
 
 
PROGRAMMA 
21, 22 en 23 november 2013 
19.00-22.00 uur 
 
 

Aandachtspunten voor de deelnemers  
 Deelname is op eigen risico. Let u svp goed op.  

 De route gaat soms over smalle dijken en donkere wegen. Volg daarom svp de route in de 
rijrichting zoals aangegeven in het boekje en op bijgevoegde routekaart.  

 Geef elkaar bij tegemoetkomend verkeer op tijd de ruimte.  

 Het is handig om een zaklamp mee te nemen; ook voor het lezen van de beschrijvingen. 

 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 zogeheten stoep, een schuine afrit, op het erf. 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.  

 Adressen met daarvoor een icoon van een huisje; dat zijn de te bezoeken locaties. Meer 
informatie vindt u op de routekaart. 

 Verboden te roken op de opengestelde locaties.  
 Via www.verlichteboerderijen.nl, www.facebook.com/verlichte54 en op twitter via  @VBRinfo is 

actuele informatie te vinden over deze verlichte boerderijenroute Nieuwkoop e.o.  

 De verlichte boerderijenroute Nieuwkoop e.o. sluit aan bij het Jaar van de Boerderij 2013 en bij 
het jaar van de Nederland-Russische betrekkingen. Ook bij de locaties die 's avonds te bezoeken 

zijn is herbestemming vaak een thema en/of komt een Russisch getint item voor het voetlicht.  
 
1. Noordenseweg 23, Nieuwkoop, Stichting de Zevensprong 
21, 22 en 23 november  
Het hoofdgebouw en de zeven bijgebouwen hebben een multifunctionele, culturele of creatieve 
bestemming,www.zevensprongnieuwkoop.nl. Tijdens de verlichte boerderijenroute spat de 
veelzijdigheid ervan af. De strobalen op het erf doen dienst als gastenboek. Bezoekers ontvangen van 
TIP, het Toeristisch Informatie Punt, een wandel- of fietsrouteboekje. In het Oudheidkundig- en 
Poldermuseum is de tentoonstelling Landleven te bezoeken. In de oude stal heeft Willem van 
Weerdhuizen er zijn schilderijententoonstelling en toont Josje Regout uit haar hoogstamboomgaard 
appels en peren van oude rassen. In de loopstal staan miniatuur landbouwwerktuigen van de Stichting 
Meer-Historie uit de Haarlemmermeer opgesteld. Zo werkt er bijvoorbeeld een miniatuur 
strobalenmachine. Tonneke Iwema heeft haar beeldenatelier in De Achterdeel. 
De grote Zevensprongavond is op 22 november met dansgroep At Va'ani uit Gouda. Om 19.15, 20.00, 
20.45 en 21.30 uur kunt u genieten van Hollandse volksdansen. Ook is dan het quiltatelier van Riekje 
Mullers boven het achterdeel open. Op het terrein kunnen bezoekers genieten van een kop koffie met 
koek, een glas warme chocolade of een glas warme glühwein. 
 

http://www.verlichteboerderijen.nl/


6. Hogedijk 1, Noorden, Zorgboerderij De Noordhoek 
22 november 
In zorgboerderij De Noordhoek wonen mensen met een verstandelijke beperking, 
www.ipsedebruggen.nl. Zij werken in het theehuis, kaarsenmakerij of in de plantsoengroep. Op 
genoemde avonden schenken zij en hun begeleiders koffie, thee of fris met zelfgemaakte appeltaart, 
cake of koek. Wie wil, kan de ruimten voor de dagbesteding en de kaarsenmakerij bezoeken. De 
prachtige kaarsen zijn te koop. 
 
9. Noordse Dorpsweg 29, Noorden, Mts. Liebeton 
21, 22 en 23 november  
De familie Liebeton heeft een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt. Ze maken ook heerlijke 
boerenkaas. In volume zijn Schiphol en de Keukenhof hun grootste klanten. Ook veel mensen uit de 
buurt kopen hier graag hun ambachtelijk bereidde kaas. Tijdens de avonden van de verlichte 
boerderijenroute is de kaaswinkel open. Dus wie trek heeft in een heerlijk stukje boerenkaas voor 
onderweg of voor thuis, is van harte welkom.  
 
10. Noordse Dorpsweg 4, Noorden, Nederlands Hervormde Kerk 
23 november 
Dit zaalkerkje in het buurtschap Noordse Dorp is op 6 november 1843 in gebruik genomen. De 
kerktoren is in 1987 geheel vernieuwd. Het uurwerk dateert uit 1924, de koperen lezenaar van de 
voorlezer van eind 18e eeuw. Het gebouw heeft een sobere inrichting. Op vermelde zaterdagen 
vertellen gastvrouwen en -heren over hun kerkgebouw en bespelen organisten het orgel. 
 
17. Kousweg 3, Zevenhoven, V.O.F. Blok en kantoor ANV De Hollandse Venen 
21, 22 en 23 november  
Deze boerderij uit 1982 heeft iets weg van een kop-hals-rompboerderij. Elke avond neemt het gezin 
Blok u mee door de stallen met Holstein-Frisians. In de wagenschuur is een kleine markt opgezet. Bij 
enkele kraampjes zijn streekproducten te koop, enkele boerderijboeken en de Veldgids Platteland. 
De agrarische natuurvereniging De Hollandse Venen organiseert een prijsvraag over Bloeiend Bedrijf, 
de bloemrijke akkerranden en insecten. Onder de goede inzendingen wordt een mand Groene Hart 
streekproducten verloot. Leden van deze vereniging vertellen wat De Hollandse Venen voor de boeren 
en burgers in de regio doet, www.dehollandsevenen.nl. 
 

Balentuin  
Ter hoogte van deelnemersnummer 17 
Tijdens de kindervakantieweken van Nieuwveen en Zevenhoven hebben tientallen kinderen eind 
augustus gewerkt aan het project 'Balenkunst in de WeiTM, van hooibaal tot kunstobject.' Zij 
beschilderden de met landbouwplastic omkleedde hooibalen. Hun creaties worden tijdens de route - 
aangelicht - getoond: hier bij de familie Blok en iets verderop aan de linkerkant bij de familie Van 
Smoorenburg-Kool op Kousweg 2, deelnemer 19. Foto's van het schilderen staan op 
www.verlichteboerderijen.nl en op www.facebook.com/verlichte54. 
In diezelfde periode had kunstschilder Cees van den Broek uit de Woerdense Verlaat bij de familie 
Blok tijdelijk zijn atelier. Hier schilderde hij zijn eigen Groene Hart hooibaal. 
 

Balentuin  
Ter hoogte van deelnemersnummer 19 
20. Kousweg 1, Zevenhoven, Nooit Gedacht, fam. G. Kool-Haak 
21, 22 en 23 november 
Bewoners aan de Kousweg gingen er jarenlang van uit dat hun boerderijen voor de aanleg van de A3 
gesloopt zouden worden. In 1973 kwam het bericht dat de snelweg tussen Amsterdam en Rotterdam 
niet doorging. Enkele jaren later is deze boerderij met de toepasselijke naam gebouwd. Op dit 
veebedrijf van 20 ha worden zo'n 50 roodbonte koeien met bijbehorend jongvee gehouden. Familie 
Kool toont bezoekers graag hun pensionstalling voor paarden. Evenals de koeien gaan hier ook deze 
dieren de wei in. Wilt u hier 'Het naadje van de Kous' weten, komt u dan gerust aan. Bij de paarden is 
deze expositie van de Historische Kring Liemeer te zien. 
 

http://www.ipsedebruggen.nl/
http://www.dehollandsevenen.nl/
http://www.verlichteboerderijen.nl/
http://www.facebook.com/verlichte54


23. Hogedijk 25, Zevenhoven, Wild Rose Stables, voorheen De Verwachting,  
fam. M.C.L. van der Hulst 
21 en 23 november 
Wild Rose Stables is een boerderij met paarden, schapen en jongvee. Femke en Marco bieden ook 
pensionstalling voor fokmerries en rijpaarden aan. In de kantine krijgen bezoekers een gastvrij 
onthaal. Vanzelfsprekend kunnen zij de paardenstallen bezichtigen en - afhankelijk van de bezetting 
- de ruime appartementen in de verbouwde boerderij. Gasten kunnen in overleg ook hun eigen paard 
mee naar dit vakantieadres nemen en van hieruit tochten maken, www.wildrosestables.nl.  
 
31. Blokland 28, Nieuwveen, Kazan, fam. J.T. Joha-van Abswoude 
22 november 
Deze boerderij uit de tweede helft van de 19e eeuw is vernoemd naar de Russische stad Kazan. Hoeve 
Kazan is een kleinschalig biologisch vleesveebedrijf. John en Saskia produceren alleen voor de directe 
verkoop in hun boerderijwinkel. Naast rund- en lamsvlees van het eigen bedrijf betrekken zij varkens- 
en kipvlees van collega bio-boeren, www.hoevekazan.nl en @hoevekazan. In het gebouw rechts van 
de boerderij is de boerderijwinkel. Die is op vrijdagmiddag en zaterdag geopend en tijdens de 
verlichte boerderijenroute ook op vrijdagavond. 
 
35. Blokland 56, Nieuwveen, Riga Ranch, fam. Carien van Wees 
21, 22 en 23 november 
Aan de muur hangen iconen van Tonny Wubben. Voor de vaste bezoekers van de verlichte 
boerderijenroutes zijn haar afbeeldingen voor de Orthodoxe kerk misschien bekend. Ze exposeerde 
namelijk ook bij de eerste verlichte boerderijenroute in het Groene Hart in 2006. In de naamgeving 
verwijst deze boerderij naar de oorspronkelijke Russische stad Riga. Tegenwoordig is het de 
hoofdstad van Letland. Toeval of niet: het melken van paarden is een typisch Russisch fenomeen. 
Laat u verrassen door de veelzijdigheid van dit unieke bedrijf. Probeert u gewoon eens de 
paardenmelk of -likeur en laat u vooral de hapjes uit de kookworkhops goed smaken. 
Op verschillende avonden worden ook Russische hapjes geserveerd. In de winkel kunt u heerlijke 
chocoladeletters kopen en leuke cadeauartikelen voor de feestdagen. Ook voor originele 
kerstpakketten kunt u hier terecht, www.rigaranch.nl. 
 
42. Nieuwveens Jaagpad 18, Nieuwveen, Café Tolhuis, fam. David Uyttewaal 
21, 22 en 23 november  
Aan drie wateren, de Amstel, de Drecht en het Aarkanaal, heeft al generaties lang familie Uyttewaal 
een winkeltje annex café. Vlakbij de Tolhuissluizen brengen schippers en reizigers hier graag hun tijd 
door. Naast het café is een camping, www.campingtolhuis.nl. Ook tijdens de avonden van de 
verlichte boerderijenroute is het hier goed toeven met een kopje koffie of een beker warme 
chocolade. De jukebox speelt gezellige muziek. 
 
46. Hogendijk 5, Nieuwveen, De Sfeerstal, Annette van Ommen en Ies & Dita Bos 
22 november 
Theehuis, pluktuin, trouwlocatie, vergaderruimte en B&B hotel De Sfeerstal is een begrip in 
Nieuwveen en wijde omgeving, www.sfeerstal.nl. Onlangs is ze uitgeroepen tot winnaar van de AD-
Terrassentrofee 2013. Op genoemde vrijdagavonden bent u van harte welkom voor koffie, thee en 
huisgemaakte lekkernijen. In het gezellige Theehuis brandt de kachel en staat ook de glühwein 
en de chocolademelk voor u klaar! Tevens kunnen volwassenen en kinderen onder begeleiding 
creatief aan de slag gaan. U kunt een vogelhuisje maken van een theepot of een 5-delige houten 
Matroesjka beschilderen. Matroesjka is een Russische koosnaam voor de boerinnennaam Matrjona. 
Ook is er een expositie van de bekende fotograaf Maarten Koch, www.kochstudios.nl. 
Kom en proef de sfeer! 
 
51. Dorpsstraat 41, Nieuwveen, R.K. H. Nicolaas, Parochiekerk 
22 november 
Deze parochie is in 1865 gesticht. Er was wel geld om een kerk te bouwen, maar aanvankelijk niet 
voor de toren. Boven de hoofdingang van de kerk bevindt zich het beeld van de patroonheilige H. 
Nicolaas. Op alle avonden van de route mag u door de verlichte pastorietuin, De Nicolaashof, gaan. 
Als u rechts naast de kerk het pad op loopt, kunt u een rondje om de kerk maken. U komt dan door 
de meditatie- en de bijbelverhalentuin. Op diverse avonden zingen het Caeciliakoor of het Canta 
Libre koor. Op zaterdagavond is, vanwege de wekelijkse viering, de kerk niet voor bezichtiging open. 
 

http://www.wildrosestables.nl/
http://www.hoevekazan.nl/
http://www.rigaranch.nl/
http://www.campingtolhuis.nl/
http://www.sfeerstal.nl/


Balentuin  
Vóór deelnemersnummer 65 
In september schilderde groep 6/7 van de Maranathaschool uit Nieuwkoop voor het project: 
'Balenkunst in de WeiTM, van hooibaal tot kunstobject.' Dat gebeurde op het melkveebedrijf van de 
familie J. van Vliet, Schoterweg 1a te Nieuwveen. De kinderen kregen hier ook een excursie over het 
boerenbedrijf. In oktober stonden op dit adres al enkele balen opgesteld. Het merendeel is 
overgebracht naar de familie J. Nieuwenhuizen. Hier worden ze aangelicht getoond. Foto's zijn 
geplaatst op www.verlichteboerderijen.nl en op www.facebook.com/verlichte54. 
 
65. Nieuwveenseweg 102, Zevenhoven, Landwinkel/Newhouse Logies,  
fam. J. Nieuwenhuizen-van der Slot 
21 en 23 november 
Op deze avonden kunt u een rondleiding krijgen over het gehele bedrijf. Zo kunt u een kijkje nemen 
op de boerderij,waar de koeien op waterbedden liggen. U krijgt ook de kans om achter de voordeur 
van de appartementen te kijken en u kunt heerlijk rondsnuffelen in de Landwinkel. Op 
donderdagavond 21 november heeft Landwinkel Jan Nieuwenhuizen een kerstavond op de 
boerderij, met als hoogtepunt een optreden van het Alphens Kozakkenkoor, om 20.00, 20.45 en om 
21.30 uur. Ook zijn er dan nog vele andere activiteiten. Houdt u hiervoor de website van Landwinkel 
Jan Nieuwenhuizen in de gaten, www.jannieuwenhuizen.com. 
 
68. Nieuwveenseweg 61, Nieuwkoop, Dank en Hoop, Museum Van alles en nog wat,  
Bert en Wil Karens 
21 november 
In museum Van alles en nog wat herleven oude tijden. Bezoekers zien hier een grote collectie 
vrachtwagens, tractoren, landbouwwerktuigen, radio's en zeer veel voorwerpen uit grootmoeders 
tijd. Tevens is een stijlkeuken en stijlwoon- en slaapkamer ingericht. 
 

Lezingen  
 

Vanwege de verlichte boerderijenroute Nieuwkoop e.o. krijgt nog een vervolg met twee avonden met 
lezingen. U bent van harte welkom deze bij te wonen. We vinden het plezierig als u zich even van te 
voren aanmeldt. Dat kan via E info@verlichteboerderijen.nl of T 06 3001 3037.  
 
Boerenbedrijvigheid in het Groene Hart. 
De geschiedenis van een niet weg te denken bedrijfstak. Op 9 december vertelt historicus Harm 
Hoogendoorn uit Wageningen over de prestaties van boerenmensen in vroegere tijd. Een schets van 
dit verhaal fungeert als inleiding in het boekje bij de verlichte boerderijenroute en is getiteld 
‘Landschap, landbouw en boerderijen in Nieuwkoop en omgeving’. Deze schets wordt verder 
uitgewerkt. Dat levert een gevarieerd verhaal op. Van de oude landbouw met de hennepteelt in de 
Gouden Eeuw, de ondergang van de boerenstand door de vervening, de drooglegging omstreeks 1800, 
de verhouding bouw- en weiland in het drooggemaakte land, tot en met het kaasmaken op de 
boerderij dat de boerin in het middelpunt van de boerenbedrijvigheid plaatste. Deze geschiedenis 
wordt verteld met behulp van mooi beeldmateriaal. De toegang is gratis. 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: skybox van melkveebedrijf Van Vliet, Schoterweg 1A, Nieuwveen 
  
Boerderijen in het polderlandschap. 
De lezing op 17 december door boerderijkenner en kunstliefhebber Frits van Ooststroom, bestaat uit 
twee delen. Eerst laat hij aan de hand van afbeeldingen van schilderijen zien hoe kunstenaars in de 
loop der tijd het polderlandschap hebben verbeeld. Het waren vooral de schilders van de Haagse 
School en hun navolgers die in de omgeving van Nieuwkoop en Noorden inspiratie zochten. Het 
tweede deel van de lezing gaat over de boerderijen in dat Hollandse landschap. Welke regionale 
verschillen zijn er? En wat zijn de bijzonderheden van de boerderijen in Zuid-Holland en meer in het 
bijzonder van die in het gebied waar de verlichte boerderijenroute op gericht is? De lezing wordt zeer 
rijk geïllustreerd met afbeeldingen. De toegang is gratis. 
Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Galerie Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59, Nieuwkoop 

http://www.verlichteboerderijen.nl/
http://www.facebook.com/verlichte54
http://www.jannieuwenhuizen.com/

