
 
 
PROGRAMMA 
22, 23 en 24 november 2012 
19.00-22.00 uur 
 
 

Aandachtspunten voor de deelnemers  

 Deelname is op eigen risico. Let u svp goed op.  

 De wegen van de route gaan deels langs het water. Volg daarom svp de route zoals aangegeven 
in de aanduiding van dit boekje en op bijgevoegde routekaart.  

 De wegen van de route zijn smal, hier hier en daar zijn wel uitwijkplaatsen. Bij tegemoetkomend 
verkeer, kunt u elkaar - weliswaar met moeite - passeren, maar wees svp galant en geef elkaar 
op tijd de ruimte.  

 Het is handig om een zaklamp mee te nemen.  

 Houdt u rekening met eventuele natte, modderachtige of winterse omstandigheden!  

 Mogelijk rijden ook fietsers de route. Wilt u svp, zowel automobilisten en fietsers rekening met 
elkaar houden? En let wel, bij stilstaande fietsen doet de verlichting het meestal tijdelijk niet.  

 Op de meeste wegen buiten de bebouwde kom is de toegestane snelheid 30 - 60 km.  

 Gelieve de bewegwijzering tot parkeren op de opengestelde boerderijen te volgen. In de berm 
parkeren is op deze route niet toegestaan.  

 Bij een aantal boerderijen komt u via een brug op het erf. Let u svp goed op dat u niet in het 
water rijdt. Houdt u svp rekening met elkaar en volg, indien aanwezig, de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars.  

 Op verschillende adressen is een consumptie en/of een versnapering verkrijgbaar. Pinnen 
behoort meestal niet tot de mogelijkheden.  

 Locaties met een icoon van een huisje: zijn de te bezoeken locaties. Meer informatie vindt u op 
de routekaart.  

 Verboden te roken op de opengestelde locaties.  

 Via www.verlichteboerderijen.nl en op twitter via @VBRinfo is actuele informatie te vinden over 

deze verlichte boerderijenroute De Giessen.  

 
 

4. Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam, Museum De Koperen Knop  
22 november  
De naam De Koperen Knop stamt van de grote sierknop op de deur in de voorgevel. Dankzij de 
aankoop van acht industriëlen uit de regio is deze 17e-eeuwse boerderij nu een bijzonder 
streekmuseum. Bezoekers hebben tijdens de avonden van de verlichte boerderijenroute gratis 
toegang. Op de museumzolder ligt een reconstructie van Trijntje, tot nu toe het oudste complete 
skelet dat ooit in de Nederlandse bodem is aangetroffen. Er is een permanente collectie met 
gebruiks- en siervoorwerpen uit de streek te zien en een boeiende tijdelijke expositie over 
naaldkant: The power of flower. Voor verdere informatie, zie www.koperenknop.nl. 
 

 
15. Binnendamseweg 28, Giessen-Oudekerk, Leeuwenhoeve, fam. C.T.C. van Leeuwen  
22 en 23 november  
De Leeuwenhoeve dateert van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Onlangs is het achterhuis, het 
laatste restant van de oude hofstede, afgebroken. De nieuwe schuur wordt als manege gebruikt. Op 
de donderdag- en vrijdagavonden zijn bezoekers welkom om een kijkje bij de lessen te nemen.  

http://www.koperenknop.nl/


18. Binnendamseweg 18, Giessen-Oudekerk, Giessenzicht / stal Vonk, fam. H. en M. Vonk- 
Verhoeven  
22, 23 en 24  november  
Mijnie en Hein Vonk hebben een paardenstalhouderij, www.stal-vonk.nl, met sinds kort twee 
Vlaamse paarden. Na reservering rijden ze regelmatig tochten door de Alblasserwaard. Stal Vonk 
toont graag hun paarden, enkele koetsen en de verzameling oude paardenwerktuigen, zoals 
maaimachines, een vorkjesschudder, aardappelpoter, kunstmeststrooier en klein oud gereedschap. 
Er wordt hier koffie, thee en fris geschonken en poldersoep geserveerd. Verder is er een toilet 
aanwezig.  
 
 

Balentuin  
Tegenover deze stalhouderij ter hoogte van nummer 23 is de eerste Balentuin van deze verlichte 
boerderijenroute ingericht.Dit is het resultaat van het scholenproject Balenkunst in de WeiTM. 
Verspreid over acht ochtenden beschilderden ruim 500 kinderen van basisscholen in Hoornaar, 
Noordeloos, Giessenburg en Hardinxveld-Giessendam bij enkele deelnemende boerenbedrijven aan 
de route ruim honderd met zwart plastic omhulde hooibalen. Diezelfde ochtend kregen de kinderen 
een excursie over de boerderij. De overige Balentuinen staan ter hoogte van Bovenkerkseweg 44, 
Overslingeland 19-19A en 13-14, Lage Giessen 40/1 en nabij Neerpolderseweg 74. Tijdens de 100e 
Fokveedag op 6 oktober jl. in Hoornaar konden bezoekers aangeven welke baal zij het meest 
bijzonder vonden. Daarna kon men stemmen op de facebookpagina van Univé Rivierenland. De 
schildertjes van de hooibaal met de meeste stemmen winnen voor hun klas een skateclinic. Op 
www.verlichteboerderijen.nl zijn foto’s geplaatst.  
 
 
29. Bovenkerkseweg 84-90, Kuipershoeve, Giessen-Oudekerk, Atelier Loeviera  
22 en 24 november  
De Kuipershoeve is naast woonboerderij ook ingericht als atelier en galerie Loeviera. Hier woont en 
werkt de internationaal bekende schilderes José Loeve. Ze geeft workshops en trainingen en nog 
veel meer, zie daarvoor www.loeviera.nl. José was een van de vaste krachten bij het scholenproject 
Balenkunst in de WeiTM. Wie wil is tijdens de avonden van de verlichte boerderijenroute, maar ook 
daarna, van harte welkom in haar atelier en kan zich vooraf opgeven voor een twee uur durende 
schilderworkshop op 22 november van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via E info@loeviera.nl  of 
T 06 2334 7531.  
 

Ter hoogte van deelnemersnummer 34 Balentuin  
 
 
43. Peursumseweg 101 en 101A, Giessenburg. fam. Arie en Mary Korevaar-Gille  
23 en 24 november  
Het voorhuis van dit gemeentelijk monument uit 1890 is afgelopen zomer tot vakantiewoning 
verbouwd. Het wordt voor maximaal zes personen verhuurd. De Deel is een mooie en verwarmde 
ontmoetingsplaats voor groepen. Hier verzorgen Arie en Mary een gastvrij onthaal met koffie, thee, 
warme chocolade en frisdrank. Het echtpaar neemt u graag mee over hun bedrijf naar de kalveren. 
Kinderen kunnen hier het unieke vlekkenpatroon van een kalfje tekenen op een vroegere 
schetskaart. Voordat het gele oormerk in 1991 zijn intrede deed, was kalverschetser een heus 
beroep, Op De Deel toont hoffotograaf Tom Schreuders van deze verlichte boerderijenroute uit 
Giessenburg een fraaie reportage van zijn werk: de Giessen, het hele jaar rond.  
 
 
54. Slingelandseweg 17B, Giessenburg, HannesHoeve, fam. C. Commijs-Tukker  
24 november  
Tijdens de zaterdagavonden is er onder het genot van een kopje koffie en lekkernij een 
powerpointpresentatie op groot scherm te zien over de HannesHoeve: hoe was het hier, wat 
gebeurt er nu en met welk doel. De HannesHoeve biedt buitenschoolse opvang aan en in de 
zomermaanden is de theetuin te bezoeken. Ook zijn er foto’s van de verbouwing in 2006 te zien. 



 

Ter hoogte van deelnemersnummer 58 Balentuin  
 
 
59. Overslingeland 13-14, Noordeloos, De Giessenhof, fam. C.D. Kortleve-Kooijman en fam. 
W.E. Kortleve-de Leeuw  
23 november  
De circa 400 jaar oude Giessenhof is nog steeds één van de mooist bewaarde boerderijen van de 
Slingelandse buurt. Boer Kees fokt duurzame koeien; in de afgelopen jaren hebben 17 koeien de 
productiegrens van 100.000 kg (of liter) gepasseerd. Elk jaar brengen hij en zijn familie koeien naar 
de Fokveedag te Hoornaar. Tijdens vermeldde vrijdagavonden zijn bezoekers van harte welkom om 
eventueel onder het genot van een consumptie het melkbedrijf te bekijken. Verspreid over drie 
ligboxstallen uit 1973, 1979 en 1999 worden hier zo’n 110 melkkoeien en 80 stuks jongvee 
gehouden. Ook bij dit bedrijf is een Balentuin ingericht. Degene die het juiste antwoord weet op de 
vraag: ‘Hoeveel kilo brok eten onze melkkoeien gemiddeld per koe per jaar?’ ontvangt een 
cadeaumand van de Welkoop in Giessenburg. Ook op deze locatie is een Balentuin ingericht.  
 
 
B. Gorissenweg 1, Noordeloos, Noorderlicht, fam. Maria en Kees Inckmann-van Gaalen  
22 november  
Het bekende architectenbureau Alberts en Van Huut heeft op basis van de principes van het 
organisch bouwen Noorderlicht ontworpen. Bij de bouw zijn duurzame, natuurlijke en 
milieuvriendelijke materialen gebruikt. De vorm van het gebouw en de kleurtoepassingen zijn 
gebaseerd op de organische architectuur. De boerderij, www.kaasboerderij-noorderlicht.nl, is 
omringd door een natuurlijk aangelegde tuin en erf. Maria en Kees van Gaalen verwerken alle 
geproduceerde melk voor de biologische kaasbereiding. Een topper is hun Wilde Weide kaas. Tijdens 
de open avond zijn bezoekers welkom in de kaasmakerij en in de ontvangstruimte met uitzicht op 
de Blaarkoppen. Er wordt biologische koffie of hoogstamfruitsap geschonken. Natuurlijk kan er kaas 
geproefd en gekocht worden. Verder geeft de Werkgroep Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
informatie over het uitwisselingsproject met Ghana, waarin het accent ligt op duurzame landbouw 
en ontwikkelingssamenwerking.  
 
 
71. Dorpsweg 42, Hoornaar, De Gouden Leeuw, fam. J. van Maarseveen  
22, 23 en 24 november  
Recent is het woonhuis van de voormalige Herbergh de Gouden Leeuw gerestaureerd. Aan de 
achterzijde ervan wordt volgend jaar een Bed&Breakfast geopend. Deze ruimte is vanwege de 
verlichte boerderijenroute ingericht als tentoonstellingsruimte. Getoond wordt een foto-overzicht 
van 100 jaar Fokveedag én er is de historie van de Gouden Leeuw te zien. Immers op dit adres werd 
in 1910 de 1e Fokveedag gehouden. In hun showroom toont familie Van Maarseveen voorbeelden van 
het ambachtelijk stukadoorswerk. Voor meer informatie, zie www.stucmaar.nl.  
 
 
81. Dorpsweg 10B, Hoornaar, Hervormde Kerk  
22 november  
Deze fraaie kerk uit de 15e eeuw ligt op een donk en vandaar ook behoorlijk hoog. De toren werd in 
1555 gebouwd naar een ontwerp van Cornelis Frederiks ‘van der Goude’, de bouwmeester die 
tegelijkertijd de herbouw van de St.-Janskerk in Gouda leidde.Tot de inventaris behoren een 
preekstoel met renaissance snijwerk uit de eerste helft van de 17e eeuw. Het eenvoudige klankbord 
is gedateerd 1736. In de kerk bevinden zich enkele grafzerken uit de 16e en 17e eeuw. Tijdens de 
open avonden wordt regelmatig het orgel bespeeld. Gastvrouwen en –heren vertellen over de 
geschiedenis van de kerk en de betekenis van het christelijk geloof.  
 
 
82. Dorpsweg 125, Hoornaar, De Kerkbuurt, fam. A.C. van Driel-van Houwelingen  
23 en 24 november  
In deze boerderij uit omstreeks 1600 zijn nog vele bijzondere betegelingen te vinden. Vermoed 
wordt dat in het voorhuis van dit rijksmonument een uitspanning of herberg gevestigd was. 



Bewoonster Anneke van Driel heeft er een boek over geschreven: Een huis met geschiedenis. Op 
vermeldde avonden zijn er rondleidingen door het voorhuis en het herberggedeelte. Er wordt koffie 
en thee aangeboden en een plak met echte boter besmeerde ontbijtkoek. Op afspraak is de 
boerderij ook voor groepen te bezichtigen. Verder is hier een Bed&Breakfast ingericht. 
Belangstellenden kunnen met hun vragen over historische boerderijen tevens terecht bij de 
adviseurs van Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ook zijn hier boeken over 
boerderijen te koop.  
 
 
86. Lage Giessen 17, Hoornaar, De Kameelhoeve, fam. G.Th. Coers-Schlömann  
22 november  
Men vermoedt dat deze boerderij mogelijk van omstreeks 1650 is. De naam De Kameelhoeve 
verwijst naar het oplopende hoge dakgedeelte boven de schuur, een zogeheten kameeldak. 
Bezoekers kunnen tijdens de open avonden de oude originele schouwkamer bekijken en een aantal 
schilderijen van Liesbeth Coers.  
 
 
87. Lage Giessen 18, Hoornaar, kaasboerderij met –winkel, fam. W.P.T. Looijen  
22, 23 en 24 november  
De familie Looijen staat wijd en zijd bekend om haar boerenkaas. Zij heeft met haar kazen al veel 
prijzen gewonnen Toen zij hier in 1971 zijn kwam wonen, is er bij het boerenbedrijf een 
kaasmakerij gebouwd. Het achtergedeelte van de boerderij is ingericht als kaasopslag. Daar vindt 
ook tijdens de verlichte boerderijenroute de huisverkoop plaats. De normale openingstijden van de 
kaaswinkel zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag overdag.  
 

Ter hoogte van deelnemersnummer 91 Balentuin  
 
 
96. Muisbroekseweg 10, Giessenburg, IJsboerderij Den Boer  
22, 23 en 24 november  
Van koeienmelk tot ijs. Dat gebeurt er op dit boerenbedrijf. Sinds dit jaar is hier een ijswinkel met 
een assortiment van twintig smaken ambachtelijk gemaakt ijs, ijstaarten en ijsbonbons. Verder 
kunnen op afspraak hier verjaardagsfeestjes gehouden worden en zijn er demonstraties ijsmaken te 
zien. Bezoekers zijn van harte welkom om natuurlijk een ijsje te komen proeven, maar ook voor 
koffie of warme chocolademelk met een plak boerencake. Van 15 oktober tot 1 april is de ijswinkel 
op zaterdagmiddag open, en anders op woens-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur.  
 
 
106. Dorpsstraat 10, Giessenburg, Museum Het Reghthuys  
22 november  
Dit unieke museum in het voormalige gemeentehuis van Giessenburg is op genoemde 
donderdagavonden vrij toegankelijk. Momenteel is er een leuke expositie:100 jaar Anton Pieck 
kalenders. Natuurlijk is ook de vaste collectie te bekijken. Verspreid over drie etages en in 
verschillende ruimtes zijn veel voorwerpen uit het verleden van de Giessenstreek tentoongesteld. 
Bijzonder zijn de archeologische vondsten, een stijlkamer, een originele tapkast van omstreeks 1900 
en voorwerpen vanuit de Tweede Wereldoorlog. Het museum is elke woensdag en zaterdag geopend 
van 13.30 tot 17.00 uur. Voor verdere informatie: www.museumhetreghthuys.nl  
 
 
108. Kerkweg 1, Giessenburg, Hervormde Kerk  
22 november  
De toren van de kerk is gebouwd in de eerste helft van de 15e eeuw. In de toren hangt een klok die 
Jan Albert de Grave in 1723 heeft gegoten. De kerk is éénbeukig en het laatgotische koor dateert 
van het midden van de 15e eeuw. Het schip van de kerk is in 1877 herbouwd in een 
neoclassicistische stijl, naar een ontwerp van T.A. Vermaas. Tot de inventaris behoren een 
preekstoel en een doophek met doopboog, in 1684 gemaakt door Jan Brouwers. In de kerk hangen 
zeven rouwborden uit de periode 1720-1798 en uit 1859.  
 



Voorbij deelnemersnummer 115 Balentuin  
 
 
D. Neerpoldersweg 78, Giessenburg, fam. P. Meerkerk  
22, 23 en 24 november  
In de garage toont Pleun Meerkerk een 60 x 1.20 grote maquette van een Nieuw-Lekkerlandse 
dijkboerderij uit omstreeks 1600. Op deze boerderij is Pleun geboren en getogen. Figuurzagen was 
toen een van zijn hobby’s. Twee winters lang heeft ie als jong knaapje aan deze maquette gewerkt. 
De boerderij is zo’n 20 jaar geleden gesloopt.  
 
 

 
Lezingen  
 
Vanwege de verlichte boerderijenroute De Giessen worden twee avonden met lezingen gehouden.  
U bent van harte welkom deze bij te wonen. We vinden het plezierig als u zich even van te voren 
aanmeldt. Dat kan bij de Boerderijenstichting Zuid-Holland, t.a.v. Lyanne de Laat, via  
E info@verlichteboerderijen.nl of T 06 3001 3037.  
 
Hennepakkers in de Alblasserwaard: relicten van een verdwenen agrarische bedrijvigheid.  
Heel lang was de hennepteelt niet weg te denken op de boerderijen in de Alblasserwaard. Nu kijken 
we daar vreemd tegen aan. Niet alle sporen in het landschap zijn echter uitgewist. Verder zijn er 
heel wat documenten, kaarten, foto's en zelfs historische filmbeelden bewaard gebleven.  

Op 28 november verzorgt historicus Harm Hoogendoorn uit Wageningen een boeiende presentatie 

met nog niet eerder vertoonde beelden over dit onderwerp.  
Aanvang:  20.00 uur  
Locatie:    De Deel bij fam. A.W. Korevaar, Peursumseweg 101-101A, Giessenburg.  
 

Op 10 december vertelt boerderijbewoner en tegeldeskundige Herbert van den Berge uit 

Bergambacht over tegels in boerderijen. Centraal staat de vraag of in de boerderijen langs de 
Giessen, tussen Hardinxveld-Giessendam en Hoornaar, nog tegels uit de Dordrechtse plateelbakkerij 
te vinden zijn? U maakt de avond nog interessanter door zelf tegels of scherven van tegels mee te 
brengen.  
Aanvang:  20.00 uur  
Locatie:    De Til, Breestraat 1, Giessenburg.  
 


