaliet bevindt zich de entree. Sierbanden en 
segmentbogen zijn uitgevoerd in gele strengperssteen. Boogvelden zijn gevuld met 
geometrisch uitgevoerd siermetselwerk. 

Datering: 1909 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met invloed van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

 



Opmerkingen: Stichtingssteen links naast de voordeur. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp waarbij de symmetrisch ingedeelde 
voorgevel met risaliet en Vlaamse gevel en het siermetselwerk kenmerkend zijn. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege situering aan de weg. (R) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

 

B217 Oud Bodegraafseweg 89, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met wolfseind. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is gemetseld in rode baksteen, 
heeft vlechtingen in de topgevel en is bezet met vier schuiframen op de begane grond. 
Centraal in de topgevel bevindt zich een engelenvenster met een rondboog bovenlicht en 
zijlichten met kruisvormige roedenverdeling. Achter de boerderij staat een hooiberg. Over 
de wegsloot ligt een betonnen dam.  

Datering: 1884 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij vooral het engelenvenster in de topgevel kenmerkend is. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B218 Oud Bodegraafseweg 91, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met wolfseind. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. De gemetselde voorgevel heeft vlechtingen in de topgevel en 
geprofileerde rollagen. De gevel is bezet met schuifvensters. Over de wegsloot ligt een 
betonnen dam.  

Datering: 1860 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B219 Oud Bodegraafseweg 93, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis  

Beschrijving: Vrijstaande éénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een met 
gesmoorde pannen gedekt zadeldak met de nok haaks op de weg. Op het zijdakschild 
staat een forse, niet oorspronkelijke dakkapel. De kopgevel heeft een overstek met 
windveren en een makelaar. De gemetselde voorgevel is een puntgevel met sierbanden 
en gepleisterde lateien boven de vensters. De vensters zijn bezet met schuiframen. In de 
topgevel bevindt zich een venster met zijlichten. Over de wegsloot ligt een betonnen dam.  

Datering: 1924 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van gering architectuurhistorisch belang. (L) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege situering aan de weg en vaart. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B220 Oud Bodegraafseweg 101, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met wolfseind. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. De gemetselde voorgevel is symmetrisch ingedeeld met vierruits 
schuiframen met tweeruits bovenlichten. Het stalgedeelte heeft stalvensters. In de rechter 
zijgevel ligt de entree.  

Datering: 1897 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg en de vaart. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B223 Oud Bodegraafseweg 112, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij bestaande uit twee afzonderlijke, in elkaars verlengde gelegen 
volumes onder zadeldaken die gedekt zijn met gesmoorde Hollandse pannen. De 
nokrichting ligt haaks op de straat. In het voorste bouwvolume is het deels onderkelderde 
woonhuis ondergebracht, in het achterste volume de stal. De in rode baksteen gemetselde 
voorgevel is een symmetrisch ingedeelde ingezwenkte lijstgevel met een kroonlijst. Boven 
de gevelopeningen zitten strekken. De vensters zijn bezet met T-ramen. De keldervensters 
zijn bezet met luiken. De staldeuren bezitten bovenlichten. 

Datering: 1904 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van een afgeleide representant van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang 
als object(en) behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de voorgevel in 
traditionele trant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B225 Oudeweg 3, Reeuwijk  

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met wolfseind aan de achterzijde. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde 
voorgevel heeft segment- en rondbogen die zijn uitgevoerd in een rodere baksteen. De 
boogvelden zijn gevuld met geometrisch siermetselwerk in rode en gele baksteen. Het 
dakoverstek heeft gesneden windveren en een makelaar. De T-ramen bezitten glas-in-lood 
bovenlichten en zijn in de zijgevel voorzien van luiken. In de topgevel van de voorgevel 
bevindt zich een engelenvenster met een keperboogvormig bovenlicht. In de rechter 
zijgevel ligt de entree met een bovenlicht. De keldervensters bezitten luiken. Het 
stalgedeelte heeft niet oorspronkelijke stalvensters. Tegen de linker zijgevel is een 
boenhok aangebouwd. Achter de boerderij staat een voormalige hooiberg. Op de dam 
over de wegsloot staat een ijzeren sierhekwerk.  

Datering: 1907 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Chaletstijltrant  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: In de rechter zijgevel bevindt zich een stichtingssteen met het jaartal 1907. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel waarbij het decoratieve metselwerk in de boogvelden en de gesneden 
windveren en makelaar kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B226 Overtocht 10, 12, 14, Bodegraven 

Typologie: Winkelwoonhuizen 

Beschrijving: Eén bouwlaag tellende bouwmassa met kapverdieping onder een 
mansardedak. De voorgevel is een tweelaags opgetrokken lijstgevel. De gemetselde 
voorgevel heeft wit gepleisterde sierbanden en dito aanzet- en sluitstenen in de strekken 
boven de gevelopeningen. De gevel wordt door een kroonlijst afgesloten. De vensters zijn 
bezet met schuiframen. Centraal in de gevel bevindt zich een etalagevenster dat 
geflankeerd wordt door een entree en afgesloten wordt door een kroonlijst. 

Datering: 1880 (winkelpui circa 1910) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse ontwikkeling van het stadscentrum met 
winkelwoonhuizen langs de belangrijkste straten. (R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de straat nabij kerk. (H) 

 



Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B227 Overtocht 17, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een drieschilddak dat 
gedekt is met gesmoorde Hollandse pannen. Op het voordakvlak staat een niet 
oorspronkelijke dakkapel. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft sierbanden, 
bogen, een fries en boogvelden die uitgevoerd zijn in gele en rode strengperssteen. De 
voorgevel heeft links een risalerend bouwdeel met een entree dat afgesloten wordt door 
een opengewerkte borstwering met hoger opgemetselde hoekpilasters. Het 
terugspringende rechter geveldeel wordt afgesloten door een gemetseld fries met een 
bakgoot en consoles. De schuiframen bezitten meerruits, met glas-in-lood bezette, 
bovenlichten.  

Datering: 1908 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Waardevol vanwege de karakteristieke verschijningsvorm in neorenaissancetrant waarbij 
vooral het toegepaste siermetselwerk kenmerkend is. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn op hoek. Het historisch-stedenbouwkundige 
belang van het pand is duidelijk zichtbaar in combinatie met de gerealiseerde nieuwbouw 
links. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B228 Overtocht 22, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Ruim opgezet woonhuis bestaande uit twee bouwlagen met kapverdieping 
onder een pannengedekt drieschilddak met een piron. Op het voordakschild staat een 
dakkapel met een tentdak met maasdekking. De voorgevel heeft rechts een risalerend 
bouwdeel met een tuitgevel. De geveldetaillering bestaat uit decoratief metselwerk zoals 
sierbanden, ontlastingsbogen, en rollagen uitgevoerd in oranje verblendsteen. In het fries 
en in de blindnis centraal in de topgevel is de verblendsteen decoratief verwerkt. De 
natuurstenen lateien zijn gedecoreerd met een horizontale belijning. Het terugliggende 
geveldeel links van de risaliet wordt afgesloten door een kroonlijst met sierlijk gesneden 
consoles/sierklossen. De ramen zijn voorzien van bovenlichten die met glas-in-lood zijn 
bezet. De entree ligt in de risaliet in een portiek en heeft eveneens een bovenlicht met 
glas-in-lood.  

Datering: 1907 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

 



Opmerkingen: Het huis hoorde bij het R.K complex waartoe ook de naburige kerk 
behoorde en een inmiddels afgebroken zusterhuis en een school. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance verwante 
bouwstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Maakt ruimtelijk gezien deel uit van het nabijgelegen historisch ensemble neogotische 
kerkcomplex. (R/H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B229 Overtocht 29, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een schilddak dat gedekt is 
met gesmoorde pannen. De nok ligt evenwijdig aan de straat. De in rode baksteen 
gemetselde voorgevel is een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met een gepleisterde 
borstwering, een cordonlijst en een kroonlijst. Boven de gevelopeningen zitten strekken. 
Centraal in de gevel bevindt zich de entree in een omlijsting van pilasters en een 
kroonlijst. De schuifvensters bezitten persiennes. Langs de voorgevel ligt een 
(vernieuwde) hardstenen stoep.  

Datering: 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met neoclassicistische kernmerken  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Waardevol vanwege de karakteristieke verschijningsvorm waarbij de klassieke kenmerken 
van de voorgevel kenmerkend zijn. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn op hoek. Vormt tezamen met de buurpanden ter 
linkerzijde, waar ook de molen deel van uitmaakt, een waardevol ensemble. Aan de 
rechterzijde is het zicht op de Oude Rijn en het voormalige kaaspakhuis waardevol. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B230 Overtocht 40, 42, Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Gekoppelde éénlaags bouwmassa met kapverdieping onder mansardedaken 
met de nok haaks op de straat. De in rode baksteen gemetselde voorgevels zijn 
ingezwenkte lijstgevels. Getoogde strekken met gepleisterde sluitstenen bevinden zich 
boven de gevelopeningen. De gevel is bezet met sierankers. Rechts in de voorgevel 
bevindt zich de entree. De entree van nr. 42 ligt in een portiek.  

Datering: 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen: Zijgevels niet oorspronkelijk. Forse dakkapellen op dakschilden.   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: L 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Nr. 42 heeft enige waarde vanwege het relatief oorspronkelijke karakter van de voorgevel 
waarbij vooral de forse kroonlijst kenmerkend is. De sterk in het oog vallende gewijzigde 
zijgevel aan de Molenkade doet afbreuk aan de architectonische waarde (L/R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn op hoek. In combinatie met de molen aan de 
overzijde ensemblewaarde.(R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B231 Overtocht 51, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een met gesmoorde 
keramische pannen gedekt zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat. Het 
dakoverstek heeft gesneden windveren. De in rode baksteen gemetselde voorgevel is een 
symmetrisch ingedeelde lijstgevel die in de middenas doorbroken wordt door een centrale 
risaliet met Vlaamse Gevel, gedekt door een zadeldak. De gemetselde gevel heeft 
sierankers en getoogde strekken boven de vensters. De entree ligt in de risaliet en heeft 
een omlijsting van pilasters en een luifel. Boven de entree is een dubbel openslaand raam 
met keperboogvormig bovenlicht aangebracht.  

Datering: 1898 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel waarbij de 
verschijningsvorm van de centrale risaliet kenmerkend is. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn op hoek. In combinatie met de molen aan de 
overzijde waardevol ensemblewaarde. (R/H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B234 Prins Hendrikstraat 10, 12, 14, 16, Bodegraven  

Typologie: Postkantoor met woonhuis 

Beschrijving: Op de hoek van de Willemsstraat en Prins Hendrikstraat gelegen tweelaags 
volume onder een samengesteld afgeplat dak. De bakgoten rusten op gootklossen. De 
gevels zijn gemetseld in rode baksteen in kruisverband. De sierbanden en 
ontlastingsbogen zijn uitgevoerd in rode verblendsteen. De afgeschuinde hoek heeft een 
puntgevel. De voorgevel met het risaliet wordt afgesloten door een bakstenen opbouw met 
een borstwering. Links van de risaliet bevindt zich de entreepartij in een diep portiek. Een 
ijzeren traliewerk is toegepast boven de toegangsdeuren en een ijzeren balkonhekje met 
vlaggenstokhouder is aanwezig op de afgeschuinde hoek. Boven de portiekentree is een 
gevelsteen aangebracht met het opschrift Post & Telegraafkantoor. 

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor de herinnering aan de oorspronkelijke functie van postkantoor met 
woonhuis. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance 
verwante bouwstijl. (R) 

 



• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm en situering op kruispunt beeldbepalend voor zijn omgeving. 
(H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B235 Prins Hendrikstraat 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27a, 29, Bodegraven  

Typologie: Winkels en woonhuizen  

Beschrijving: In de rooilijn van de straat gebouwde vrijstaande en aaneengebouwde 
tweelaags volumes onder grotendeels platte daken. De in rode baksteen gemetselde 
gevels bezitten decoratieve motieven in de vorm van sierbanden, ontlastingsbogen, 
boogvelden en aanzet- en sluitstenen. De sierbanden en de ontlastingsbogen zijn 
uitgevoerd in rode verblendsteen. De bakgoten rusten op gootklossen.  

Datering: 1908-1913 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: L 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance 
verwante bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Van enige beeldbepalende waarde in de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B236 Prins Hendrikstraat 22, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: In de rooilijn van de straat gebouwd vrijstaand woonhuis van twee 
bouwlagen onder een plat dak. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft 
decoraties in de vorm van sierbanden, lateien, hoger opgemetselde hoekelementen en 
een bakgoot met sierklossen.  

Datering: 1910 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: L 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
 



• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance 
verwante bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Van enige beeldbepalende waarde in de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B237 Prins Hendrikstraat 24, Bodegraven  

Typologie: Kaaswinkel met woonhuis  

Beschrijving: In de rooilijn van de straat gebouwd, aan een zijde vrijstand, tweelaags 
bouwvolume onder een schilddak. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft 
decoraties in de vorm van sierbanden, aanzet- en sluitstenen, boogvelden met 
siermetselwerk en een bakgoot met sierklossen. Rechts in de voorgevel bevindt zich de 
toegang tot het woonhuis. Links van het midden zit een dubbele deur naar de voormalige 
winkel.  

Datering: 1913 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de 20ste-eeuwse ontwikkeling van het stadscentrum met winkels en 
woonhuizen. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance 
verwante bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Van enige beeldbepalende waarde in de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B238 Prins Hendrikstraat 26, 28, 30, Bodegraven  

Typologie: Woonhuizen  

Beschrijving: In de rooilijn van de straat gebouwde tweelaags bouwvolumes onder platte 
daken. De hoek is afgeschuind en wordt afgesloten door een opengewerkte bakstenen 
borstwering. De in rode baksteen gemetselde voorgevels zijn voorzien van in gele 
verblendsteen uitgevoerde elementen zoals sierbanden, boogvelden en consoles. De 
bakgoot rust op sierklossen. De gevels zijn bezet met enkele deels niet oorspronkelijke 
schuiframen. De voordeuren bezitten boven- en zijlichten. 

Datering: 1914 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: L/R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: L/R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance 
verwante bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Van enige beeldbepalende waarde in de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B239 Prins Hendrikstraat 35, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis  

Beschrijving: In de rooilijn van de straat en aan een zijde vrijstaand tweelaags 
bouwvolume. Links van het pand ligt een zijtuin met een ijzeren sierhekwerk als 
erfafscheiding. De in rode baksteen gemetselde voorgevel is voorzien van in gele 
verblendsteen uitgevoerde elementen zoals sierbanden, ontlastingsbogen en boogvelden. 
Dezelfde baksteen is verwerkt in het decoratieve fries in de gevelafsluiting. De bakgoot 
rust op sierklossen. Links in de voorgevel ligt de entree in de vorm van een paneeldeur 
met een bovenlicht. De vensters zijn bezet met schuiframen.  

Datering: 1915 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een aan de neorenaissance 
verwante bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Van enige beeldbepalende waarde in de straat. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B241 Prinsenstraat 3, 5, 7, 9, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis, bedrijfspand 

Beschrijving: Ensemble van gekoppelde panden van één bouwlaag met kapverdieping 
onder zadeldaken met de nok evenwijdig aan de straat. De in rode baksteen gemetselde 
voorgevel is een langsgevel met lateien boven de vensters en segmentbogen en 
sierbanden die in gele baksteen zijn uitgevoerd. De gevel is bezet met sierankers. De 
gevelafsluiting wordt gevormd door een bakgoot met geprofileerde gootklossen. De 
bakgoot wordt op regelmatige afstanden doorsneden door hoger opgemetselde penanten. 
De entrees liggen in portieken.  
  
Datering: 1913-1915 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken neorenaissance 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege het ontwerp van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de straat. Ensemblewaarde met overige vroeg 
20ste-eeuwse bebouwing in de straat. (R) 
 



  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B242 Prinsenstraat 11, 13, 15, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Ensemble van gekoppelde panden van één bouwlaag met, elk afzonderlijk, 
een kapverdieping met mansardedaken die gedekt zijn met gesmoorde Tuile du 
Nordpannen. De voorgevel is een tweelaags langsgevel die wordt afgesloten door een 
uitkragende, door sierklossen onderkraagde, bakgoot die wordt doorsneden door vier 
hoger opgemetselde postamenten. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft 
decoratief gemetselde rollagen boven de gevelopeningen en rollagen als horizontale 
sierbanden over de gevel. De ramen zijn uitgevoerd met bovenlichten. De entrees zijn 
voorzien van zij- en bovenlichten.  
  
Datering: 1927 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L/R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: L/R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege het decoratief toegepaste metselwerk in de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de straat. Ensemblewaarde met overige vroeg 
20ste-eeuwse bebouwing in de straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B243 Prinsenstraat 30, 32, 34, 36, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Ensemble van per paar gekoppelde panden van één bouwlaag met 
kapverdieping onder per paar gekoppelde mansardedak en zadeldak met de nok haaks op 
de straat. Het dakoverstek heeft windveren. De in rode baksteen gemetselde voorgevel 
heeft lateien en in gekleurde baksteen uitgevoerde sierbanden, segmentbogen en 
keperbogen. In de sierbanden is bricorna-steen verwerkt. De ramen, op de verdieping 
gekoppeld, zijn uitgevoerd met bovenlichten. De gekoppelde entrees, voorzien van 
bovenlichten, liggen centraal in de voorgevel.  
  
Datering: 1912-1914 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met neorenaissancekenmerken 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege het decoratief toegepaste metselwerk in de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de straat. Ensemblewaarde met overige vroeg 
20ste-eeuwse bebouwing in de straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B245 Prinsenstraat 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 

Typologie: Arbeiderswoningbouwcomplex 

Beschrijving: Complex voormalige arbeiderswoningen bestaande uit drie blokken die 
verspringend in de rooilijn zijn gebouwd. De woningen, met voortuintjes, bestaan uit een 
bouwlaag en kapverdieping onder met gesmoorde Verbeterde Hollandse pannen gedekte 
mansardedaken met steekkappen. De gekoppelde dakkapellen zijn betimmerd met 
beschot. De gevels zijn symmetrisch ingedeeld. De in rode baksteen opgetrokken gevels 
zijn versierd met metselwerkpatronen. De bakgoot heeft een sierlijst. 

Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met enige invloed van de Amsterdamse School 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Als voorbeeld van een sociaal woningbouwcomplex uit de jaren 20 illustratief voor de 
ontwikkeling van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele stijl met 
Amsterdamse Schoolinvloed. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde: 
Beeldbepalend gesitueerd in de straat en van enig historisch stedenbouwkundige waarde 
vanwege de verspringende situering van de blokken in de rooilijn. (R)  

 



Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B247 Prinsenstraat 67, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand woonhuis, door een smalle doorgang gescheiden van de 
buurpanden. Het pand is opgetrokken in één bouwlaag met kapverdieping onder een 
mansardedak. De in rode baksteen gemetselde voorgevel is een langsgevel die wordt 
afgesloten door een uitkragende bakgoot die links en rechts wordt beëindigd door hoger 
opgemetselde postamenten. De voorgevel heeft decoratief gemetselde rollagen boven de 
gevelopeningen en rollagen als horizontale sierbanden over de gevel. De ramen zijn 
uitgevoerd met bovenlichten. Rechts in de gevel bevindt zich de entree met boven- en 
zijlichten.  
  
Datering: Circa 1929 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L/R  

 



Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: L/R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege het decoratief toegepaste metselwerk in de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de straat. Ensemblewaarde met overige vroeg 
20ste-eeuwse bebouwing in de straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B249 Prinsenstraat 80, 82, Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand dubbel woonhuis van één bouwlaag met kapverdieping onder een 
mansardedak. De in rode baksteen gemetselde voorgevel is een tweelaags lijstgevel die 
wordt afgesloten door een gemetseld fries met geprofileerde consoles en een uitkragende 
bakgoot. De in rode baksteen gemetselde symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft 
sierbanden en decoratief gemetselde lijsten rondom de bovenlichten en in het fries van de 
gevelafsluiting. De ramen zijn uitgevoerd met, deels oorspronkelijke, bovenlichten. 
Centraal in de gevel bevindt zich de gekoppelde entree met bovenlichten in een portiek.  
  
Datering: 1915 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L/R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege het decoratief toegepaste metselwerk in de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de straat. Ensemblewaarde met overige vroeg 
20ste-eeuwse bebouwing in de straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B251 Prinsenstraat 84, 86, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee vrijstaande gekoppelde panden van één bouwlaag met kapverdieping 
onder een gekoppeld mansardedak met de nok haaks op de straat. Het dakoverstek heeft 
windveren. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft in gekleurde baksteen 
uitgevoerde sierbanden en segmentbogen. Centraal in de gevel, in een portiek, zijn de 
gekoppelde entrees aangebracht met een bovenlicht. De vensters zijn bezet met 
schuiframen die op de verdieping voorzien zijn van zijlichten.  
  
Datering: 1914 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met neorenaissancekenmerken 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege het decoratief toegepaste metselwerk in de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de straat. Ensemblewaarde met overige vroeg 
20ste-eeuwse bebouwing in de straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B252 Prinses Beatrixkade 1, Driebruggen 

Typologie: Winkelwoonhuis 

Beschrijving: Op de hoek met de Kerkweg en nabij de brug over de Oude Rijn gelegen 
hoekpand bestaande uit een bouwlaag met een kapverdieping onder een afgewolfd 
zadeldak dat gedekt is met gesmoorde pannen. De nok ligt haaks op de kade. De 
achtergevel is niet oorspronkelijk gepleisterd en wit geschilderd. De in rode baksteen 
gemetselde gevels langs de Kerkweg en de voorgevel zijn voorzien van strekken boven 
de gevelopeningen. De gevels hebben staafankers. De voorgevel is een ingezwenkte 
lijstgevel die door een kroonlijst wordt afgesloten. GLinks in de gevel bevindt zich de 
entree naar de verdieping. Rechts van het midden zit de winkelentree. Beide entrees zijn 
voorzien van een bovenlicht. De vensters bezitten niet oorspronkelijke ramen. De zijgevel 
heeft twee blindnissen en vier ramen met een bovenlicht.  

Datering: 1850 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voormalige grutterswinkel. (R/H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Belangrijke stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op de hoek. Beeldbepalend 
gesitueerd aan de kade, de Oude Rijn en de brug. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B254 Raadhuisweg 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, Reeuwijk 

Typologie: Woningbouwcomplex 

Beschrijving: Sociaal woningbouwcomplex van per paar gekoppelde woonhuizen van een 
bouwlaag met kapverdieping onder zadeldaken met verlengde dakschilden aan de 
achterzijde. De daken zijn gedekt met rode Tuile du Nordpannen en hebben de nokrichting 
evenwijdig aan de straat en de Breevaart. In het voordakschild staat per woning een 
dakkapel. Het dakoverstek van de kopgevels is voorzien van windveren. De in rode 
baksteen gemetselde gevels zijn versierd met rollagen die zich boven het trasraam en ter 
weerszijden van de bovendorpels in horizontale richting over de gevel uitstrekken. Boven 
de gevelopeningen zijn meersteens rollagen aangebracht met deels uitgemetselde 
koppen. De voorgevels worden afgesloten door een bakgoot met gootklossen. De entrees 
zijn voorzien van een bovenlicht en liggen in de kopgevels. De vensters zijn bezet met 
ramen die eveneens voorzien zijn van bovenlichten.  
  
Datering: 1920 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: In de jaren negentig van de 20ste eeuw zijn de woningen gerenoveerd. In 
2003 is het funderingsherstel afgerond.   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een sociaal woningbouwcomplexje uit het eerste kwart van de 
20ste eeuw. Van belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van Reeuwijk-Brug. (H) 
 



• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp met sobere baksteenornamentiek. 
(R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs de openbare weg en langs de Breevaart. Als complex is 
sprake van belangrijke ensemblewerking. (H) 

  
Waardering: Hoog 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B256 Randenburgseweg 13, Reeuwijk  

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
gesmoorde Tuile du Nordpannen. De dakkapellen zijn niet oorspronkelijk. Het dakoverstek 
heeft niet oorspronkelijke windveren en een makelaar. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen gemetselde, symmetrisch ingedeelde 
voorgevel heeft een gepleisterde plint en strekken boven de vensters. De schuiframen zijn 
uitgevoerd met luiken en glas-in-lood bezette bovenlichten. In de topgevel zit een 
engelenvenster met een rondboog bovenlicht. Het stalgedeelte heeft ijzeren 
segmentgebogen stalvensters. Tegen de rechter zijgevel is een boenhok aangebouwd.  

Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Randenburg. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B259 Rijnkade z.n., Bodegraven 

Typologie: Sluis 

Beschrijving: Grotendeels vernieuwde sluis met automatisch bediening. De kademuren 
onder de brug zijn oorspronkelijk. Bruggenhoofden zijn uitgevoerd in beton. De 
doorvaartdeuren, waaronder een derde incidenteel te openen deur, bevinden zich onder 
het vaste bruggedeelte.  

Datering: 1895 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  

 



De sluis heeft cultuurhistorische en civieltechnisch-historische waarden als 
waterstaatkundig en infrastructureel element over de Oude Rijn. De sluis is van groot 
belang als onderdeel van een belangrijke vaarroute. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
De sluis heeft belangrijke situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging over de 
Oude Rijn. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B260 Rijnkade 15, Bodegraven  

Typologie: Kaaspakhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een mansardedak met de 
nokrichting haaks op de Rijnkade. Het dak is gedekt met rode Tuile du Nordpannen. De 
gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een centrale as met vernieuwde 
ramen en deuren met bovenlichten. De lateien zijn uitgevoerd in beton. 

Datering: 1933 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

 



Gaafheid: L  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Het kaaspakhusi is verbouwd tot woning. Het opschrift boven de begane 
grond luidt nu: Het Oude Kaashuijs, dat was voorheen: S. Cobel. [..] Kaashandel. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: L/R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een kaaspakhuis uit de jaren dertig van de 20ste eeuw. Van 
belang als object(en) behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij en als object(en) 
behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van gering architectuurhistorisch belang. (L/R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege markante hoofdvorm en situering aan de Rijnkade. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B261 Rijnkade 32, 33, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis/pakhuis 

Beschrijving: Twee gespiegelde panden van twee bouwlagen met kapverdieping onder 
een samengesteld dak. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft centraal in de 
gevel een gekoppelde entree en op de verdieping twee erkers met afgeschuinde zijkanten.  
  
Datering: 1928 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit:  

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
Illustratief als voorbeeld van een woonhuis met pakhuis uit de jaren twintig van de 20ste 
eeuw en als object(en) behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude 
Rijn. (R) 
 



• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd aan Oude Rijn. (H) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B262 Rijnkade 36, Bodegraven  

Typologie: Pakhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een zadeldak met de 
nokrichting haaks op de Rijnkade. Het dakoverstek heeft windveren. De gepleisterde en 
wit geschilderde, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een centrale as met 
pakhuisdeuren. Boven de gevelopeningen zijn segment- en rondbogen in rode baksteen 
aangebracht. In de boogvelden zijn (originele?) tegeltableaus’s met vogels aangebracht. 

Datering: 1903 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

 



Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een pakhuis uit 1903 en als object(en) behorend bij het thema 
ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van gering architectuurhistorisch belang. (L/R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege markante hoofdvorm en situering aan de Rijnkade. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B266 s'-Gravenbroekseweg 72, Reeuwijk 

Typologie: Arbeiderswoning 

Beschrijving: Vrijstaand woonhuis van één bouwlaag met kapverdieping onder een met 
rode Tuile du Nordpannen gedekt zadeldak met een aankapping aan de achterzijde. Het 
dakoverstek heeft windveren en een decoratief gesneden makelaar. Centraal in het 
voordakvlak zit een dakkapel. De gepleisterde en wit geschilderde voorgevel heeft een 
symmetrische gevelindeling met centraal in de gevel de entree met een bovenlicht en, ter 
weerszijden, een venster in de vorm van gekoppelde éénruits ramen met bovenlichten en 
luiken. De voorgevel wordt afgesloten door een bakgoot die ter plaatse van de dakkapel is 
onderbroken. Het kavel wordt door waterpartijen omgeven.  
  
Datering: 1840 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een arbeiderswoning uit de eerste helft van de 19de eeuw, 
van belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het bebouwingslint. (R/H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de indeling van de gevels. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd aan de weg en het water. Belangrijke landschappelijke en 
ensemblewaarde met het omringende landschap. Het totaalbeeld heeft een schilderachtig 
karakter. (H) 
  
Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B268 s'-Gravenbroekseweg 87, Reeuwijk 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Direct aan de openbare weg staande langgerekte bouwmassa van één 
bouwlaag met kapverdieping onder een mansardedak dat gedekt is met gesmoorde 
pannen. De nok ligt haaks op de straat. De dakschilden zijn bezet met niet oorspronkelijke 
dakkapellen. De gevels zijn gepleisterd en wit geschilderd. De voorgevel is een 
symmetrisch ingedeelde ingezwenkte lijstgevel met niet oorspronkelijke ramen. De 
indeling van de zijgevels is evenmin oorspronkelijk. 
  
Datering: 1910  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: L 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: L 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
 



Van enig belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het bebouwingslint. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Geringe waarde vanwege de vele wijzigingen in de gevels. (L) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Het pand is beeldbepalend gesitueerd aan de openbare weg. Ensemblewaarde met 
achterstaande kerk. (R)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B271 Schinkeldijk 58, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: In de bocht van de Schinkeldijk gelegen boerderij op T-vormige plattegrond 
waarbij het woonhuis en de stal haaks op elkaar zijn gebouwd (krukhuistype). Het 
stalgebouw staat evenwijdig aan de dijk. Het woonhuis en het stalgebouw worden 
afgesloten door haaks op elkaar staande zadeldaken die gedekt zijn met gesmoorde 
Friese pannen. De in rode baksteen gemetselde gevels van het woonhuis hebben een 
gepleisterde plint en in oranje en gele baksteen uitgevoerde strekken, bogen en een 
profiellijst. Het dakoverstek van de voorgevel heeft windveren, een sierspant en een 
makelaar. Centraal in de voorgevel zit de van een bovenlicht voorziene entree achter een 
stoep. De vensters zijn bezet met schuiframen. Centraal in de topgevel zit een gekoppeld 
meerruits raam. Het stalgedeelte heeft een gepleisterde plint. Deze gevel is geleed door 
lisenen. De stalvensters zijn rechthoekig uitgevoerd. Rechts van het stalgebouw staat een 
hooiberg.  

Datering: 1900 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: H 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het krukhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in de bocht van de Schinkeldijk. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buurtschap Tempel. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B272 Spoorlaan 2, 4, 6, 8, Bodegraven 

Typologie: Woonhuizen 

Beschrijving: Ensemble van twee paar gespiegelde woonhuizen, door een smalle 
doorgang van elkaar gescheiden. Nummer 8 heeft een afgeschuinde hoek als markering 
van de straathoek. De tweelaags bouwmassa heeft een plat dak. De gemetselde gevels 
hebben rollagen en sierbanden van rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een 
bakgoot die op de hoeken geflankeerd wordt door hoger opgemetselde gevels. De 
gevelindeling is symmetrisch met entrees in portieken. De schuiframen, deels gekoppeld, 
zijn voorzien van bovenlichten. 
  
Datering: 1921, 1930 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een woningbouwcomplexje uit de eerste helft van de 20ste 
eeuw, van belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele, zakelijke 
bouwstijl. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs spoor. (H) 
 



  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B273 Julianastraat 2, 4, 6, Bodegraven 

Typologie: Voormalige zaadhandel Turkenburg 

Beschrijving: Drielaags bouwvolume met kapverdieping onder een samengesteld zadeldak 
met steekkappen. Het dak is gedekt met gesmoorde en rode kruispannen. De gemetselde 
gevels zijn gedecoreerd met segmentbogen, consoles, sierbanden, getrapte lijsten en 
boogvelden van oranje strengperssteen. De gevels zijn voorzien van boogfriezen en 
lisenen. De vierdelige vensters zijn niet oorspronkelijk. 
Dirk Turkenburg richtte in 1891 Zaadhandel Turkenburg op, die uitgroeide tot een bedrijf 
dat een begrip in Nederland werd. 
  
Datering: oudste deel 1902, grote(re) uitbreidingen in 1919, 1926 en 1958. 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen: Torenvolume aan zijde Willemstraat niet oorspronkelijk. In 1972 is het 
complex aangekocht door de gemeente Bodegraven van de firma Turkenburg; na verbouw 
is het in 1989 als sociaal cultureel centrum in gebruik genomen (Evertshuis). In 2015 vond 
opnieuw renovatie plaats. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Enige waarde vanwege de oorspronkelijke functie als zaadhandel. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditionele trant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door markante hoofdvorm van beeldbepalend belang. (H) 
  
Waardering: Redelijk 
 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B274 Spoorstraat 18, 20, Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Gespiegeld woonhuis van één bouwlaag met kapverdieping onder zadel- en 
mansardedaken met de nok haaks op de straat. De gemetselde voorgevel is een 
symmetrisch ingedeelde, ingezwenkte lijstgevel met segmentbogen met gepleisterde 
aanzet- en sluitstenen. De gevelafsluiting is een geprofileerde kroonlijst. De zijgevels zijn 
bezet met staafankers. De vensters zijn bezet met schuiframen, deels T-vensters. Centraal 
in de gevel ligt de gekoppelde entree met een bovenlicht.  

Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
• architectuurhistorische waarde:  
Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp in 
neorenaissancetrant. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
De panden hebben beeldbepalende waarde vanwege de vrijstaande ligging en de 
situering in de rooilijn. (R/H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B275 Spoorstraat 22, 24, Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Dubbel woonhuis van één bouwlaag met kapverdieping onder een zadeldak 
dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. De gemetselde voorgevel is een tweelaags 
opgemetselde lijstgevel. De gevel heeft sierbanden en segmentbogen met gepleisterde 
aanzet- en sluitstenen en neggenblokjes. De boogvelden zijn gedecoreerd met 
siermetselwerk. De gevelafsluiting wordt gevormd door een kroonlijst in de vorm van een 
fries met sierklossen en een uitkragende bakgoot. De ramen zijn uitgevoerd met 
bovenlichten. De entrees met bovenlichten liggen in portieken.  

Datering: Circa 1900 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid: 
• architectuurhistorische waarde:  
Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp in 
neorenaissancetrant. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
De panden hebben beeldbepalende waarde vanwege de vrijstaande ligging en de 
situering in de rooilijn. De panden liggen in de zichtlijn van de haaks op de Spoorstraat 
staande straat. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B276 Spoorstraat 26, 28, Bodegraven 

Typologie: Dubbel woonhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een deels plat dak en deels 
een zadeldak met wolfseind dat gedekt is met rode Tuile du Nordpannen. Het brede 
dakoverstek heeft windveren. In het zijdakschild zit een aangekapte dakkapel. De 
gepleisterde en wit geschilderde gevel heeft een plint in rode baksteen en sierbanden en 
bogen die uitgevoerd zijn in rode strengperssteen. De topgevel is betimmerd met staand 
beschot. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een centrale risaliet met een 
gekoppelde entree. De verdieping links en rechts van de risaliet heeft een balkon dat rust 
op sierspanten en dat wordt omlijst door een houten stijlenhekwerk. De schuifvensters en 
deuren zijn uitgevoerd met meerruits bovenlichten. 

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Het woonhuis met villa-achtige verschijningsvorm heeft belangrijke architectuurhistorische 
waarde vanwege de karakteristieke verschijningsvorm in neorenaissancetrant met invloed 
van de Chaletstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Zeer beeldbepalend door de markante hoofdvorm, en ten opzichte van buurpand (nr. 30), 
op sterk naar voren springende rooilijn. Ensemblewaarde met buurpand nr. 30. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B277 Spoorstraat 30, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis (villa) 

Beschrijving: Op een ruime kavel gelegen, vrijstaande, éénlaags bouwmassa met forse 
kapverdieping onder een samengesteld schilddak met steekkappen en dakkapellen. Het 
dak is gedekt met rood geglazuurde kruispannen. De dakoverstekken zijn voorzien van 
windveren. De begane grondgevels zijn gemetseld in rode baksteen, de verdiepingsgevels 
zijn gepleisterd en wit geschilderd met accenten als rollagen en bogen boven de vensters 
die uitgevoerd zijn in rode baksteen. De villa heeft een min of meer L-vormige plattegrond 
en heeft aan de linkerzijde een entree in een portiek. De voorgevel heeft een erker, deels 
onder dakschilden, deels met een op de verdieping overbouwd balkon. De samengestelde 
vensters zijn deels bezet met ramen met meerruits roeden.  

Datering: 1903 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Chaletstijltrant  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
De villa heeft belangrijke architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke 
verschijningsvorm met kenmerken van de Chaletstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Zeer beeldbepalend door de markante hoofdvorm, en ten opzichte van buurpand (nr. 28), 
op sterk terugspringende rooilijn. Ensemblewaarde met buurpand nr. 28 en 32. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B278 Spoorstraat 34, Bodegraven  

Typologie: Schoolmeesterswoning 

Beschrijving: Vrijstaande éénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een zadeldak 
met de nok haaks op de Spoorstraat. In het zijdakschild staat een aangekapte dakkapel. 
Het dakoverstek heeft windveren. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft 
sierankers, sierbanden en bogen die in iets rodere baksteen zijn uitgevoerd. De 
boogvelden zijn gepleisterd. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft samengestelde 
vensters en een engelenvenster in de topgevel met het opschrift 1902 in het boogveld. De 
goed in het zicht staande rechter zijgevel heeft een centrale risaliet met een entree. Deze 
risaliet steekt door in het dakvlak en vormt een Vlaamse Gevel.  

Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: L 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voorbeeld van een schoolmeesterswoning uit 1902. De waarde is verzwakt 
vanwege de sloop van de bijbehorende school. (L) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Door vrijstaande ligging beeldbepalende waarde. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B279 Spoorstraat 38, 40, 42, 44, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een met rode kruispannen 
gedekt zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat. Het voordakschild heeft twee 
steekkappen. Het dakoverstek heeft sierspanten. De steekkappen hebben een licht 
uitgezwenkte kapvoet en brede dakoverstekken met windveren en consoles. De 
gemetselde voorgevel heeft sierbanden en decoratief metselwerk in gekleurde en wit 
geglazuurde baksteen. Boven de vensters en balkondeuren zitten ijzeren lateien. De 
topgevels zijn betimmerd met beschot. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft twee 
risalieten met gekoppelde entrees en een balkon erboven. De schuiframen zijn uitgevoerd 
met drieruits, met glas-in-lood bezette, bovenlichten.  

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Belangrijke architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke verschijningsvorm 
in neorenaissancetrant met invloed van de Chaletstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend door de markante hoofdvorm. Ensemblewaarde met woonhuisensemble 
nr. 46, 48. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B280 Spoorstraat 50, Bodegraven  

Typologie: Kaaspakhuis met woning 

Beschrijving: Vrijstaande, langgerekte tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder 
een met gesmoorde kruispannen gedekt mansardedak met de nokrichting haaks op de 
straat. De symmetrisch ingedeelde gemetselde voorgevel wordt afgesloten door een 
uitkragende bakgoot met consoles en hoger opgemetselde pilasters ter weerszijden. 
Boven de gevelopeningen zijn lateien en segmentbogen aangebracht. De sierbanden, 
rollagen, plintlijsten en segmentbogen zijn uitgevoerd in wit en gesmoorde geglazuurde 
baksteen. De openslaande ramen bezitten bovenlichten met meerruits roeden.  

Datering: 1914 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een voormalig kaaspakhuis met bijbehorende woning uit 
1914. Van belang als object(en) behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde: 
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege markante hoofdvorm en vrijstaande situering. 
Ensemblewaarde met naastgelegen woonhuizen nr. 46, 48. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B281 Stationsplein 3, Bodegraven  

Typologie: Stationsgebouw met dienstwoning 

Beschrijving: Stationsgebouw met bovenwoning bestaande uit een tweelaags 
hoofdvolume met kapverdieping onder een zadeldak. Op de begane grond zijn twee 
wachtkamers gesitueerd, op de verdieping de woning. Het pand heeft een aanbouw in de 
vorm van een éénlaags bouwmassa onder een drieschilddak met aan de spoorzijde een 
erker. Aan de pleinzijde bevindt zich de ingangspartij tussen twee stenen halfzuilen met 
een afzonderlijk te onderscheiden gang. Op de hoek aan de pleinzijde staat een 
achtkantig torenelement met de entree tot de woning. De gemetselde gevels hebben 
strekken boven de gevelopeningen, sierankers, een plintlijst, aanzet- en sluitstenen, een 
profiellijst en hoekblokjes. De voorgevel is met vakwerk uitgevoerd. 

Datering: 1914 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

 



Opmerkingen: Opgericht in opdracht van de in 1863 opgerichte Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS). Het station verving voorgangers uit 
respectievelijk 1878 en uit 1894. Voormalige langgerekte loods aan het hoofdgebouw is 
gesloopt.  
  
Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
In essentie een goed bewaard voorbeeld van een kleinschalig stationsgebouw met 
voormalige dienstwoning. Van belang voor de herkenbaarheid en identiteit van het 
stationsgebied. (H) 
• architectuurhistorische waarde: 
Van belang vanwege de karakteristieke stationsarchitectuur met het hoge bouwdeel en het 
markante torenachtige volume. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Prominente ligging aan het Stationsplein geeft het gebouw belangrijke 
stedenbouwkundige en ensemblewaarde. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B282 Twaalfmorgen 37, Reeuwijk  

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
gesmoorde kruispannen. Het linker dakvlak heeft een aangekapte dakkapel. Het 
dakoverstek heeft windveren, uitkragend beschot en een makelaar. Voorin is het 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen 
gemetselde, symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde plint, in gele 
baksteen uitgevoerde sierbanden, hoek- en neggeblokjes, segmentbogen boven de 
begane grondvensters en een rondboog boven de verdiepingsvensters waarin eveneens 
gele baksteen is verwerkt. Centraal in de voorgevel ligt de entree in een portiek. Een 
tweede entree ligt in de linker zijgevel. De vensters in de voorgevel zijn uitgevoerd met 
ramen met bovenlichten en zijn voorzien van betegelde lekdorpels. In de topgevel bevindt 
zich ter weerszijden van het raam met het bovenlicht een eenruitsraam. Het stalgedeelte 
heeft ijzeren, segmentgebogen stalvensters. Tegen de rechter zijgevel is een boenhok 
aangebouwd. Achter de boerderij staat een hooiberg. 

Datering: 1928  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken van de Chaletstijl en Jugendstil 

Gaafheid: R 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege de voor de periode (1928) opvallende, in 
historiserende trant, ontworpen voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Randenburg. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B283 Van Goghstraat, 25 e.o., Erasmusweg 1 - 25, 2 - 24, Jan van Hoofstraat, 1 - 25, 
Reeuwijk 

Typologie: Woningbouwcomplex 

Beschrijving: Complexmatige woningbouw bestaande uit eengezinswoningen waarvan er 
52 in zes blokjes zijn gebouwd. Ze zijn gebouwd in rechte stroken die van elkaar 
gescheiden zijn door relatief brede straten. De woningen bestaan uit twee bouwlagen 
onder flauw hellende schilddaken. Ze zijn om en om gesitueerd zodat aan de straat voor- 
en achtergevels liggen. De in schoon metselwerk uitgevoerde gevels in verschillende 
kleuren zijn voorzien van brede, verdiepinghoge puien die door verticale stroken van 
elkaar worden gescheiden.  
  
Datering: 1958-1959 

Ontwerper: G. Th. Rietveld  

Bouwstijl: Nieuwe Bouwen 

Gaafheid: L/R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: De Reeuwijkse burgemeester W.E. baron van Knobelsdorff betrok in de 
jaren ’50 van de 20ste eeuw bij de ontwikkeling en uitbreiding van Reeuwijk moderne 

 



architecten en stedenbouwkundigen. Architect Gerrit Rietveld kreeg in dit kader in 1957 
opdracht voor een sociale woningbouw-complex in Reeuwijk-Brug. Hij introduceerde hier 
het om-en-om principe, het integreren van voor- en achtergevel. Dit was (en is) een 
bijzonder en vernieuwend element binnen de sociale woningbouw. 
Het complex is het derde gerealiseerde sociale woningbouw project van Rietveld, naast 
die in Nagele en in de wijken Hoograven en Tolsteeg in de stad Utrecht. 
In 1979/80 zijn de gevelpuien en de dakconstructie vervangen.  
Zie verder: Erik Slothouber, Rietveld in Reeuwijk.  Een onderzoek naar Rietvelds 
Reeuwijkse projecten 1957-1960 (Stichting erven Rietveld, 2017). 
Ook: https://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=Reeuwijk#o:30006885 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van complexmatige woningbouw uit de jaren vijftig van de 20ste 
eeuw waarbij gezocht is naar het toepassen van een bijzondere woningplattegrond. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang in het oeuvre van de architect G. Rietveld, met name als een van zijn drie 
uitgevoerde sociale woningbouw projecten. Vanwege de architectonische wijzigingen aan 
de gevelpuien en het dak is de architectuurhistorische waarde wel aangetast. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Stedenbouwkundige waarde vanwege de situering en ruimtelijke relatie tot aangrenzende 
sociale woningbouw. De diversiteit aan bijgebouwen en schuttingen verstoort in de huidige 
situatie de stedenbouwkundige samenhang van het complex. (H) 
  
Waardering: Hoog 

 

https://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=Reeuwijk%23o:30006885


Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

 

B285 Van Tolstraat 3a, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een drieschilddak met een 
piron. Het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen. Op het voordakschild staat een niet 
oorspronkelijke dakkapel. De gemetselde, symmetrisch ingedeelde vier traveeën brede 
lijstgevel heeft hanenkammen en segmentbogen boven de gevelopeningen en 
gepleisterde aanzet- en sluitstenen, negge- en hoekblokjes en cordon- en plintlijsten. De 
gevelafsluiting bestaat uit een kroonlijst met siertegels en consoles in het fries. Rechts van 
het midden ligt de entree in een portiek. Op de verdieping boven de entree is een balkon 
aanwezig. Rechts in de gevel bevindt zich de entree met een bovenlicht. Vensters zijn 
uitgevoerd met schuiframen.  

Datering: 1891 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissance 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voormalig herenhuis. Illustratief voor de ontwikkeling van het stadscentrum. 
(R).  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancestijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in rooilijn. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B286 Van Tolstraat 20, Bodegraven  

Typologie: Dokterswoning 

Beschrijving: Op een hoek gelegen tweelaags bouwmassa. De symmetrisch ingedeelde 
voorgevel heeft een gepleisterde en van sierblokken voorziene begane grond en een in 
rode baksteen gemetselde verdieping. Boven de getoogde strekken van de 
verdiepingsvensters zit een gepleisterde sierband. De voorgevel wordt afgesloten door 
een kroonlijst met een fries dat voorzien is van rechthoekige, verdiepte vlakken. De 
begane grond wordt eveneens door een zwaar geprofileerde kroonlijst afgesloten. De 
borstwering is van hardsteen. Centraal in de voorgevel zit de entree met een bovenlicht 
met een balkon erboven. Het balkon wordt door decoratieve consoles ondersteund. De 
balkondeuren zijn gevat in een kozijn met pilasters met kapitelen en een kroonlijst. Ter 
weerszijden van de entree zit een niet oorspronkelijk etalagevenster. De vensters zijn 
uitgevoerd als T-vensters. De bovenlichten zijn deels bezet met glas-in-lood.  

Datering: 1890  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neoclassicistische trant  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 
 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voormalige dokterswoning. (R/H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in classicistische trant. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
De blokvormige bouwmassa en de ligging op de hoek zijn stedenbouwkundig van belang. 
Het pand is beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn en heeft ensemblewaarde in 
combinatie met de omringende historische bebouwing. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B288 Vrije Nesse 11, Bodegraven 

Typologie: Kerk 

Beschrijving: De Salvatorkerk staat in een woonwijk uit de jaren ’60 van de 20ste eeuw en 
heeft een langgerekte onregelmatige plattegrond. De kerk grenst aan kant aan een forse 
vijverpartij. De in gele baksteen in kettingverband opgetrokken gevels bezitten sterk 
horizontaal gelede vensterpartijen in de gevel die grenst aan de vijverpartij. De gevel aan 
de parkeerplaats en de tegenoverliggende zijn sterk verticaal geleed door de 
aangebrachte nissen met daarin aan de bovenkant en vensters en hoge bijna tot aan de 
dakrand doorstekende vensterpartijen aan één kant van de nissen. De bouwmassa wordt 
gedekt door een in hoofdopzet V-vormig dak. Nabij de entree staat een smalle, sterk 
verticaal gelede, rastervormig opengewerkte klokkentoren. Deze is opgetrokken uit beton, 
met decoratief uitgevoerde panelen. Aan de vijverkant is een dakopbouw toegevoegd. 
De keermuur aan het parkeerterrein bij de vijver loopt door in het metselwerk van de kerk 
en maakt deel uit van het oorspronkelijke ontwerp. 

Datering: 1965 

Ontwerper: T. Bier van architectenbureau Verschoor en Bier  

Bouwstijl:.  

Gaafheid: H 
 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
De Salvatorkerk is een goed voorbeeld van de manier waarop de naoorlogse ideeën over 
de zogeheten 'wijkgemeente' werden omgezet in nieuwe kerkelijke architectuur. Er is 
daarom sprake van religieus-maatschappelijk-historische waarden. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het uit 1965 daterende object is een voorbeeld van een modernistisch vormgegeven 
kerkgebouw uit de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Karakteristiek is de 
combinatie van traditionele en modernistische kenmerken zoals het gebruik van 
bakstenen gevels en de modernistisch vormgegeven klokkentoren met opengewerkte 
rastervormen. (H)  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
De kerk heeft belangrijke stedenbouwkundige waarde door zijn prominente en vrijstaande 
ligging. Door de situering aan de vijverpartij, de opzet en vormgeving van het kerkgebouw 
met een opmerkelijke klokkentoren, deels verspringende bouwmassa, dakvorm en 
gevelindelingen is de Salvatorkerk een sterk in het oog vallende blikvanger. (H) 

Waardering: Hoog plus 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B289 Nutspassage 1, Bodegraven  

Typologie: Kaaspakhuis 

Beschrijving: Tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een mansardedak met 
gesmoorde Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen. De in kalkzandsteen gemetselde 
gevels hebben sierbanden en bogen die uitgevoerd zijn in rode baksteen. De bakgoten 
rusten op bakstenen consoles. De vensters en ingangspartijen zijn vernieuwd.  

Datering: 1913 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Nieuwbouw aan de zijde van de Weeshuisbaan.  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een kaaspakhuis uit 1913. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde: 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege markante hoofdvorm. (R) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B290 Weijland 3, 3a, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg en Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt zadeldak met wolfseind. Voorin is het 
van oorsprong deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De 
symmetrisch ingedeelde voorgevel is gemetseld in rode baksteen en heeft vlechtwerk in 
de topgevel. De vensters zijn bezet met tweeruits schuiframen. In de topgevel bevindt zich 
een engelenvenster met keperboogvormige bovenlichten. De keldervensters zijn voorzien 
van diefijzers en luiken. De stalvensters zijn uitgevoerd in ijzer dan wel in beton. In de 
zijgevels zijn raam- en deurkozijnen gewijzigd. De bijgebouwen zijn niet oorspronkelijk. 
Over de wegsloot ligt een vlakke betonnen dam.  

Datering: 1870 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 
 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij het engelenvenster kenmerkend is. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg nabij de Oude Rijn. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B292 Weijland 6, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg en Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een zadeldak met verspringende noklijn. Voorin is het deels 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft windveren 
en een decoratief gesneden sierspant met een makelaar. De symmetrisch ingedeelde 
voorgevel heeft schuiframen met bovenlichten. De keldervensters zijn voorzien van luiken. 
Op de dam over de wegsloot staan twee gemetselde posten met een dubbel sierhekwerk 
er tussen.  

Datering: 1899 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Chaletstijltrant 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen: Stichtingssteen in voorgevel. Uit een foto van voor 1938 blijkt dat de 
bovenlichten op de benedenverdieping een roedeverdeling hadden zoals nu nog bij de 
bovenlichten van de bovenste twee vensters het geval is. Tijdens de verbouwing van 1938 
zijn de roeden uit de vier bovenlichten op de begane grond verwijderd en is er glas in lood 
geplaatst. Wat later is de roedeverdeling van de schuiframen verwijderd (informatie 
bewoners juli 2017). 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij de symmetrische indeling en decoratief gesneden sierspant met 
makelaar kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg nabij de Oude Rijn. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B293 Weijland 14, Nieuwerbrug 

Typologie: Gemaal 

Beschrijving: zo’n 350 m landinwaarts gelegen voormalig poldergemaal, met 
aangebouwde woning. Het gemaal functioneerde ten behoeve van de polder Weijland en 
bestaat uit een eenlaags bakstenen gebouwtje onder een zadeldak. De gevels van het 
gemaal zijn gecementeerd. In de grotendeels gesloten aanbouw aan de watergang 
bevindt zich de uitlaat. In de machinekamer is de installatie nog geruime tijd na 
buitengebruikstelling van het gemaal aanwezig geweest. Rond 2016 is de pomp echter 
verwijderd. 
Bij het gemaal staat een woonhuis uit 1963. 

Datering: 1876, 1963 (woning) 

Ontwerper: 

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

 



Opmerkingen: Het gemaal is gebouwd ter vervanging van een watermolen. De bouwer 
was aannemer/koopman Willem van der Roest uit Oudewater (http://
www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=01214+l). 
Het gemaal werkte eerst op stoom, rond 1944 werd een zuiggasmotor geïnstalleerd en 
rond 1956 ging men over op dieselbemaling (rhcrijnstreek.nl/download.php?id=6819d719-
c1b7-4a94-aaff-f152a0f17f35).  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Het gemaal heeft cultuurhistorische en civieltechnisch-historische waarden als onderdeel 
van de polderbemaling. Van belang als object(en) behorend bij het thema 
waterbeheersing. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Het gemaal heeft situationele en historisch-landschappelijke waarde in het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 
 

 

http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=01214+l
http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=01214+l
http://rhcrijnstreek.nl/download.php?id=6819d719-c1b7-4a94-aaff-f152a0f17f35
http://rhcrijnstreek.nl/download.php?id=6819d719-c1b7-4a94-aaff-f152a0f17f35


Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B294 Weijland 16, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op enige afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een drieschilddak dat met riet is gedekt. Voorin is het 
woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek aan de voorgevel heeft sierlijk 
gesneden windveren en een kleine makelaar. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft 
schuiframen met bovenlichten. De keldervensters zijn voorzien van diefijzers. Op de dam 
over de wegsloot staat een gietijzeren toegangshek.  

Datering: 1868 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Nieuwe, relatief grootschalige bijgebouwen. 

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij de gesneden windveren kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van enige stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande ligging in het 
buitengebied. De beeldbepalende en historisch-landschappelijke waarde is verminderd door 
de min of meer grootschalige nieuwe bijgebouwen. (L/R).  

Waardering: Redelijk  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B295 Weijland 17, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en nabij de Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt afgewolfd schilddak. Voorin is het deels 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Tegen de rechter zijgevel is het 
boenhok uitgebouwd. De gevels zijn wit gesausd boven een zwart geschilderde plint. Het 
woonhuisdeel heeft schuifvensters en keldervensters met diefijzers. Het stalgedeelte heeft 
ijzeren stalvensters.  

Datering: 1850 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf maar op details aangetast voorbeeld 
van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend 
bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg nabij de Oude Rijn. (H)  

Waardering: Hoog  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B296 Weijland 19, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en nabij de Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt zadeldak. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft windveren en een decoratief 
gesneden sierspant met makelaars. De symmetrisch ingedeelde in rode baksteen 
gemetselde voorgevel heeft strekken die uitgevoerd zijn in gele baksteen. De schuiframen 
zijn voorzien van bovenlichten. Rechts van de boerderij staat het zomerhuis dat gedekt 
wordt door een zadeldak.  

Datering: 1899 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken Chaletstijl 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Goed in het zicht staande rechter zijgevel en dakschild gewijzigd. 

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. De herinneringswaarde is verzwakt door de forse ingrepen 
in het dakvlak en linker zijgevel. (L/R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij de symmetrische indeling en decoratief gesneden sierspant met 
makelaars kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. (R/H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B297 Weijland 21, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en nabij de Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt zadeldak met wolfseinden. Voorin is het 
woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch 
ingedeelde voorgevel heeft ramen met bovenlichten. Op de dam over de wegsloot staat 
een ijzeren sierhekwerk met dito posten.  

Datering: 1850 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft enige architectuurhistorische waarde maar de 
gewijzigde ramen doen enigszins afbreuk. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. De boerderij heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B298 Weijland 25, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een drieschilddak met wolfseind. Het dak is gedekt met 
rode Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen. Voorin is het woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrische voorgevel is een 
afgeknotte halsgevel die door een geprofileerde kroonlijst wordt afgesloten. De gevel is 
bezet met rozetankers. Het woongedeelte heeft schuifvensters, het stalgedeelte ijzeren 
stalvensters. Rechts van de boerderij staan het gemetselde zomerhuis en een schuur 
onder een zadeldak.  

Datering: 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel van de boerderij. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B299 Weijland 29, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt zadeldak met wolfseind en aangekapte 
dakkapel. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. 
Links van de boerderij staat een gemetselde schuur onder een mansardedak. Tegen de 
rechter zijgevel van de boerderij is een boenhok aangebouwd dat tot aan de sloot reikt. De 
in rode baksteen opgetrokken voorgevel van de boerderij heeft windveren, makelaars, 
staafankers en schuiframen met glas-in-lood bovenlichten. Centraal in de voorgevel zit de 
entree met een bovenlicht. De schuur links van de boerderij heeft een symmetrische 
gevelindeling met een opvallend engelenvenster boven de getoogde poortdeur.  
Op de dam over de wegsloot staat een ijzeren sierhekwerk met het opschrift Welgelegen.  

Datering: 1898 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevels van hoofdmassa en schuur. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B300 Weijland 31, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt zadeldak met verspringende noklijn. 
Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Links van de 
boerderij staat het zomerhuis onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde en rode 
Hollandse pannen. De in gele handvormsteen opgetrokken voorgevel van de boerderij is 
een tuitgevel met vlechtwerk. Het woonhuisdeel heeft overwegend schuifvensters, het 
stalgedeelte houten stalvensters. De voorgevel van het zomerhuis is een tuitgevel die 
gemetseld is in rode handvormsteen met vlechtingen en bezet is met ramen met 
bovenlichten. Op de dam over de wegsloot staat een ijzeren sierhekwerk.  

Datering: 1750 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

 



Opmerkingen: De in gele handvormsteen gemetselde voorgevel van het hoofdvolume is in 
een latere periode met rode handvormsteen opgemetseld tot tuitgevel.   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. De relatief hoge ouderdom van de 
boerderij (1750) versterkt de waarde. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevels van boerderij en zomerhuis. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg nabij de Oude Rijn. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B301 Weijland 34, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt zadeldak met wolfseind. Voorin is het 
woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft gesneden windveren. De 
in rode baksteen opgetrokken voorgevel van de boerderij heeft, evenals het woongedeelte 
in de linker zijgevel, schuifvensters met getoogde bovendorpels. Het stalgedeelte heeft 
segmentboogvormige stalvensters. Rechts in de voorgevel bevindt zich de entree die 
eveneens voorzien is van een bovenlicht.  
Op de dam over de wegsloot staat een giet- smeedijzeren sierhekwerk.  

Datering: 1901 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel waarbij de gesneden windveren kenmerkend zijn. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B302 Weijland 40, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op behoorlijke afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een afgewolfd zadeldak. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De boerderij is bereikbaar via een lange oprit die 
geflankeerd wordt door sloten. De voorgevel staat pal in de zichtlijn van de sloot ter 
linkerzijde. De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde, ingezwenkte lijstgevel die door 
een geprofileerde kroonlijst wordt beëindigd. De vensters zijn bezet met ramen met een 
bovenlicht. Achter de boerderij staat een hooiberg.  

Datering: Circa 1900 (1920 volgens BAG) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
De ingezwenkte, symmetrisch ingedeelde, lijstgevel is architectuurhistorisch waardevol. 
(R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het landschap. De voorgevel staat beeldbepalend in de zichtlijn van de sloot. Het 
complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk 
onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B303 Weijland 42, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder respectievelijk een wolfsdak met keramische pannen en een rieten dak 
boven het stalgedeelte. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Tegen de 
rechter zijgevel is een boenhok gebouwd. De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde 
ingezwenkte lijstgevel die wordt afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. De in rode 
baksteen opgetrokken voorgevel heeft een gepleisterde plint, in gele baksteen uitgevoerde 
strekken boven de gevelopeningen en sierankers. Centraal in de voorgevel bevindt zich 
de entree met een bovenlicht. De ramen zijn voorzien van bovenlichten. Bij de entree van 
de oprit staat een giet- smeedijzeren hekwerk. 

Datering: Circa 1870 (oudere kern) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Gevelsteen met naamsaanduiding in de zijgevel.   

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B306 Weijland 59, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een met riet gedekt drieschilddak. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrische voorgevel 
heeft een afgeknotte halsgevel met een kroonlijst. De voorgevel is bezet met T-vensters. 
Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. In de linker zijgevel ligt de entree. Rechts van 
de boerderij staat het zomerhuis onder een zadeldak. Achter de boerderij staat een (niet 
oorspronkelijke) hooiberg en een schuur.  
Bij het begin van de oprit staat een ijzeren sierhekwerk.  

Datering: Circa 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel van de boerderij. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B307 Weijland 60, Nieuwerbrug 

Typologie: Woonhuis. 

Beschrijving: Vrijstaande éénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een afgeplat 
schilddak dat met rode keramische pannen is gedekt. In het voordakschild staan 
dakkapellen met niet oorspronkelijke windveren. De voorgevel is een symmetrisch 
ingedeelde lijstgevel die wordt afgesloten door een bakgoot met consoles. De gemetselde 
vijfassige voorgevel heeft sierbanden, segmentbogen en een decoratief gemetseld fries. 
De vensters zijn uitgevoerd met schuiframen. Centraal in de gevel, in een portiek, ligt de 
van een bovenlicht voorziene entree.  

Datering: 1912 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs openbare weg. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B308 Weijland 85, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op relatief grote afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het 
Zuid-Hollandse langhuistype onder een wolfsdak met rieten dekking. Voorin is het deels 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen 
opgetrokken symmetrische voorgevel heeft vlechtwerk, ramen voorzien van bovenlichten, 
keldervensters met diefijzers en een engelenvenster in de topgevel.  

Datering: 1850 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
symmetrisch ingedeelde voorgevel waarbij het engelenvenster in de topgevel kenmerkend 
is. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in het weiland. De boerderij ligt in de zichtlijn van een lange oprit. Het complex heeft 
landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de 
agrarische bebouwing van het buitengebied van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B309 Weijpoort 6, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en Oude Rijn gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde Opnieuw 
Verbeterde Hollandse pannen (woonhuis) en rode Tuile du Nordpannen (stal). Voorin is 
het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen 
opgetrokken symmetrische voorgevel heeft een gepleisterde plint en strekken boven de 
vensters. De schuifvensters bezitten bovenlichten die met glas-in-lood bezet zijn. De 
kozijnen hebben toognagels. De keldervensters zijn voorzien van luiken. Het stalgedeelte 
heeft ijzeren rondboog stalvensters. Achter het hoofdvolume staat een gemetselde schuur 
met een zadeldak en een hooiberg. 
De dam over de wegsloot wordt geflankeerd door twee gemetselde voetmuren. 

Datering: 1912 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Geringe architectuurhistorische waarde. (L/R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B310 Weijpoort 12, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg en nabij de Oude Rijn gelegen boerderij op L-vormige 
plattegrond waarbij de nokrichting van het woonhuis evenwijdig aan de openbare weg ligt 
met daarachter de stal (krukhuistype). Het woonhuis wordt afgesloten door een met 
gesmoorde pannen gedekt zadeldak, het stalgedeelte door een drieschilddak. Centraal in 
de voorgevel zit een dakkapel met een zadeldak. Het dakoverstek van de kopgevels is 
voorzien van windveren en een gevelmakelaar. De in rode baksteen opgetrokken 
voorgevel heeft strekken boven de vensters en een sierband in oranje strengperssteen in 
de gevelafsluiting. De bakgoot rust op consoles die eveneens zijn uitgevoerd in oranje 
strengperssteen. De schuiframen zijn bezet met meerruits bovenlichten. Het stalgedeelte 
heeft ijzeren stalvensters.  
Op de dam over de wegsloot staat een decoratief giet- smeedijzeren toegangshek.  

Datering: 1922 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

 



Opmerkingen: Stichtingssteen met bouwjaar in voorgevel.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het krukhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege het ontwerp van de voorgevel en de 
kopgevels. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B311 Weijpoort 29, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een zadeldak met wolfseind aan de achterzijde. Het woongedeelte is 
met riet gedekt, het stalgedeelte is gedekt met gesmoorde pannen. Voorin is het deels 
onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft decoratief 
gesneden windveren, beschot en een makelaar.  
De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een 
gepleisterde plint, sierankers en strekken boven de vensters die zijn uitgevoerd in gele 
strengperssteen. Het driedelige venster in de topgevel heeft keperbogen die eveneens zijn 
uitgevoerd in gele strengperssteen. De schuiframen zijn bezet met glas-in-lood 
bovenlichten en voorzien van luiken. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. De 
keldervensters zijn voorzien van diefijzers. Rechts van de boerderij en de oprit staat een 
gemetselde schuur onder een zadeldak met overeenkomstig uitgevoerde windveren en 
stalvensters.  
  
Datering: 1890 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Chaletstijltrant  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel in de trant van de Chaletstijl waarbij vooral het drielicht in de topgevel 
kenmerkend is. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B312 Weijpoort 35, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het 
dakoverstek heeft windveren, een decoratief gesneden sierspant en makelaars. De in rode 
baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft sierbanden, bogen en 
boogvelden die in gele strengperssteen zijn uitgevoerd. De voorgevel heeft schuifvensters 
en een engelenvenster in de topgevel.  
Links van de boerderij staat een gemetselde schuur onder een zadeldak met dubbele 
deuren en stalvensters. Achter de boerderij staat een hooiberg.  

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel waarbij het engelenvenster en het sierspant in de topgevel kenmerkend zijn. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B313 Weijpoort 36, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met gesmoorde 
kruispannen gedekt zadeldak met verspringende nokhoogtes. De aangekapte dakkapellen 
zijn niet oorspronkelijk. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, 
achterin de stal. Het dakoverstek heeft windveren, een sierspant en makelaars. De in rode 
baksteen opgetrokken voorgevel heeft gegoten dateringstenen met het opschrift Anno en 
1911. De sierbanden, bogen en boogvelden zijn in gele strengperssteen uitgevoerd. Het 
woongedeelte heeft schuifvensters. De vierruits keldervensters hebben diefijzers. Het 
stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters.  
Op de dam over de wegsloot staat een giet- smeedijzeren hekwerk.  
  
Datering: 1911 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het onderdeel weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B314 Weijpoort 38, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een afgewolfd zadeldak 
met een niet oorspronkelijke dekking. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de 
stal. De (waarschijnlijk niet oorspronkelijke) gepleisterde en wit geschilderde symmetrisch 
ingedeelde voorgevel is een ingezwenkte lijstgevel die wordt beëindigd door een kroonlijst. 
Centraal in de voorgevel bevindt zich de entree in een houten kozijn met een kroonlijst. De 
ramen van het woonhuis zijn grotendeels niet oorspronkelijk. Het stalgedeelte heeft ijzeren 
stalvensters. Tegen de linker zijgevel van de boerderij is een boen-/washok gebouwd.  

Datering: Circa 1850 (kern uit 1600) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm relatief gaaf bewaard gebleven voorbeeld 
van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend 
bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. De relatieve hoge ouderdom van de boerderij 
waarvan de kern uit 1600 dateert versterkt de waarde. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
De waarde is verzwakt vanwege de architectonische wijzigingen. (L/R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Nieuwerbrug. De bebouwing aan de rechter zijde verzwakt de landschappelijke waarde 
echter. (R).  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B315 Weijpoort 65, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij bestaande uit een deels onderkelderd en één bouwlaag hoog 
woonhuis met kapverdieping onder een met mat verglaasde Tuile du Nordpannen (2016) 
gedekt mansardedak met de nok evenwijdig aan de weg. Achter het woonhuis staat een 
relatief laag stalgebouw met een haaks op het woonhuis geplaatst zadeldak dat met rode 
pannen is gedekt. Centraal in het voordakschild van het woonhuis staat een dakkapel uit 
2016. De in rode baksteen gemetselde voorgevel is een vier-assige langsgevel met 
segmentbogen, sierbanden, boogvelden en een fries in de gevelafsluiting. De boogvelden 
en het fries zijn gevuld met siermetselwerk van oranje en rode baksteen. De bakgoot rust 
op consoles/sierklossen. Links van het midden bevindt zich een stichtingssteen met het 
jaartal 1909. 
Tegen de rechter zijgevel is een boenhok aangebouwd.  

Datering: 1909 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij. Van belang als object(en) behorend bij het thema weidebedrijf/
kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het woonhuis heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het woonhuis met achterstaand stalgebouw heeft 
landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de 
agrarische bebouwing van het buitengebied van Nieuwerbrug. (H).  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B316 Weijpoort 69, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg nabij de Oude Rijn en het dorpscentrum gelegen 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een, overwegend, met riet gedekt 
zadeldak. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis aangebracht, achterin de stal. Het 
dakoverstek heeft windveren en een makelaar. De in rode baksteen opgetrokken 
symmetrische ingedeelde voorgevel heeft staafankers, strekken boven de gevelopeningen 
en vlechtingen in de geveltop. De schuiframen zijn geplaatst in kozijnen met toognagels. 
De gevelopeningen in de linker zijgevel zijn niet oorspronkelijk. De keldervensters bezitten 
diefijzers en luiken. Het stalgedeelte heeft getoogde ijzeren stalvensters.  

Datering: Circa 1850 (kern uit 1700) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege het ontwerp van de voorgevel in een 
traditionele, evenwichtige bouwstijl.(R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B317 Weijpoort 70, Nieuwerbrug 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan de openbare weg nabij de Oude Rijn en het dorpscentrum gelegen 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met verspringende 
nokhoogtes. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. 
Het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen. Het dakoverstek heeft gesneden 
windveren en een makelaar. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde 
voorgevel heeft sierbanden, segmentbogen, boogvelden, neggenblokjes en een 
gevelsteenomlijsting die, deels op decoratieve wijze, uitgevoerd zijn in gele 
strengperssteen. De voorgevel heeft T-ramen. De keldervensters bezitten diefijzers, het 
stalgedeelte ijzeren rondboog stalvensters.  
Rechts van de boerderij staat een gemetselde schuur onder een zadeldak. Het overstek 
van deze schuur heeft windveren, een sierspant en een makelaar. Centraal in de 
voorgevel bevinden zich hoge inrijdeuren. In de topgevel zit een rondboogvenster dat 
geflankeerd wordt door een gevelveld met de afbeelding van een zwaluw.  
Achter de boerderij staat een hooiberg.  

Datering: 1917 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken Chaletstijl 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Stichtingssteen in rechter zijgevel. Opschrift Voorzorg in gevelstenen in 
voorgevel.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Waardevol vanwege het ontwerp van de voorgevels.(R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Nieuwerbrug. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B318 Weijpoort 72, 73, Nieuwerbrug 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eén- en tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder samengestelde 
daken. De daken zijn gedekt met gesmoorde Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen. De 
kopgevel van het linker bouwdeel bestaat uit twee, in schoon metselwerk uitgevoerde 
puntgevels. De gepleisterde, wit geschilderde en van een blokpatroon voorziene voorgevel 
is een tweelaags lijstgevel die wordt afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. Het 
rechter bouwdeel heeft pleisterwerkaccenten boven de vensters van de begane grond. De 
gevel is bezet met sierankers. Rechts van het midden bevindt zicht de entree met een 
bovenlicht. De ingangspartij is gevat in een omlijsting van in blokpleisterwerk uitgevoerde 
pilasters en een hoofdgestel dat ondersteund wordt door sierlijk gesneden consoles. 
Boven deze entree is een blindvenster aangebracht. De vensters zijn bezet met 
schuiframen. De verdieping heeft deels oorspronkelijke tweeruits schuiframen met 
tweeruits bovenlichten. Links in de gevel is een niet oorspronkelijke portiekentree 
aanwezig.  
Voor de entree staat een stoeppaal met een ijzeren hekwerk.  

Datering: 1850 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neoclassicistische trant  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Het pand grenst met de achtergevel aan de Oude Rijn.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voormalig herenhuis. Illustratief voor de ontwikkeling van het 
dorpscentrum. (R/H).  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neoclassicistische trant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn. Ensemblewaarde omdat het pand een wezenlijk 
en onlosmakelijk onderdeel vormt van de individueel vormgegeven bebouwing nabij de 
Oude Rijn en de dorpskern. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B321 Westeinde 12, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype waarbij het woonhuis is 
gedekt met een zadeldak met gesmoorde kruispannen en het stalgedeelte met riet gedekt 
is. Het woonhuis en het stalgedeelte hebben afzonderlijke kappen met verspringende 
nokhoogten. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. 
Het woonhuis is opgetrokken in rode baksteen, het stalgedeelte in gele baksteen. De 
symmetrisch ingedeelde voorgevel van het woonhuis heeft een dakoverstek met 
windveren, een decoratief gesneden sierspant en een makelaar. De boogvelden boven de 
vensters zijn gevuld met bricorna-steen. De sierbanden zijn uitgevoerd in gele baksteen. 
De schuifvensters in de voorgevel zijn bezet met ramen met bovenlichten en luiken. De 
keldervensters bezitten diefijzers en zijn eveneens voorzien van luiken. Het stalgedeelte 
bezit ijzeren rondboog stalvensters. In de rechter zijgevel ligt de entree die voorzien is van 
een bovenlicht met een ijzeren levensboom. Achter de boerderij staat een hooiberg. 
Rechts van de boerderij staat een gemetseld zomerhuis met een tuitgevel.  

Datering: 1912 

Ontwerper:  

 



Bouwstijl: Neorenaissancetrant met kenmerken van de Chaletstijl  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van Reeuwijk. 
De boerderij is beeldbepalend gesitueerd in de zichtlijn van sloten. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B323 Westeinde 35, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt, 
afgewolfd zadeldak. In het rechter dakvlak staat een aangekapte dakkapel. De nok ligt 
haaks op de straat. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin 
de stal. De in rode baksteen gemetselde voorgevel heeft getoogde strekken boven de 
gevelopeningen die in een rodere baksteen zijn uitgevoerd. De gevel is bezet met 
staafankers en heeft vlechtingen in de topgevel. De schuiframen met eenruits bovenlicht 
bezitten getoogde bovendorpels. De voorgevel heeft links van het midden de entree in een 
portiek. In de linker zijgevel ligt eveneens een entree. Beide deuren zijn voorzien van een 
bovenlicht. De rechter zijgevel heeft een niet oorspronkelijk venster. De meerruits 
stalvensters zijn in ijzer uitgevoerd. 

Datering: 1896 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: de boerderij is na brand herbouwd in 1896. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit in traditionele trant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van Waarder. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B324 Westeinde 43, Waarder 

Typologie: Woonhuis  

Beschrijving: Eén bouwlaag tellend vrijstaand pand met kapverdieping onder een met riet 
gedekt zadeldak met wolfseind aan de achterzijde. Het dakoverstek heeft windveren die in 
de top samenkomen in een niet-oorspronkelijk decoratief (familiewapen) beschilderd vlak 
onder de tuit van de gevel. De gevels zijn gemetseld in gele IJsselsteen. De topgevel heeft 
vlechtingen en boven de vensters zijn strekken aanwezig die uitgevoerd zijn in rode 
baksteen. De vensters zijn op de begane grond uitgevoerd met meerruits schuiframen met 
drieruits bovenlichten en voorzien van luiken. De verdieping heeft een meerruits raam. De 
voortuin wordt van de oprit gescheiden door een sierhekwerk.  

Datering: Circa 1770 (datering volgens Groslijst), 1650 (datering BAG) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: R 

 



Uniciteit: H 

Opmerkingen: De tuit van de topgevel draagt het opschrift De Molshoop. Deze naam 
draagt de boerderij sinds eind 20ste eeuw toen de familie Mol het pand ging bewonen. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Het pand heeft belangrijke stedenbouwkundige en situationele waarde vanwege de ligging 
aan de smalle weg. Belangrijke ensemble- en landschappelijke waarde in combinatie met 
de kleinschalige landelijke omgeving. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B325 Westeinde 49, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Voormalige boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet 
gedekt zadeldak met een wolfseind aan de achterzijde. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch 
ingedeelde voorgevel is uitgevoerd als een combinatie van een klok- en een tuitgevel. 
Boven de vensters zijn strekken aangebracht. De gevel heeft een gepleisterde plint en is 
bezet met staafankers. De vensters zijn bezet met meerruits schuiframen. Het voormalige 
stalgedeelte bezit rondboog stalvensters. De linker en rechter gevelhoek van de voorgevel 
dragen het opschrift 1848.  

Datering: 1848 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R 

Afleesbaarheid: R 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van Reeuwijk. 
(R/H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B326 Westeinde 63, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met een wolfseind aan de achterzijde. Voorin is het deels onderkelderde 
woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch 
ingedeelde voorgevel is een ingezwenkte lijstgevel met strekken boven de 
gevelopeningen. De zijgevel heeft een gepleisterde plint. Centraal in de voorgevel bevindt 
zich de entree. De entree is, evenals de ramen, voorzien van een bovenlicht. Het 
stalgedeelte bezit rondboog stalvensters. De keldervensters zijn bezet met diefijzers. Op 
de hoeken van de voorgevel zijn gevelstenen met het opschrift 1860 aangebracht.  

Datering: 1860 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  op oude kaarten staat als naam van de boerderij: Hol van Waarder, 
mogelijk verwijzend naar de ligging aan het uiteinde van de vroegere gemeente Waarder. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van Reeuwijk. 
De boerderij is beeldbepalend gesitueerd in de zichtlijn van sloten en oprit. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B327 Westeinde 73, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met een wolfseind aan de achterzijde. Voorin is het woonhuis ondergebracht, 
achterin het oorspronkelijke stalgedeelte (sinds ca. 1965 bij het woongedeelte getrokken). 
De in gele IJsselsteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft gesneden 
windveren en een makelaar. De plint is gepleisterd en boven de gevelopeningen van de 
voorgevel zijn strekken en rondbogen aangebracht die uitgevoerd zijn in rode baksteen. 
De vensters (gerenoveerd 1995) hebben bovenlichten. In de topgevel bevindt zich een 
engelenvenster. De niet-originele entree ligt in de rechter zijgevel en vervangt sinds ca. 
1965 de ingang aan de linker zijgevel in het toen gesloopte boenhok. De vensters onder in 
de linkerzijgevel zijn bezet met luiken.  

Datering: 1875 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

 



Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van Reeuwijk. 
(H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B329 Wilhelminastraat 10, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Aan de linker zijde aan een steeg gelegen éénlaags bouwmassa met 
kapverdieping onder een afgewolfd dak. De gemetselde voorgevel is een tweelaags 
lijstgevel met getoogde strekken boven de getoogde gevelopeningen en sierankers. Het 
zorgvuldig uitgevoerde voegwerk is oorspronkelijk. De gevel wordt door een kroonlijst 
afgesloten. De voorgevel heeft schuiframen. De getoogde bovenlichten op de verdieping 
zijn tweeruits uitgevoerd. Rechts in de gevel ligt de entree die eveneens is voorzien van 
een getoogd bovenlicht.  

Datering: 1820 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 
 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van de in traditionele stijl gebouwde voorgevel waarbij 
het fijn uitgevoerde voegwerk waardevol is. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege markante hoofdvorm, ligging in de rooilijn en deels vrijstaande situering op de 
hoek van de steeg van beeldbepalend belang. Waardevol ensemble met buurpand nr. 12. 
(H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B330 Wilhelminastraat 12, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Aan de rechter zijde aan een steeg gelegen éénlaags bouwmassa met 
kapverdieping onder een afgewolfd dak. De gemetselde voorgevel is een tweelaags 
lijstgevel met sierbanden, een cordonlijst, neggen- en hoekblokjes, gepleisterde aanzet- 
en sluitstenen met diamantkopversiering in de segmentbogen boven de gevelopeningen, 
siermetselwerk in de boogvelden en sierankers. De voorgevel wordt afgesloten door een 
kroonlijst in de vorm van een fries met sierklossen/consoles en een uitkragende bakgoot. 
Rechts in de gevel is een portiek aangebracht met de van een bovenlicht voorziene 
entree. De vensters bezitten niet oorspronkelijke ramen met een bovenlicht.  

Datering: 1865 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissance 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp voorgevel in neorenaissancestijl. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege markante hoofdvorm, ligging in de rooilijn en deels vrijstaande situering op hoek 
van steeg van beeldbepalend belang. Waardevol ensemble met buurpand nr. 10. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B331 Wilhelminastraat 15, Bodegraven 

Typologie: Winkelwoonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand, één bouwlaag tellend pand met kapverdieping onder een 
mansardedak met een steekkap met een hogere noklijn. De nok van het hoofddak ligt 
parallel aan de straat. De voorgevel is een langsgevel die in het midden wordt doorbroken 
door de gemetselde opbouw van het dakhuis. Het dakhuis wordt beëindigd door een 
topgevel waarvan het dakoverstek voorzien is van geprofileerde windveren, beschot en 
een sierspant. De houten winkelpui heeft een omlijsting van pilasters, kapitelen en een 
kroonlijst. De winkelentree ligt in het portiek. De etalagevensters en de entree zijn 
uitgevoerd met een bovenlicht. In de gevel boven de entree bevindt zich een gekoppeld 
drielicht met getoogde bovenlichten. Het gevelvlak ter weerszijden van de winkelpui wordt 
beëindigd door een geprofileerde kroonlijst en is bezet met schuifvensters en een dubbele 
laaddeur. Alle bovendorpels zijn getoogd uitgevoerd.  

Datering: 1890 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neoclassicistische trant met kenmerken Chaletstijl  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor de laat 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse ontwikkeling van het 
stadscentrum met winkelwoonhuizen langs de belangrijkste straten. (R/H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp waarbij de verschijningsvorm van 
winkelpui en topgevel waardevol is. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege situering op vooruitspringende rooilijn beeldbepalend gesitueerd in de straat. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B332 Wilhelminastraat 17, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand woonhuis, op terugspringende rooilijn, bestaande uit twee 
bouwlagen met kapverdieping onder een met gesmoorde keramische pannen gedekt 
schilddak met pirons en een relatief hoge gemetselde schoorsteen. Het dakoverstek is 
zeer breed uitgevoerd. De gemetselde gevels in rode baksteen zijn voorzien van enig 
siermetselwerk in de vorm rollagen die in de horizontale sierbanden zijn verwerkt. De 
asymmetrisch ingedeelde voorgevel heeft rechts in de gevel een erker met afgeschuinde 
zijkanten die door een breed overstek wordt afgesloten. De gekoppelde erkerramen zijn 
voorzien van bovenlichten die met glas-in-lood bezet zijn. Links in de gevel bevindt zich de 
entree met een luifel. Boven de luifel zit een bovenlicht. De verdieping is symmetrisch 
ingedeeld met gekoppelde vensterpartijen.  

Datering: 1930 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Interbellumarchitectuur 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang voor vroeg 20ste-eeuwse woonhuisontwikkeling. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp met markant dakoverstek en enige 
baksteenornamentiek. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege terugspringende rooilijn. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk  

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B333 Wilhelminastraat 21, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een zadeldak dat gedekt is 
met gesmoorde kruispannen. De nok ligt haaks op de weg. De voorgevel is een 
gemetselde tweelaags lijstgevel met sierbanden, een cordonlijst, neggenblokjes en bogen 
met aanzet- en sluitstenen. De sluitstenen zijn voorzien van een diamantkop. De 
boogvelden van de begane grond zijn gevuld met bricorna-steen. De gevel wordt 
afgesloten door een kroonlijst. Rechts in de gevel ligt de entree die voorzien is van een 
bovenlicht. Ook de ramen zijn uitgevoerd met een bovenlicht. De rechter zijgevel, voorzien 
van staafankers, is niet oorspronkelijk wit gesausd.  

Datering: 1911 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de straat. Goed zicht op rechter zijgevel. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B334 Wilhelminastraat 43, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis met kaaspakhuis 

Beschrijving: Op de hoek van de Wilhelminastraat en de Nieuwstraat gelegen éénlaags 
bouwmassa met kapverdieping onder een mansardedak dat gedekt is met gesmoorde 
Hollandse pannen. In het dakvlak langs de Nieuwstraat staan twee niet oorspronkelijke 
dakkapellen. De voorgevel is een in rode baksteen gemetselde tweelaags lijstgevel met 
strekken boven de gevelopeningen. Rechts in de voorgevel ligt de entree met een 
bovenlicht dat bezet is met glas-in-lood. Ook de twee naastgelegen vensters hebben, 
evenals de vensters in de gevel langs de Nieuwstraat, bovenlichten die bezet zijn met 
glas-in-lood. De zijgevel heeft staafankers. In deze, deels gewijzigde, zijgevel zit een 
dubbele getoogde poortdeur.  

Datering: 1914 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Enige historische waarde als voorbeeld van een woonhuis met een kaaspakhuis aan de 
achterzijde. Van belang als object behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (R),  
tevens van belang als object behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers 
Oude Rijn.(R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege de ligging op de hoek en situering in de rooilijn van de straten van 
beeldbepalend belang. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B335 Wilhelminastraat 47, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand woonhuis bestaande uit één bouwlaag met kapverdieping onder 
een afgewolfd mansardedak dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. De tweelaags 
gemetselde voorgevel heeft hoger opgemetselde hoekelementen waartussen een 
uitkragende bakgoot is aangebracht. De gevel heeft siermetselwerk in de rollagen boven 
de gevelopeningen. De vensters op de begane grond zijn uitgevoerd met een bovenlicht. 
Op de verdieping bevinden zich dubbele ramen. De entree met een bovenlicht bevindt 
zich in het portiek rechts in de gevel.  

Datering: 1926 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp met enige baksteenornamentiek. 
(R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege situering in de rooilijn. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B336 Wilhelminastraat 49, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand woonhuis bestaande uit één bouwlaag met kapverdieping onder 
een zadeldak met een aankapping aan de achterzijde. Het dak is gedekt met gesmoorde 
Hollandse pannen en heeft de nok evenwijdig aan de straat. Het dakoverstek van de 
kopgevels is uitgevoerd met windveren en een makelaar. Centraal in het voordakschild 
staat een dakkapel met een fronton en vleugels. De gemetselde, symmetrisch ingedeelde 
voorgevel wordt afgesloten door een kroonlijst. Centraal in de voorgevel ligt de entree met 
een bovenlicht. Ter weerszijden van de entree zit een schuifvenster met meerruits roeden. 
De rechter zijgevel is gepleisterd.  

Datering: 1850 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege vrijstaande situering op terugspringende rooilijn 
achter een voortuin. (R) 

Waardering: Redelijk  

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B337 Wilhelminastraat 54, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Eénlaags bouwmassa met kapverdieping onder een mansardedak met 
gesmoorde kruispannen. De gemetselde, tweelaags voorgevel is rijk gedecoreerd met 
segment- en rondbogen, sierbanden, groen geglazuurde baksteen, rode en crèmekleurige 
strengperssteen en gegoten ornamenten zoals siervazen en afdekelementen. Het portiek 
met de entree, rechts van het midden, heeft een betegelde lambrisering en een met 
graniet ingelegde vloer. De gevel wordt afgesloten door een kroonlijst. De entree is, 
evenals de ramen, uitgevoerd met een bovenlicht.  

Datering: 1910 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Eclectisch 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel met rijk toegepaste 
baksteenornamentiek. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Enige beeldbepalende waarde vanwege vrijstaande situering op terugspringende rooilijn 
achter voortuin. (R) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B338 Wilhelminastraat 56, 58, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Dubbel, gespiegeld, woonhuis van twee bouwlagen met kapverdieping. De in 
rode baksteen gemetselde voorgevel heeft segmentbogen, rollagen en sierbanden die 
uitgevoerd zijn in gele baksteen. De gevelafsluiting wordt gevormd door een bakgoot en 
een fries dat voorzien is van consoles/gootklossen en siermetselwerk. De centraal in de 
gevel gelegen gekoppelde entrees zijn uitgevoerd met een bovenlicht. Ook de ramen zijn 
uitgevoerd met een bovenlicht.  
  
Datering: 1909 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: L/R 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege het decoratief toegepaste metselwerk in de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn van de straat. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B339 Wilhelminastraat 62, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis (villa) 

Beschrijving: Vrijstaande bouwmassa op samengestelde plattegrond met kapverdiepingen 
onder een samengesteld fors en steil schilddak met steekkappen dat is gedekt met 
gesmoorde Romaanse pannen. Het zijdakschild is bezet met een horizontaal gelede 
dakkapel. De bakgoten bezitten brede overstekken die zich even de hoek omzetten. De 
overwegend in gele baksteen gemetselde gevels in staand verband hebben dorpels en 
een balkonmuurafdekking van rode tegels en betonnen lateien/luifels boven de 
vensterpartijen. De voorgevel heeft een risalerende middenpartij met een erker en een 
gemetseld balkon erboven. Dit risaliet wordt door een steile puntgevel beëindigd. Links, in 
het terugspringende geveldeel, ligt de entree met een luifel er boven. De vensterpartijen 
zijn samengesteld uitgevoerd.  

Datering: 1935 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel-functionalisme. Interbellumarchitectuur 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

 



Opmerkingen: Opschrift Sursum Corda (latijn voor: Verheft het hart) op bakgoot boven 
vensterpartij balkon.   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voorbeeld van een villa uit de periode van het Interbellum en karakteristiek 
voor de 20ste-eeuwse villaontwikkeling in dit deel van de stad. (H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in Interbellumarchitectuur waarbij een 
traditioneel-zakelijke bouwstijl met ambachtelijke opzet en markant pannendak 
kenmerkend zijn. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Markante hoofdvorm en zeer beeldbepalend gesitueerd in de zichtlijn van de 
Burgemeester Le Coultrestraat. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B340 Wilhelminastraat 63, 65, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Dubbel, gespiegeld, woonhuis van twee bouwlagen met kapverdieping onder 
schilddaken met gesmoorde kruispannen. In het dakschild staan niet oorspronkelijke 
dakkapellen. De overgang van de voor- naar de linker zijgevel is afgeschuind. De in rode 
baksteen gemetselde voorgevel heeft sierbanden, strekken en uitgemetselde consoles 
onder de bakgoot die in witte baksteen zijn uitgevoerd. Centraal in de gevel liggen de 
gekoppelde entrees met een bovenlicht. De schuiframen op de begane grond zijn voorzien 
van bovenlichten met glas-in-lood. De niet oorspronkelijke ramen op de verdieping hebben 
eveneens bovenlichten. De gekoppelde entrees liggen in portieken en zijn ook weer 
voorzien van bovenlichten met glas-in-lood.  
  
Datering: 1922 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw, van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege het decoratief toegepaste metselwerk in de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn en op straathoek. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

 

B341 Wilhelminastraat 67, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis  

Beschrijving: Vrijstaand hoekpand in de vorm van een tweelaags bouwmassa met een plat 
dak. Aan de linker zijgevel zit een rechthoekige erker met een balkon erboven. Aan de 
achtergevel bevindt zich een éénlaags keukenaanbouw. De in rode baksteen gemetselde 
gevels hebben siermetselwerk in de vorm van meersteens rollagen boven en onder de 
vensters en in de gevelafsluiting. De vensters zijn samengesteld en voorzien van 
bovenlichten. Rechts in de voorgevel ligt de entree met boven- en zijlichten. De 
bovenlichten zijn bezet met decoratief gekleurd glas-in-lood.  
De oorspronkelijke erfafscheiding is uitgevoerd in de vorm van een bakstenen voetmuur 
met dito verdeelposten en een buizenhekwerk ertussen.  

Datering: 1925 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel-functionalisme, Interbellumarchitectuur 

Gaafheid: R/H  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voorbeeld van een woonhuis uit de periode van het Interbellum. (R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditioneel-zakelijke bouwstijl 
met aandacht voor ambachtelijke metselwerkdetails. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Markante blokvormige hoofdvorm en beeldbepalend gesitueerd op hoek. (R/H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B342 Wilhelminastraat 74, 76, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis en bedrijfsruimte 

Beschrijving: Bouwmassa bestaande uit twee bouwlagen met kapverdieping onder een 
schilddak met gesmoorde pannen. Het dakoverstek is breed. In het voordakschild staan 
drie staande dakkapellen die eveneens voorzien zijn van een breed dakoverstek. De in 
rode baksteen gemetselde voorgevel heeft een in beton uitgevoerde latei boven de 
begane grond en rollagen boven de gevelopeningen. De samengestelde vensters zijn op 
de begane grond voorzien van meerruits ramen en op de verdieping van een bovenlicht 
dat bezet is met glas-in-lood. Op de verdieping bevinden zich twee erkers met 
afgeschuinde zijkanten. Links en rechts in de voorgevel ligt de entree onder een luifel 
waarboven een bovenlicht is geplaatst. Centraal in de voorgevel bevinden zich dubbele 
bedrijfsdeuren.  
  
Datering: 1929 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel-functionalisme, Interbellumarchitectuur 

Gaafheid: R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van woonhuis annex bedrijfsruimte. Van belang als object 
behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn.(H)  
voor de (ontwikkelings)geschiedenis van de wijk. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van enig belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd in de rooilijn. (R) 
  
Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

Actualisering 27 juni 2018 v.m. timmerfabriek Van den Oudenrijn 

rechterfoto: op de voorgrond het gesloopte pakhuis 

B343 Wilhelminastraat 78, Bodegraven  

Typologie: timmerfabriek aan de Rijnkade, pakhuis met woning (gesloopt) aan de 
Wilhelminastraat, 

Beschrijving: De voormalige timmerfabriek Van den Oudenrijn is gesitueerd aan de 
Rijnkade en bestaat uit een gekoppelde tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder 
mansardedaken met de nok haaks op de kade. De daken zijn gedekt met gesmoorde 
pannen. De in rode baksteen gemetselde gevels hebben boven de gevelopeningen 
rollagen en betonnen lateien, aan de bovenkant afgewerkt met naar voren springend 
siermetselwerk. De verdiepingen zijn bij beide gevels identiek uitgevoerd en symmetrisch 
ingedeeld met een centrale laaddeur geflankeerd door vierkante zesruits (verdieping) dan 
wel staande tweeruits ramen (kapverdieping). Het linkerdeel heeft op de begane grond 
aan de rechterzijde  dubbele deuren. De vensters op de begane grond zijn zowel aan de 
linker- als aan de rechterzijde uitgevoerd als kruisvensters met vierruitsramen. 
Door een éénlaags tussenlid was deze bouwmassa verbonden met het inmiddels 
gesloopte complex van woning (Wilhelminastraat 78) met pakhuis aan de Oude Rijn. Zie 
beschrijving hieronder. 

De woning met pakhuis aan Wilhelminastraat 78 hoorde bij timmerfabriek Van den 
Oudenrijn aan de Rijnkade (v/h nr. 42).  Het pand bestond uit een langgerekte tweelaags 
bouwmassa met kapverdieping onder een afgewolfd mansardedak met rode Tuile du 
Nordpannen. De gemetselde gevels waren uitgevoerd met sierbanden, segmentbogen, 
lateien en staafankers. De symmetrisch ingedeelde voorgevel had hoeklisenen die iets 
 



hoger waren opgemetseld. De gevel werd door een uitkragende bakgoot afgesloten. De 
vensters waren samengesteld. Centraal in de voorgevel waren op de verdieping 
openslaande deuren aangebracht. In de goed in het zicht staande rechter zijgevel zat een 
repeterende reeks staande vensters van klein formaat en enkele deuren. 
Het pakhuis-deel van het pand had een gevel aan de Oude Rijn met een centrale as met 
laaddeuren. Het metselwerk was voorzien van sierbanden en gepleisterde lijsten die de 
verdiepingen van elkaar scheidden. Bovenin de gevel was een hijsbalk aangebracht. De 
vensters op de begane grond waren met luiken dichtgezet, de vensters op de verdieping 
waren uitgevoerd als vierruits ramen met drieruits bovenlichten. 
De gevel was op de hoeken versterkt met (niet-oorspronkelijke) betonnen pilasters. 
De woning aan de Wilhelminastraat met het pakhuis aan de Rijnkade zijn gesloopt in 
februari 2018 

Datering: timmerfabriek: 1928 (oudste deel), pakhuis/woning: 1914, gesloopt 2018 

Ontwerper:  

Bouwstijl: timmerfabriek: Traditioneel, pakhuis/woning: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: timmerfabriek: R, pakhuis/woning: R/H, 

Afleesbaarheid: timmerfabriek: H, pakhuis/woning: R/H 

Uniciteit: timmerfabriek: H, pakhuis/woning: R/H 

Opmerkingen: De eindwaardering van het geheel van de timmerfabriek en de woning met 
pakhuis was in de inventarisatie op het ogenblik van oplevering begin 2018 bepaald als: 
hoog. Inmiddels is de woning met pakhuis echter afgebroken. De eindwaardering van de 
resterende timmerfabriek is echter nog steeds hoog. Het gebouw is duidelijk herkenbaar 
als behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn en beeldbepalend 
gesitueerd. Hoewel de architectuurhistorische waarde van de fabriek als geheel laag is, is 
de uitwerking en de detaillering van de voorgevel zonder meer als zorgvuldig aan te 
merken.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: timmerfabriek: H, pakhuis/woning: R/H 

Cultuurhistorische waarde pakhuis/woning 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een pakhuis met woning rond 1915. Van belang als object 
behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn.(H) 
• architectuurhistorische waarde:  
De slechte bouwkundige staat doet afbreuk aan de architectuurhistorische waarde. (L) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Zeer beeldbepalend gesitueerd in straat en in zichtlijn van Prinsenstraat. Dominant zicht 
op langgerekte en markante rechter zijgevel. (H) 

Cultuurhistorische waarde timmerfabriek 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van een fabriekscomplexje rond 1928. Ook van belang als 
object(en) behorend bij het thema ontwikkeling bedrijvigheid oevers Oude Rijn. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
 



Van gering architectuurhistorisch belang. (L) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege markante hoofdvorm en situering aan de Rijnkade. (H) 

Waardering: Hoog (deze geldt in de huidige situatie het gebouw uit 1914 aan de Rijnkade). 

 

Woning met pakhuis aan de Wilhelminastraat, gesloopt februari 2018. Boven de woning,  
onder het pakhuis 

 



De Rijnkade vanaf de Phoenix met het complex Van den Oudenrijn. Het pakhuis is nog aanwezig. 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B344 Willemstraat 33, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Met rechter zijgevel aan steeg gelegen éénlaags bouwmassa met 
kapverdieping onder een mansardedak dat gedekt is met gesmoorde pannen. De in 
kalkzandsteen gemetselde voorgevel is een tweelaags lijstgevel met sierbanden, 
segmentbogen, gevelhoeken en raamomlijstingen in rode baksteen. De boogvelden zijn 
gevuld met geometrisch siermetselwerk. Ook het fries is bezet met siermetselwerk. De 
gevel wordt afgesloten door een kroonlijst in de vorm van een fries met sierklossen/
consoles en een uitkragende bakgoot. Links in de gevel ligt de entree met een bovenlicht. 
De ramen bezitten bovenlichten en zijn, op de begane grond, voorzien van persiennes.  

Datering: 1908 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  

Waardering 

 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp voorgevel in neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege situering in de rooilijn en in zichtlijn van straat. (R/H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B345 Willemstraat 35, 37, 41, 43, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Twee door een smalle doorgang van elkaar gescheiden gespiegelde en 
geschakelde éénlaags bouwmassa's met kapverdiepingen onder mansardedaken. De in 
rode baksteen gemetselde voorgevels zijn tweelaags lijstgevels met een gepleisterde plint, 
sierbanden, segmentbogen (verdieping) en hanenkammen (begane grond) met 
gepleisterde aanzet- en sluitstenen. De sluitstenen van de hanenkammen zijn uitgevoerd 
met diamantkoppen. De boogvelden zijn bezet met geometrisch siermetselwerk. Ook het 
fries is voorzien van siermetselwerk. De gevels worden afgesloten door een kroonlijst in de 
vorm van een fries met sierklossen/consoles en een uitkragende bakgoot. Ramen en 
deuren zijn voorzien van een bovenlicht. De vensters op de begane grond zijn deels 
voorzien van persiennes.  

Datering: 1907, 1908 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevels in 
neorenaissancetrant. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalende waarde vanwege situering in de rooilijn en in zichtlijn van straat. (R/H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B346 Willem de Zwijgerstraat 10, Bodegraven  

Typologie: Bedrijfspand/kaaspakhuis 

Beschrijving: Op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat en de Sportlaan gelegen 
bedrijfspand van Noordhoek & Zn onder een plat dak met een gemetseld torenachtig 
volume met een vlaggenstokhouder ter hoogte van de onderliggende entree. De 
gemetselde gevels worden afgesloten door een fries met witte vlakverdeling en een 
dakoverstek daarboven. De gevelopeningen worden afgesloten door lateien. De 
gekoppelde, samengestelde vensterpartijen zijn voorzien van meerruits bovenlichten. De 
voorgevel heeft centraal in de gevel een entree en vensterpartijen waarboven een zeer 
brede rechthoekige luifel is aangebracht. Rechts van de entree bevindt zich een erker met 
gekoppelde raampartijen met bovenlichten. Boven de voorgevel en de linker zijgevel is 
een reeks oeil de boeufs aangebracht die zich in een horizontale, verspringende lijn over 
de voorgevel uitstrekt. De symmetrisch ingedeelde rechter zijgevel heeft centraal in de 
gevel een (kantoor)entree in een portiek, geflankeerd door gekoppelde vensterpartijen. 
Voor de vensterpartijen liggen gemetselde plantenbakken in één lijn met de bordestrap 
naar de kantooringang. 
De linker zijgevel is, op de oeils de boeuf na, blind. De aanbouw aan de achtergevel 
dateert uit een latere periode.  

Datering: 1955 

 



Ontwerper: architectenbureau Stuurman, Waddinxveen (nu SP Architecten, Rotterdam,  
zie http://www.sparchitecten.nl) 

Bouwstijl: Traditioneel functionalisme 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: Naast de entree een bord met opschrift: Chauffeur denk om de kinderen. 
laat een ander mede opletten wanneer u achteruit rijdt. Pand gebouwd voor huidige firma 
F. Noordhoek en Zoon BV Kaas-Export, opgericht in 1912. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een naoorlogs bedrijfspand. 
Van belang als object(en) behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van bijzonder belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in een traditioneel 
functionalistische bouwstijl waarbij de traditionele kenmerken zoals het metselwerk en het 
fries zijn afgewisseld met functionele elementen zoals het platte dak, de brede luifel en de 
oeil de boeufs. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege de prominente en vrijstaande ligging op de hoek is sprake van 
stedenbouwkundige en beeldbepalende waarden. (H) 

Waardering: Hoog 

 

http://www.sparchitecten.nl


 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B351 Zoutmansweg 54, Reeuwijk 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaand, twee bouwlagen tellend pand onder een plat dak. De in rode 
baksteen gemetselde voorgevel wordt afgesloten door een uitkragende bakgoot met een 
boeibord erboven. De voorgevel heeft op de begane grond een relatief brede erker met 
gekoppelde vensters. De erker wordt door een uitkragende gootlijst afgesloten en heeft 
een hoge gemetselde borstwering waarvan het bovendeel als plantenbak is ontworpen. 
De gootlijst boven de erker zet zich in horizontale richting voort als luifel boven de entree 
en zet zich als sierband even de hoek om. De verdieping heeft een horizontale geleding 
met gekoppelde, openslaande vensters.  

Datering: Circa 1925 

Ontwerper: L. van der Vlugt  

Bouwstijl: Traditioneel-functionalistische trant 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: Stichtingssteen in rechter zijgevel.  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse ontwikkeling langs de Zoutmansweg. (R)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang in het oeuvre van L. van der Vlugt (1894-1936), die samen met J.A. Brinkman 
mededirecteur was van het architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt. Het ontwerp is 
uitgevoerd in een traditioneel-functionalistische trant waarbij de nadruk op horizontaliteit 
kenmerkend is. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Vanwege de vrijstaande situering enige beeldbepalende waarde. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B353 Zuidzijde 1, Bodegraven  

Typologie: Woonhuis (villa) 

Beschrijving: Vrijstaande tweelaags bouwmassa met kapverdieping onder een 
samengesteld schilddak met een steekkap dat is gedekt met gesmoorde Romaanse 
pannen. Het dak is voorzien van brede overstekken. De topgevel heeft windveren. De in 
rode strengperssteen gemetselde gevels hebben strekken boven de vensters met 
aanzetstenen en decoratief metselwerk op de erkerhoeken en aan weerskanten van de 
entree. De voorgevel heeft links een bouwdeel met een topgevel. Rechts van de topgevel 
bevindt zich een tweelaags driekantige erker. De ramen zijn voorzien van bovenlichten die 
bezet zijn met glas-in-lood.  
De erfafscheiding bestaat uit een in strengperssteen gemetselde voetmuur met stalen 
buizen.  

Datering: 1924 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel-functionalisme / Interbellumarchitectuur. 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 

Opmerkingen: Stichtingssteen met bouwjaar links naast voordeur.   

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Van belang als voorbeeld van een villa uit de periode van het Interbellum en karakteristiek 
voor de 20ste-eeuwse villaontwikkeling in dit deel van de stad. (R/H)  
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in Interbellumarchitectuur. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Markante hoofdvorm en zeer beeldbepalend gesitueerd op hoek. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B354 Zuidzijde 11, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan het eind van een oprit gelegen kleine boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder respectievelijk een zadeldak met gesmoorde Tuile du Nordpannen en 
een afgewolfd drieschilddak met gesmoorde Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen. De 
daken hebben verspringende nokhoogten. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin 
de stal. Het dakoverstek heeft gesneden windveren en een makelaar. De in rode baksteen 
opgetrokken symmetrische voorgevel heeft sierankers en strekken boven de vensters met 
gegoten aanzet- en sluitstenen. De vensters zijn bezet met schuiframen. In de topgevel is 
een engelenvenster geplaatst. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. Aan de rechter 
zijde van de boerderij staat een gemetselde schuur onder een zadeldak. Op de dam over 
de wegsloot staat een niet oorspronkelijk sierhekwerk.  

Datering: 1881 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken Chaletstijl  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel met het engelenvenster en de gesneden windveren. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B355 Zuidzijde 12, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met Tuile du 
Nordpannen gedekt zadeldak. Oorspronkelijk was voorin het deels onderkelderde 
woonhuis aangebracht, achterin de stal. Nu heeft het geheel, na in- en uitwendige 
verbouwing, een woonfunctie. Het dakoverstek heeft gesneden windveren, een sierspant 
en een makelaar. De in kalkzandsteen opgetrokken voorgevel heeft sierbanden, bogen en 
boogvelden, uitgevoerd in rode baksteen.  
Aan de linker zijde van de boerderij staat een geheel nieuw opgetrokken zomerhuis uit 
2007. 

Datering: 1908 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken Chaletstijl 

Gaafheid: L 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (R) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B356 Zuidzijde 17, Bodegraven 

Typologie: Woonhuis 

Beschrijving: Vrijstaande bouwmassa bestaande uit één bouwlaag met kapverdieping 
onder een schilddak met steekkappen. Het dak is gedekt met rode geglazuurde Tuile du 
Nordpannen en gedecoreerd met sierbollen. De dakoverstekken bezitten windveren. De in 
rode baksteen gemetselde gevels hebben stenen lateien boven de vensters. 
Segmentbogen, vensterdorpels en de plintlijst zijn uitgevoerd in geglazuurde, gesmoorde 
baksteen. De topgevels zijn voorzien van gepleisterd vakwerk. De voorgevel heeft rechts 
een risaliet met een puntgevel. De risaliet heeft een erker met afgeschuinde zijkanten met 
een balkon erboven dat door een houten spijlenhekwerk is omgeven. De schuiframen zijn 
voorzien van bovenlichten die bezet zijn met glas-in-lood. De rechter zijgevel heeft rechts 
in de gevel een risaliet met een puntgevel en een entree met een bovenlicht. In de linker 
zijgevel zit een erker van klein formaat.  
Op de dam over de wegsloot staat een oorspronkelijk giet- smeedijzeren sierhekwerk. 

Datering: 1909 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Chaletstijltrant 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R 
 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
• architectuurhistorische waarde:  
Waardevol vanwege de karakteristieke verschijningsvorm in de trant van de Chaletstijl. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige en landschappelijke waarde vanwege de vrijstaande en 
beeldbepalende ligging. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B357 Zuidzijde 24, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met gesmoorde 
pannen gedekt zadeldak. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het 
dakoverstek heeft windveren en een sierspant. De in rode baksteen opgetrokken 
symmetrische voorgevel heeft muurankers en schuifvensters met strekken erboven met 
decoratief gepleisterde sluitstenen. In de rechter zijgevel bevindt zich de entree met een 
bovenlicht. Deze zijgevel heeft eveneens schuifvensters en, in het stalgedeelte, ijzeren 
stalvensters. Op de dam over de wegsloot staan twee niet oorspronkelijke, gemetselde 
entreeposten.  

Datering: 1898 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken Chaletstijl  

Gaafheid: L/R (met name vanwege sloop zomerhuis) 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Het bij de boerderij behorende zomerhuis, oorspronkelijk rechts van de 
boerderij, is gesloopt en vervangen door een woonhuis.  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. De sloop van het zomerhuis en de 
nieuwbouwwoning die er voor in de plaats is gekomen doet afbreuk aan de waarde als 
complex. (L/R) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. De complex- en ensemblewaarde is verminderd door de sloop van het 
bijbehorende zomerhuis en de bouw van een, historisch niet bij de verschijningsvorm van de 
boerderij passende, nieuwbouwwoning. (L/R).  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

 

B358 Zuidzijde 28, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Kleine boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een afgewolfd 
zadeldak dat gedekt is met gesmoorde Hollandse pannen. Op het rechter dakschild staat 
een aangekapte dakkapel. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis aangebracht, 
achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel is 
een ingezwenkte lijstgevel die wordt afgesloten door een kroonlijst. Boven de vensters 
zitten strekken. De gevels zijn bezet met vier- en zesruits schuiframen en keldervensters 
met diefijzers. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. Tegen de rechter zijgevel is een 
boen-/washok met lessenaarsdak aangebouwd. 

Datering: 1865 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B360 Zuidzijde 48, 48a Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
afgewolfd zadeldak. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode 
baksteen opgetrokken voorgevel heeft vlechtingen in de topgevel, staafankers en rollagen 
boven de vensters. De vensters bezitten toognagels. De van bovenlichten voorziene 
ramen zijn niet oorspronkelijk. In de rechter zijgevel ligt de entree onder een luifel. Het 
stalgedeelte heeft segmentgebogen ijzeren stalvensters. In de voorgevel is een 
stichtingssteen ingemetseld met het opschrift 1863. Links van de boerderij, verbonden 
door een tussenlid, staat het uit een latere periode daterende gemetselde zomerhuis 
(Zuidzijde 48a) onder een zadeldak met rechts in de voorgevel de entree.  
  
Datering: 1863 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B361 Zuidzijde 49, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder zadeldak met 
verspringende nokhoogten. Het woonhuis is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen, 
het stalgedeelte heeft een met riet gedekt wolfsdak. Voorin is het deels onderkelderde 
woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft windveren, een sierspant 
en een makelaar. De in rode baksteen opgetrokken, symmetrisch ingedeelde voorgevel 
heeft een gepleisterde plint en strekken boven de gevelopeningen. De ramen zijn voorzien 
van bovenlichten. De keldervensters bezitten, evenals de stalvensters, luiken. Links van 
de boerderij staat een gemetseld zomerhuis onder een zadeldak waarvan het 
dakoverstek, net als dat van de boerderij, voorzien is van windveren, een sierspant en een 
makelaar. Op de dam over de wegsloot staat een ijzeren toegangshek.  

Datering: Circa 1890 (kern uit 1773) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken Chaletstijl 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij en van het zomerhuis. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B362 Zuidzijde 57, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan het eind van een lange oprit gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder zadeldaken. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek van het woonhuis heeft windveren en 
een makelaar. De in rode baksteen gemetselde voorgevel is gedecoreerd met sierbanden 
en bogen in rode strengperssteen. De voorgevel is bezet met schuifvensters en een 
engelenvenster in de topgevel. De keldervensters bezitten diefijzers. Rechts van de 
boerderij, op een ten opzichte van de boerderij naar voren springende positie, staat een 
forse gemetselde schuur onder een afgewolfd zadeldak. De voorgevel heeft betonnen 
lateien boven de liggende meerruits ramen en een centrale as met inrijdeuren en 
laaddeuren op de verdieping. Achter de schuur staat een hooiberg.  

Datering: 1905 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B364 Zuidzijde 63, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak waarvan 
het woonhuis is gedekt met gesmoorde kruispannen. Voorin is het deels onderkelderde 
woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft gesneden windveren, 
een sierspant en een makelaar. De in rode baksteen opgetrokken voorgevel heeft 
decoratieve stenen lateien en ontlastingsbogen van geel geglazuurde baksteen. De ramen 
zijn uitgevoerd met een bovenlicht. De keldervensters zijn voorzien van diefijzers, het 
stalgedeelte van ijzeren stalvensters. De entree met een bovenlicht bevindt zich in de 
voorgevel, rechts van het midden. Op de dam over de wegsloot staat een giet- 
smeedijzeren toegangshek.  

Datering: 1919 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken Chaletstijl 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: De oorspronkelijke schuur is gesloopt en vervangen.   

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
De boerderij heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van het woonhuis. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B365 Zuidzijde 67, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan een lange oprit gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype 
onder een met riet gedekt wolfsdak. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de 
stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrische voorgevel heeft vlechtingen in de 
topgevel, sierankers en schuiframen met glas-in-lood bovenlichten. Aan de rechterkant 
van de boerderij staat het boenhok aan de sloot. Achter de boerderij staat naast de 
hooiberg een grote stenen garage(stal) met een groene schuur erachter. Achter de 
hooiberg staat nog een oude stenen stal. 

Datering: 1901 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B366 Zuidzijde 68, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een afgewolfd zadeldak 
waarvan het woonhuis is gedekt met riet en het stalgedeelte met rode Verbeterde 
Hollandse pannen. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin 
de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft 
staafankers, segmentbogen boven de vensters met gepleisterde aanzet- en sluitstenen en 
twee gevelstenen met het opschrift Anno en 1902 in de topgevel. Het dakoverstek heeft 
windveren met gesneden ornamenten. De boogvelden zijn bezet met mozaïektegels. De 
ramen zijn voorzien van bovenlichten. In de linker zijgevel ligt de entree in een portiek. De 
keldervensters bezitten diefijzers en luiken. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters. 
Links van de boerderij staat een gemetseld zomerhuis onder een zadeldak. Achter de 
boerderij staat een hooiberg.  

Datering: 1902 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

 



Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B367 Zuidzijde 70, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Aan het eind van een lange oprit gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een zadeldak met gesmoorde kruispannen. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch 
ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde plint en segmentbogen boven de vensters 
die zijn uitgevoerd in gele strengperssteen. Het dakoverstek is voorzien van windveren en 
een makelaar. De vensters zijn gevuld met ramen met tweeruits bovenlichten. Het 
stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters.  

Datering: Circa 1910 (kern uit 1803) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging in de zichtlijn van een lange oprit en sloot. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B368 Zuidzijde 85, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met een wolfseind aan de achterzijde. Voorin is het deels onderkelderde 
woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken symmetrisch 
ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde plint, strekken boven de gevelopeningen die 
zijn uitgevoerd in gele strengperssteen en hoeklisenen met een blokprofilering. Het 
dakoverstek heeft windveren met niet oorspronkelijke decoratief gesneden makelaars en 
een sierspant. Centraal in de voorgevel ligt de entree met een bovenlicht. Links van deze 
entree is een stichtingssteen ingemetseld met het jaartal 1878. De vensters zijn voorzien 
van ramen met bovenlichten die deels bezet zijn met glas-in-lood. Centraal in de topgevel 
is, op de plaats van een voormalige blindnis, een venster met een klepraam bovenlicht 
aangebracht. De kelder- en stalvensters zijn in hout uitgevoerd. Rechts van de boerderij 
staat een voormalig zomerhuis onder een zadeldak waarvan het dakoverstek, net als dat 
van de boerderij, voorzien is van windveren en een makelaar. Achter de boerderij staat 
een hooiberg. Op de dam over de wegsloot staat een niet oorspronkelijk stalen 
sierhekwerk. 

Datering: 1878 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R 

 



Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B369 Zuidzijde 100, Bodegraven 

Typologie: Gemaal 

Beschrijving: zo’n 400 m landinwaarts gelegen voormalig poldergemaal ten behoeve van 
de Zuidzijderpolder bestaande uit een eenlaags bakstenen gebouwtje onder een zadeldak 
met een entreeaanbouwtje aan de linker voorzijde. Het dakoverstek heeft windveren en 
een makelaar. De in rode baksteen opgetrokken voorgevel heeft segmentbogen boven de 
vensters en ijzeren roedevensters. Het interieur bevat een Pannevis centrifugaalpomp, 
aangedreven door een elektromotor. In 2006 is het gemaal buiten bedrijf gesteld. 

Datering: 1875 

Ontwerper: mogelijk W.C. en K. de Wit 

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: Gevelsteen in kopgevel met bouwjaar. Verbouwd Circa 1935 en 1964. Het 
gemaal is in 1875 gesticht als hulpgemaal voor de windmolenbemaling van de 
 



Zuidzijderpolder en kreeg de naam Noodhulp. Zie verder: https://www.rijnland.net/over-
rijnland/erfgoed/artikelen-gebouwen-en-kunstwerken/gemaal-zuidzijderpolder 
Het gemaal is gedeeltelijk overwoekerd met klimop (2017) en daardoor slecht te zien. De 
bouwkundige staat is slecht. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Het gemaal heeft cultuurhistorische en civieltechnisch-historische waarden als onderdeel 
van de polderbemaling.  Van belang als object(en) behorend bij het thema 
waterbeheersing. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Het gemaal heeft situationele en historisch-landschappelijke waarde in het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B370 Zuidzijde 101, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
zadeldak met wolfseind aan de achterzijde. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode handvorm baksteen opgetrokken voorgevel 
heeft een gepleisterde plint, strekken boven de vensters en vlechtingen in de topgevel. 
Het dakoverstek heeft windveren met een sierspant en een makelaar. De vensters zijn 
bezet met vierruits schuiframen met tweeruits bovenlichten. Centraal in de topgevel is een 
oeil de boeuf aangebracht. Links van de boerderij staat, via een tussenlid verbonden met 
de boerderij, een gemetseld zomerhuis onder een zadeldak waarvan het dakoverstek 
eveneens is voorzien van windveren, een sierspant en een makelaar. De symmetrisch 
ingedeelde voorgevel van dit zomerhuis heeft centraal in de voorgevel de entree met een 
bovenlicht. De ramen zijn eveneens uitgevoerd met een bovenlicht. In de topgevel bevindt 
zich een engelenvenster met een rondboog bovenlicht. Achter de boerderij staat een 
hooiberg. 

Datering: 1885 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken van de Chaletstijl 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij en van het zomerhuis. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B371 Zuidzijde 116, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Kleine boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet 
gedekt wolfsdak. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de 
stal. De in rode baksteen opgetrokken voorgevel heeft vlechtingen in de topgevel, 
sierankers en niet oorspronkelijke ramen met een bovenlicht. Boven de gevelopeningen 
zitten segmentbogen met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. De vensters op de begane 
grond zijn voorzien van luiken. De keldervensters bezitten diefijzers. Het stalgedeelte heeft 
stalvensters.  

Datering: 1877 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B372 Zuidzijde 117, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder met gesmoorde 
Verbeterde Hollandse pannen gedekte zadeldaken met verschillende nokhoogten. Voorin 
is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft windveren, een 
sierspant en een makelaar. De in rode baksteen opgetrokken voorgevel heeft gepleisterde 
sierbanden, gegoten gevelstenen en sierankers. De segmentbogen en 
gevelsteenomlijstingen zijn uitgevoerd in rode strengperssteen. De boogvelden van de 
begane grond zijn gevuld met decoratief gekleurd metselwerk. De schuifvensters zijn 
bezet met vier- en zesruits ramen. Het stalgedeelte heeft ijzeren stalvensters.  

Datering: 1912 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel met kenmerken Chaletstijl  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Gevelsteen met naam (Java Rust) en geschilderde datering.  

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B373 Zuidzijde 118, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Kleine boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een afgewolfd 
zadeldak dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. Voorin is het woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. Het dakoverstek heeft windveren. De in rode baksteen 
opgetrokken voorgevel heeft een gepleisterde plint, strekken boven de vensters en 
staafankers. In het gevelvlak boven het linker en rechter schuifvenster van de begane 
grond zijn twee gevelstenen aangebracht met een figuratieve voorstelling. De vensters zijn 
uitgevoerd met T-ramen.  

Datering: 1879 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: Nieuwbouwwoning links van de hoofdmassa.  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Enige cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van 
een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van enig belang als object(en) behorend 
bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. De nieuwbouw van het woonhuis links van de 
hoofdmassa doet afbreuk aan de herinneringswaarde. (L/R) 
• architectuurhistorische waarde:  
De voorgevel heeft enige architectuurhistorische waarde. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van enige situationele waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. De verschijningsvorm van de nieuwbouwwoning verzwakt de ensemblewaarde van 
het historische complex. (L)  

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B374 Zuidzijde 119, 120, 121, Bodegraven 

Typologie: Arbeiderswoningen 

Beschrijving: Ensemble van drie woningen van één bouwlaag met kapverdieping onder 
een zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de straat. Het dak is gedekt met 
gesmoorde kruispannen. Het dakoverstek bij de kopgevels heeft windveren. De in rode 
baksteen gemetselde gevel heeft sierankers, sierbanden, segmentbogen en 
vensteromlijstingen van rode kalkzandsteen. De gevelafsluiting wordt gevormd door een 
fries met rode kalkzandsteen, geprofileerde gootklossen en een uitkragende bakgoot. De 
boogvelden zijn gevuld met geometrisch metselwerk van witte en rode kalkzandsteen. De 
schuiframen en entrees bezitten bovenlichten die bezet zijn met glas-in-lood. 
  
Datering: 1911 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Neorenaissancetrant 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Illustratief als voorbeeld van rijtje vroeg 20ste-eeuws arbeiderswoningen. Sociaal-
historische waarde vanwege functie als klein complex arbeiderswoningen. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancetrant. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Beeldbepalend gesitueerd langs de openbare weg en de Oude Rijn. (H) 
  
Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B375 Zuidzijde 122, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een met riet gedekt 
wolfsdak. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De 
in rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde 
plint, sierankers, strekken boven de vensters en vlechtingen in de topgevel. De vensters 
zijn bezet met ramen met bovenlichten. Ook de entree, rechts in de voorgevel, heeft een 
bovenlicht. De keldervensters bezitten diefijzers. Het stalgedeelte heeft meerruits 
stalvensters met luiken. Links van de boerderij staat een gemetselde schuur onder een 
zadeldak.  

Datering: 1885 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

Waardering 
 



Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B376 Zuidzijde 125, Bodegraven 

Typologie: Schuur bij boerderij. 

Beschrijving: Aan de linkerzijde en op terugspringende rooilijn van een historische 
boerderij gelegen gemetselde schuur van een bouwlaag met kapverdieping onder een 
zadeldak dat gedekt is met rode Hollandse pannen. De voorgevel is een tuitgevel met 
staafankers, sierbanden en diverse bogen in gele strengperssteen. De rondboog- en 
roosvensters zijn bezet met ramen met ijzeren raamroeden.  
De schuur is een bijgebouw van het historisch boerderijcomplex. 

Datering: 1871 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een bij de historische boerderij behorende schuur. Belangrijke complexwaarde 
van belang als object(en) behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
De schuur heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel. (R/H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
De schuur heeft als onderdeel van het boerderijcomplex landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H). 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B377 Zuidzijde 128, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Op grote afstand van de openbare weg gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype onder een afgewolfd zadeldak waarvan het woonhuis is gedekt 
met riet en de stal met gesmoorde pannen. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis 
ondergebracht, achterin de stal. De in rode baksteen opgetrokken, symmetrisch 
ingedeelde voorgevel heeft vlechtingen in de kopgevel, strekken boven de vensters en 
sierankers. De schuiframen zijn voorzien van bovenlichten die met glas-in-lood bezet zijn. 
De keldervensters bezitten diefijzers.  

Datering: 1875 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging op behoorlijke afstand van de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B378 Zuidzijde 127, Bodegraven  

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Nabij het Fort Wierickerschans gelegen boerderij van het Zuid-Hollandse 
langhuistype onder een met riet gedekt wolfsdak. Het rechter zijdakschild heeft een niet 
oorspronkelijke loggia, het linker dakschild een niet oorspronkelijke dakkapel en een velux 
dakraam. Voorin is het deels onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de stal. De 
in rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een gepleisterde 
plint, sierankers, strekken boven de vensters en vlechtingen in de topgevel. De linker 
zijgevel is niet oorspronkelijk gepleisterd. De ramen, evenals de entree in de linker 
zijgevel, zijn uitgevoerd met bovenlichten. Op het erf staan enkele gemetselde schuren 
onder zadeldaken.  

Datering: 1880 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen: 
 



Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij het Fort Wierickerschans. Het complex heeft landschappelijke en 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Bodegraven. (H) 

Waardering: Redelijk 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B379 Kerkweg 13, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak met 
gesmoorde dakpannen. Voorin is het onderkelderde woonhuis ondergebracht, achterin de 
stal. Het dakoverstek heeft gesneden windveren, een sierspant en een makelaar. De in 
rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een centrale 
ingangspartij met aan weerszijden twee vensters. Deze zijn, evenals die op de verdieping 
en in de zijgevels, voorzien van bovenlichten met glas-in-lood. Het stalgedeelte heeft 
ijzeren stalvensters. 
De boerderij heeft een gecementeerde, geschilderde plint. 
Het voorhuis heeft getoogde strekken boven de gevelopeningen die uitgevoerd zijn in gele 
baksteen. De voorgevel is tussen de vensters gedecoreerd met nog drie banden, 
eveneens in gele steen. Twee leilinden staan voor de voorgevel. 
Aan de linkerzijgevel bevindt zich een boenhok (nu niet goed te zien vanaf de weg). Op 
het rechterdakvlak staat een niet-originele (maar ook niet heel recente) dakkapel. 
Rechts van de boerderij staat een schuur. 
  
Datering: 1915 (BAG) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het onderdeel weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voorgevel. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de omgeving van de historische dorps kerk 
van Reeuwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B380 Twaalfmorgen 1, Reeuwijk 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een zadeldak dat 
gedekt is met gesmoorde dakpannen. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de 
stal. Het dakoverstek heeft eenvoudige windveren. De in rode baksteen opgetrokken 
voorgevel heeft een gepleisterde plint, de strekken boven de gevelopeningen zijn 
uitgevoerd met decoratief metselwerk. De vensters zijn voorzien van glas-in-lood 
bovenlichten. De entree is opgenomen in een inpandig portiek. De naam van de boerderij, 
De Vrije Hoeve, is aangebracht boven de gevelopeningen van de begane grond. 
  
Datering: 1915 (BAG) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 
 



Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) behorend bij het 
onderdeel weidebedrijf/kaasmakerij. (R/H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buurtschap 
Randenburg. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B381 Westeinde 11, Waarder 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een afgewolfd zadeldak 
dat gedekt is met riet. Voorin is het woonhuis ondergebracht, achterin de stal. Het 
dakoverstek heeft smalle windveren. De in rode baksteen opgetrokken boerderij heeft 
opvallende horizontale raampartijen, bestaande uit per paar gekoppelde ramen. De 
bovenlichten zijn voorzien van glas-in-lood, de daaronder liggende ramen van luiken. 
Onder het linkerraam in de voorgevel bevindt zich een horizontaal keldervenster. De 
zijgevels van het stalgedeelte zijn bezet met stalvensters. 
De ingangspartij ligt in de rechterzijgevel van het woongedeelte in een inpandig portiek, 
afgesloten door een rondboog. 
Rechts van de boerderij staat een klein boenhok aan de kavelsloot.  

Datering: 1941 (BAG) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: R/H 

 



Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het onderdeel weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van de 
voor- en zijgevels. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als 
karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied 
van Waarder. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B382 ’s-Gravenbroekseweg 108, Reeuwijk 

Typologie: Woonhuis (villa) 

Beschrijving: Modernistische witgepleisterde villa, bestaand uit gekoppelde rechthoekige 
volumes van een en twee bouwlagen die plat zijn gedekt. Het eenlaags volume dat naar 
de weg gekeerd is, heeft een halfronde uitbouw met bovenin een eveneens halfronde 
vensterpartij. 
  
Datering: 1937 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Modernisme 

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
 



Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een villa in Modernistische trant, karakteristiek voor de 20ste-eeuwse 
ontwikkeling van Sluipwijk. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Er is sprake van architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere ontwerpkwaliteit 
van het pand. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging nabij de openbare weg. De villa is gesitueerd in een ruime tuin en heeft 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van het dorpslint van 
Sluipwijk. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B383 De Ruijterlaan 1, Bodegraven 

Typologie: transformatorhuisje 

Beschrijving: Transformatorhuisje in de rooilijn van de De Ruijterlaan, vlakbij de hoek met 
de Bodelolaan. Het huisje heeft een vierkante plattegrond onder een met gesmoorde 
pannen gedekt tentdak met koperen dakruiter. Daarin zijn ventilatie-openingen verwerkt, 
noodzakelijk voor de functie van het gebouwtje. Opvallend zijn de robuust geblokte 
hoeklisenen, met buiten de hoeken uitstekend metselwerk. In de voorgevel bevindt zich 
een zware ijzeren deur. Links daarvan is een bordje aangebracht met de tekst: 
‘levensgevaar hoogspanning bij brand niet openen en geen water spuiten’. De overige 
gevels zijn gesloten. 
Het transformatorhuisje is in dezelfde periode gebouwd als de huizen aan de De 
Ruijterlaan, Bodelolaan en omgeving en sluit daar in vormgeving min of meer op aan. 
  
Datering: 1954 (BAG) 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: H 

Afleesbaarheid: H 

 



Uniciteit: H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Lokaal belangrijke cultuurhistorische waarde onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis 
van Bodegraven. Monument van bedrijf en techniek. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
hoofdvorm en detaillering en als onderdeel van de rijke traditie in de vormgeving van het 
transformatorhuisje in Nederland. (H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de openbare weg. (H)  

Waardering: Hoog plus 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B384 Dorpsweg 7 Reeuwijk 

Typologie: Maalderij 

Beschrijving: L-vormig bedrijfspand, gedeeltelijk onder zadeldaken, gedeeltelijk plat 
afgedekt (achterzijde). De maalderij is opgetrokken in rode baksteen met vierkante 
spaarvelden tussen horizontale banden en lisenen en in de topgevels boog- of 
kwartcirkelvormige spaarvelden. De plint van het gebouw is gecementeerd. De topgevels 
hebben uitkragend metselwerk op de hoeken. In de rechtervoorgevel zijn naam en 
datering aangebracht. Vensters en deuren zijn in hout uitgevoerd. Erboven liggen 
betonnen lateien, eronder betonnen dorpels. Een aantal gevelopeningen (m.n. topgevels, 
laaddeuren voorgevel links) is dichtgezet. 
De zadeldaken zijn gedekt met gesmoorde Tuile du Nordpannen. 
Het plat afgedekte deel aan de achterzijde is in 1955 toegevoegd (datumsteen) 

Datering: 1915, 1955 (aanbouw) 

Ontwerper: J. Heemskerk, ook architect van het naburige klooster H.H. Petrus en Paulus 
en de Jozefschool (beide rijksmonument). 

Bouwstijl: Traditioneel 

 



 



Gaafheid: R/H 

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: In 1913 richtten pastoor Antonius Hakkeling van de parochie van de H.H. 
Petrus en Paulus te Reeuwijk en Cornelis Vermeulen Gzn, voorzitter van de Rooms-
Katholieke Land- en Tuinbouwbond Sint-Isidorus, de Rooms-Katholieke Coöperatieve 
Landbouwvereniging St. Catharina op. Deze bouwde de maalderij voor veevoer aan de 
Dorpsweg, tegenover de openbare school (http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/
plaatsen/bodegraven-reeuwijk/reeuwijk?start=4). 
In de jaren ’80 van de 20ste eeuw ging het gebouw fungeren als kaaspakhuis. 

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Lokaal belangrijke cultuurhistorische waarde onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis 
van Reeuwijk-Dorp. Monument van bedrijf en techniek, van belang als object behorend bij 
het thema specifieke gebeurtenissen of plaatselijke ontwikkelingen. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
hoofdvorm en detaillering van het complex. Dit betreft met name het bouwdeel uit 1915. 
(H) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging aan de Dorpsweg. Ook dit betreft vooral het bouwdeel uit 1915. (H)  

Waardering: Hoog plus.  
Deze waardering geldt met name het bouwdeel uit 1915. Het bouwdeel uit 1955 is 
functioneel uitgevoerd en in stijl aansluitend op het eerdere gebouw. Architectonisch is het 
echter minder bijzonder (waardering: redelijk). 

 

http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/plaatsen/bodegraven-reeuwijk/reeuwijk?start=4
http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/plaatsen/bodegraven-reeuwijk/reeuwijk?start=4
http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/plaatsen/bodegraven-reeuwijk/reeuwijk?start=4


Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B385 ’s-Gravenbroeksweg 8, Reeuwijk 

Typologie: Schuur / turfschuur 

Beschrijving: Achter het gemeentelijk monument aan ’s-Gravenbroeksweg 8 aan het water 
staande turfschuur. De schuur is opgetrokken uit gepotdekselde houten delen en heeft 
een met pannen gedekt dak. In de schuur werden turven opgeslagen. Zowel de voor- als 
de achtergevel is voorzien van een windveer, de voorgevel daarnaast van een makelaar. 
Aan de rechterzijgevel is een privaat aangebouwd. 

Datering: 1870 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel 

Gaafheid: L 

Afleesbaarheid: L 

Uniciteit: H 

Opmerkingen: In de schuur is in de jaren ’50 van de 20ste eeuw een kleine 
vakantiewoning gemaakt, waarvoor de voorgevel sterk is aangepast. Ook de in de 

 



zijgevels zijn de meeste gevelopeningen niet oorspronkelijk; de deuren In de achtergevel 
zijn dat gedeeltelijk wel.  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Lokaal belangrijke cultuurhistorische waarde als object(en) behorend bij het thema 
vervening. (H)  
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de samenhang met het gemeentelijk 
monument aan nr. 8 en daarmee met het grotere geheel van het bebouwingslint aan de 
Dorpsweg. (H)  

Waardering: Hoog 

 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 
 

B386 Laageind z.n., tegenover nr. 49 

Typologie: Varkenskot 

Beschrijving:  
Tegenover de boerderij Laageind 49, aan de overzijde van de weg, staat een voormalig 
varkenskot. Het gebouwtje is bereikbaar via een dam over de wegsloot. Het is een 
gemetseld eenlaags gebouwtje onder een zadeldak met blinde achter- en zijgevels en een 
opening in de voorgevel. Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen. De topgevels zijn 
bezet met een staafanker. Aan de linker zijgevel bevindt zich een houten aanbouw van 
latere datum. Het varkenskot hoort niet bij nr. 49. 

Datering: Circa 1950  

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: L/R  

Afleesbaarheid: H 

Uniciteit: H 

Opmerkingen:  
  
Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

 



Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
varkenskot behorende bij een aan de overzijde van de weg gelegen boerderij van het Zuid-
Hollandse langhuistype. Het voormalige varkenskot is een waardevol relict uit de periode dat 
er bij vrijwel elke boerderij een aanwezig was. Tegenwoordig resteren er nog twee in deze 
polder. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Het voormalige varkenskot is beeldbepalend gesitueerd nabij de openbare weg. Tezamen 
met de aan de overzijde van de weg gelegen boerderij heeft het voormalige varkenskot 
ensemblewaarde als karakteristiek en onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing 
van het buitengebied van Driebruggen. (H)  

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
  
Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B387 Meije 77 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een doorlopend, met 
gesmoorde kruispannen gedekt, zadeldak. De voet van het zadeldak heeft een houten 
sierlijst. Voorin is de woning ondergebracht, achterin de stal. Tegen de rechter zijgevel is 
een boenhok gebouwd. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen in kruisverband en 
voorzien van een gepleisterde plint en sierankers. De voorgevel is een symmetrisch 
ingedeelde puntgevel met vier vensters op de begane grond en twee vensters op de 
verdieping. Boven de vensters zijn gepleisterde aanzet- en sluitstenen aangebracht. De 
linker zijgevel heeft gewijzigde vensters in het woongedeelte. Het stalgedeelte heeft 
stalvensters met zesruitsramen.   

Datering: Circa 1910 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: H 
 



Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:  

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de symmetrisch ingedeelde voorgevel. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. De boerderij heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten 

B388 Zuidzijde 126, Bodegraven 

Typologie: Boerderij 

Beschrijving: Boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype onder een doorlopend dak. 
Het voorhuis/woongedeelte heeft een met riet gedekt wolfsdak; het achterliggende 
stalgedeelte is gedekt met gesmoorde Tuile de Nordpannen. 
De boerderij heeft een in rode baksteen opgetrokken symmetrisch ingedeelde voorgevel 
met  sierankers, strekken boven de vensters en vlechtingen in de topgevel. De vensters op 
de begane grond hebben glas-in-lood bovenlichten. Daarboven bevinden zich 
schuifvensters. Het stalgedeelte is voorzien van stalvensters. 
Aan de rechterzijgevel van de boerderij is een boenhok aangebouwd. Daarachter bevindt 
zich een vrij recente uitbouw of verbouw van een eerder bouwdeel. 

Links van de boerderij staat een gemetselde schuur onder een zadeldak, gedekt met 
gesmoorde Hollandse pannen. De voorgevel is een afgeknotte halsgevel met een houten 
kroonlijst, twee vensters met roedenverdeling op de begane grond en een deur met 
bovenlicht op de verdieping, geflankeerd door dichtgezette gevelopeningen. De voorgevel 
heeft dezelfde sierankers als de boerderij. In de zijgevels van de schuur zitten ijzeren 
stalvensters. Een vernieuwde ingang ligt in de rechterzijgevel. 
Achter deze schuur staat een tweede schuur, opgetrokken in rode bakstenen en met een 
dak gedekt met rode Hollandse dakpannen. De zijgevels hebben ijzeren stalvensters. 
Achter de boerderij staat een hooiberg. 

Datering: 1870 

Ontwerper:  

Bouwstijl: Traditioneel  

 



Gaafheid: R 

Afleesbaarheid: R/H 

Uniciteit: R/H 

Opmerkingen:   

Waardering 
Scores gaafheid, afleesbaarheid en uniciteit: R/H 

Cultuurhistorische waarde 
• historische waarde / kenmerkendheid:  
Belangrijke cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype. Van belang als object(en) 
behorend bij het thema weidebedrijf/kaasmakerij. (H) 
• architectuurhistorische waarde:  
Het complex heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de ontwerpkwaliteit van 
de voorgevel van de boerderij. (R) 
• stedenbouwkundige waarde of ensemblewaarde:  
Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende 
ligging. Het complex heeft landschappelijke en ensemblewaarde als karakteristiek en 
onlosmakelijk onderdeel van de agrarische bebouwing van het buitengebied van 
Bodegraven. (H) 

Waardering: Hoog 

 


