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in kruisverband gemetseld. De vlechtingen en strekken boven de vensters 
horen bij dit type boerderij. De bouwsporen in de gevel van de aange-
bouwde stal laten zien hoe laag deze voordien was. 
Bij het nakijken van de bewoningsgeschiedenis komt ook hier weer een 
van de families Bassa tevoorschijn. Ook woonde hier Piet Boogaard met 
zijn gezin. Toen dochter Nel met Maarten van Dijk trouwde, vestigden zij 
zich hier. Nu woont zoon Marius en gezin hier. Maatschap Van Dijk heeft 
een melkvee- en fruitteeltbedrijf. 

5. Lakerveld 81-83, Lexmond, 
 fam. Wout en Geri de Hoop

Deze grote boerderij heeft in de 
linkerzijgevel grote inrijdeuren, die 
op een dwarsdeelindeling van het 
bedrijfsgedeelte wijzen. Het voorste 
deel van deze met riet gedekte boer-
derij is in 1894 aangebouwd; het 
achterste gedeelte is van begin 1800. 
Authentieke details als de bedstedes 
zijn bewaard gebleven. De voor-
gevel is symmetrisch ingedeeld: op 
de begane grond T-vensters en de deur met bovenlicht. Op de eerste ver-
dieping twee en op de tweede verdieping één venster van hetzelfde type. 
Alle gevelopeningen hebben segmentbogen aan de bovenzijde. Tijdens de 
storm in januari 1990 is achter de boerderij een hooiberg met vijf eiken 
roeden omgewaaid. Daar is toen een jaar later een koeienstal gebouwd. 
De schuur naast het huis is van ongeveer 1850.
VOF De Hoop melkt 50 koeien en houdt 40 stuks jongvee. Op de kop 
van het perceel ligt een boomgaardje met hoogstamfruit. Achter deze 
boomgaard is in de nacht van Oud op Nieuw 1944-1945 een Duitse bom-
menwerper Juncker 88 neergestort. De vier bemanningsleden kwamen 
om. Drie van hen zijn direct geborgen, de vierde, bij toeval, pas in 2008. Ze 
zijn (her)begraven op de Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse 
Ysselsteyn.

6.  Lakerveld 134, Lexmond, 
 fam. C.P. Vis-Jansen  

Het boerderijvoorhuis 
met rieten kap is ge-
bouwd omstreeks 1800, 
de stal in 1950. Onder 
de dakrand van de voor-
gevel zijn er vlechtingen 
in het metselwerk. De 
vensters en de deur 
zijn voorzien van uit-
waaierende strekken. 
Zijdeur en -raam zijn 

met een rollaagje afgesloten. De vroegere huisstal heeft een mansardekap. 
De stalramen verwijzen nog naar de vroegere functie van koeienstal. Kort 
daarachter staat een vierroedige hooiberg met in hoogte verstelbaar 
felsdak. Rechts op het erf staat een zwarte gepotdekselde schuur met oor-
spronkelijke indeling voor varkens, paarden en hooi. In de voortuin zijn 
streekeigen buxusperkjes geplant.
De familie Vis bewoont deze boerderij sinds 1987.  Tot die tijd werden hier 
zo’n 30 Friese koeien gehouden, varkens en enkele paarden. Bij de boerde-
rij hoort nog een halve ha land. 

7. Lakerveld 138, Lexmond, 
 Johan en Alie Bikker-Visser

Dit gemeentelijk met riet gedekte 
monument uit 1810 is een van 
de weinige boerderijen aan het 
Lakerveld met een aan één kant 
uitgebouwd woongedeelte. De 
vlechtingen en uitwaaierende 
strekken geven de voorgevel extra 
uitstraling. Rondom het pand is 
een zwarte spatplint aangebracht. 
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www.vyfheeren.nl. Hun eerste wijn-
gaard was in Ameide. Via Oosterwijk 
kwamen ze tien jaar geleden naar 
Leerbroek. De ouders van Bianca, Pel 
’t Lam en Chris de Leeuw, kochten 
het huis bij een openbare verkoping. 
In het honderd jaar oude voorma-
lige arbeidershuisje is alles wel een 
keer vernieuwd. Het enige wat nog 
van toen in tact is gebleven, is de 
grote schouw. 

31. Middelkoop 36, Leerbroek, fam. Johan en Nettie van Buuren-Hoeke
Op 6 juni 1952 brandde de voorganger van deze boerderij af. Op de 
bestaande fundering is de huidige boerderij weer opgebouwd. De oudst 
bekende bewoners zijn Meijer Buijserd, zoon Frans en kleinzoon Meijer 
Buijserd. In 1944 kwamen Dirk en Elisabeth van Buuren-den Besten hier 
wonen. Zij hadden een melkveebedrijf met wat fruitteelt. In 1974 verhuis-
den ze naar nummer 32 en ging zoon Arie met Sija Kon verder met het 

melkveebedrijf. In 1988 vertrokken 
zij naar een ruilverkavelingsboer-
derij verderop in Middelkoop. Broer
Johan en Nettie Hoeke kwamen 
toen op deze boerderij wonen. Zij 
hebben een kleinschalige schapen-
houderij. De Engelse Suffolk scha-
pen doen onder hun stamboekstal-
naam Middelcopper Suffolks mee 
aan diverse keuringen. 

32. Middelkoop 32, Leerbroek, fam. Fred en Teuni de Stigter-van Middelkoop
In de eerste helft van de 20e eeuw woonde Huib Slob hier met zijn gezin.
Hij was wethouder en ook ambtenaar van de burgerlijke stand. In die 
tijd deden mensen uit Middelkoop en wellicht ook uit Leerbroek aangifte 
van geboorte, huwelijk en overlijden op Middelkoop 32. Huib overleed 
in 1948. Toen ook jaren later zijn vrouw overleed, kocht Dirk van Buuren 
deze 19e-eeuwse langhuisboerderij  van de erven Slob. Hij heeft dit huis in 
gedeelten verhuurd aan onder meer Dirk de Groot en Maaike Spaan, Bas 
Zijderveld, Kees van de Heuvel en Piet Burggraaf. 
Van 1974 tot 2002 woonde Dirk hier 
zelf met zijn vrouw Elisabeth den 
Besten en kinderen. Aanvankelijk 
molk hij zo’n 15 koeien, maar heeft 
dat geleidelijk aan afgebouwd. In 
1995 stond de stal tijdelijk weer vol 
met vee van iemand, die toen met 
zijn dieren voor het hoge water 
moest vluchten.
Vanaf 2003 woont Dirks kleinzoon 
Fred de Stigter hier met zijn gezin.

33. Middelkoop 22, Leerbroek, fam. M.G. Jansen-Rinzema
De boerderij ligt op één van de zes terpen aan de Middelkoop. Het geheel 
is beeldbepalend. Aangetroffen fundamenten van de woning en de eiken-
houten draagconstructie van de gedeeltelijk aan de boerderij gebouwde 
schuur zouden teruggaan tot de 14e eeuw. Door de eeuwen heen is het 
aanzien van het geheel enkele malen aangepast aan de dan geldende ar-

chitectonische en/of bouwkun-
dige inzichten. 
De huidige bewoners hebben 
de woning - met maximaal 
gebruik van ecologische ma-
terialen zoals kalkhennep en 
vlas - geïsoleerd. De gehele 
boerderij wordt verwarmd met 
zonnecollectoren, een hybride 
warmtepomp, een pelletketel 
en een houtkachel. In 2018 is de 
woning afgesloten van het gas, 
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van 1849. Toen familie Huissen dit voormalig keuterboerderijtje in 1999 
van metselaar Albert ‘Oppie’ Alting kocht, is een ingrijpende restauratie 
gestart. Zo werd onder meer de linkerzijgevel met opwelving tot een keu-
kenkapel verbouwd, enkele gevels met houten potdekselwerk vervangen 
en het rieten dak vernieuwd. Ook de indeling van het erf veranderde. Waar 
eens de was hing te drogen, is nu een bloementuin ingericht. Anne heeft 
wel eens meegedaan aan de Groei- en Bloei opentuinen route. Stichting 
Boerderij & Erf overhandigde in 2006 familie Huissen de pluim. In de 
categorie ‘gedeeltelijke verandering’ was de jury enthousiast over de wijze 
waarop de familie hun liefelijke boerderij had aangepast aan de eisen van 
deze tijd maar het karakter voortreffelijk heeft weten te behouden. Het 
muurbordje hangt nog steeds aan de gevel.

40. Hoogeind 46, Leerdam, 
 fam. M.A. Bil-Buyens  

In deze L-vormige boerderij is aan 
weerszijden van de brandmuur 
een schouw: een eenvoudige in de 
voorkamer en aan de achterzijde 
een indrukwekkende schouw met 
grote schouwboezem, een schouw-
balk met bordenlijst en met een 
bakoven. 
Decennia geleden was er veel ach-
terstallig onderhoud. Met de komst van familie Bil is dat verleden tijd. Zo 
zijn bijvoorbeeld alle gevels van deze boerderij uit 1751, aldus de jaartal-
ankers, opnieuw opgetrokken. Bij de verbouwing is onder de vloer een 
aardenwerken aspot gevonden. In het interieur zijn veel authentieke za-
ken behouden: oude gebinten, balklagen van zeer oud hergebruikt eiken-
hout en oorspronkelijk gesmeed hang- en sluitwerk aan de oude deuren 
en luiken. In de stal is nog een restant van de karnmolen zichtbaar. 

41. Hoogeind 19, Leerdam, 
 Wilhelminahof, 

fam. Ronald en Linda den Hartog
Iets verder van de weg af, achter een 
boomgaard, ligt deze van oorsprong 
17e-eeuwse voerdeelboerderij. Deze 
boerderij onder rieten wolfsdak is 
een van de drie rijksmonumenten 
aan het Hoogeind. Het heeft witge-
pleisterde gevels en aan de linker-
gevel een kapelvormige uitbouw 

onder een zadeldak. In het pleisterwerk zijn schijnvoegen aangebracht 
die daarmee de suggestie wekken alsof de voorgevel uit grote natuurste-
nen blokken is opgebouwd. De boerderij staat op een woonheuvel. Rechts 
onder het opkamerraam is in de grijze plint nog het kelderraampje zicht-
baar. De vensters hebben luiken. De roedeverdeling van de schuiframen is 
18e-eeuws.  
Sinds midden jaren zestig is de Wilhelminahof als woonboerderij in ge-
bruik. Linda en Ronald hebben deze boerderij in 2017 gekocht om er hun 
Fasehuis te realiseren. Sinds 2010 hebben zij een Gezinshuis waarbij zij 
een normaal gezinsleven combineren met professionaliteit op het gebied 
van jeugdhulp en begeleiding c.q. coaching. De volgende fase bestaat uit 
het aanbieden van kamertraining om zo kwetsbare jongeren te begelei-
den op hun weg naar zelfstandigheid. Ze doen dit vanuit hun visie dat kin-
deren en jongvolwassenen recht hebben op een warm en veilig thuis, en 
op een eigen plek in de maatschappij, www.driestroom.nl.   

42. Hoogeind 42A, fam. G.J. den Hartog
Gelet op de hoofdvorm van deze boer-
derij met mansardekap wordt deze 
boerderij gedateerd in de periode 1910-
1930. De dakrand heeft een overstek 
met windveren en een makelaar. De 
voordeur zit in een portiek. Enkele jaren 
geleden is de voorgevel ingrijpend 
gewijzigd. Deze is nu opgemetseld in 
kruisverband. De vier- en zesruitsven-
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55. Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd, 
Landwinkel Van Buuren Fruit, fam.

  Jan en Gerda van Buuren-Bakker     
Familie Van Buuren heeft zo’n 1,5 
km verderop een boomgaard van 
2 ha. Hier kweken ze ruim tien ver-
schillende appelrassen, waaronder 
de Elstar en de Wellant. De appels 
verkopen ze dagelijks vanuit hun 
eigen Landwinkel. Het assortiment 
wordt aangevuld met peren, zacht 

fruit, groenten en andere producten uit de streek, en ook van collega’s van 
de Landwinkel-coöperatie, www.vanbuurenfruit.nl. 
Een brand in 1901 legde de boerderij, en ook die op nummer 14, in de 
as. Het tussenliggende huisje van weduwe Grietje bleef gespaard. In de 
jaren vijftig werd dit huisje omgebouwd tot de huidige garage. Cees Mid-
delkoop herbouwt in 1903 de boerderij. Zoon Adriaan en Aaltje Heijkoop 
nemen het boerenbedrijf over. In 1954 koopt overbuurman Hannes Bakker 
de boerderij en begint er een fruitteeltbedrijf en groothandel in fruit. In 
de jaren zestig repeteerde elke dinsdagavond hier drumband Kunst na 
Arbeid. Later ook met majorettes. Genoemde garage diende in die tijd ook 
wel eens als ruimte om oliebollen te bakken voor de muziekvereniging, als 
schiettent tijdens de jaarmarkt en als noodwinkel. 
In 1988 namen Jan en Gerda haar ouderlijke woning en het bedrijf over. 
De voorgevel van deze langhuisboerderij heeft geschulpte windveren met 
in de top een makelaar. De strekken boven de vier- en zesruitsschuiframen
met groene luiken zijn van dezelfde rode baksteen als de rest van de boer-
derij. Natuurlijk is er in de loop der jaren het nodige verbouwd, maar het 
beeldbepalende pand heeft haar deuren, balkenplafonds en kozijnen van 
het eerste uur behouden. Voor de boerderij staan twee leilinden en in 
grote zijtuin twee oude Brederodes, een stoofpeer. In het grint staan ver-
der twee opvallende buxussen, die in de vorm van een appel en een peer 
zijn geknipt. Een deel van de tuin met een gezellig zitje is toegankelijk 
voor het winkelend publiek. 

56. Dorpsstraat 26, Schoonrewoerd,   
 fam. Geuf en Trudi Middelkoop

Het voorhuis van deze boerderij  
met T-vormige plattegrond heeft 
een schilddak met hoekschoorste-
nen. De gevels zijn gepleisterd en 
hebben ingesneden voegen, zodat 
natuurstenen blokken worden 
gesuggereerd. Rechts naast de 
boerderij is - buiten - toegang tot 
de kelder. Die behoorde aan de 
herberg die tegen dit huis was 
aangebouwd. De kelder steekt iets boven het maaiveld. Waarschijnlijk 
is de inmiddels woonboerderij tussen 1860 en 1870 gebouwd. Daarvoor 
stond hier al een boerderij uit 1820 van boer Frans van den Berg Azn. 
Nadien werd familie Middelkoop eigenaar. Onder meer woonde hier de 
schout Pieter Middelkoop, die met zijn broer, de opa van Geuf, de boerderij 
kocht. Momenteel bewoont Geuf als derde en waarschijnlijk ook laatste  
generatie Middelkoop deze woonboerderij. De inkomsten van de drie ge-
neraties kwamen uit de akkerbouw, vee- en fruitteelt. Met de ruilverkave-
ling in 1973 is Geuf bij de afdeling Bos en Bomen van de gemeente Utrecht 
gaan werken. 

57. Dorpsstraat 33, Schoonrewoerd, Hervormde Kerk
In de rekeningen van de Domfabriek van Utrecht wordt vanaf 1395 mel-
ding wordt gemaakt van een kerk in Scoenrewoert, die viel onder de proos-
dij van St. Marie. De kerk zelf en in Romaanse stijl gebouwde toren, zijn al 
eerder in de 14e eeuw gebouwd. 
Als gevolg van een geschil tussen Gorcum en Schoonrewoerd werd 
Schoonrewoerd in 1479, naar de geschiedschrijving vermeld, op donderdag 
voor Palmzondag, in brand gestoken. Of hierbij ook de toren in vlammen 
opging is niet bekend, maar waarschijnlijk is het wel. Ook in latere tijden 
speelde de toren een belangrijke rol. Op 17 maart 1855 stond het water bij-
voorbeeld weer eens hoog tegen de Diefdijk. Door de grote kwel moesten 
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verdwenen en de oorspronkelijke 
vier-vijf ruitsschuiframen met 
boven drie raampjes in het boven-
raam en onder twee zijn inmiddels 
door een zevenruits roede vervan-
gen. Het oude voorhuis is naar links 
uitgebouwd, waardoor de voorgevel 
asymmetrisch is geworden. Aan de 
oprijkant bevindt zich de oude kaas-
kamer. De kaasbak staat er nog in. 
Aan de andere kant was vroeger het ‘zomervertrek’ met daarachter de bed-
steden. De grote schouw in het middenvertrek staat er nog en had vroeger 
een ingebouwde bakoven. 
Op het erf staat nog diverse schuren. De schuur dwars op de boerderij was 
vóór de brand een vloedschuur van 1.60 meter hoog met rieten dak en is 
daarna vervangen door een gelijksvloerse schuur voor koeien. Aan het huis 
is een hoge ‘hooitas’ aangebouwd. 
De oorspronkelijke bedrijfsvorm van de boerderij was veeteelt en hen-
nepverbouw. Tot in de 20e eeuw is er hennep en ook wel vlas verbouwd. 
Er werden in de vorige eeuw fokzeugen, schapen, kippen en melkkoeien 
gehouden, en ook paarden. Tot 2007 was het bedrijf nog in gebruik. De 
laatste jaren alleen voor (hobby)paarden. 
In het grint, in de voortuin staan drie leilindes. Ook dit adres is toeganke-
lijk via een gemetselde boogbrug met daarop een hekwerkje.

64. Overboeicop 44, Schoonrewoerd, fam. W. Oskam-van den Heuvel 
Deze boerderij is van eind 1800. Diens voorganger brandde toen af. Met 
de stenen ervan is de boerderij toen weer opgebouwd. In de voormalige 
huisstal zijn nog twee muurtjes van destijds overeind gebleven. 
Andries van den Heuvel heeft hier tot ruim twintig jaar geleden een 
melkveebedrijf gehad. Zijn vader boerde hier ook. Eind jaren negentig 
namen dochter en schoonzoon de boerderij over, die toen nog een ‘scheve’ 
kap had. Op deze locatie is het echtpaar begonnen met een handel in 
onder andere gebruikte betonnen en houten damwandmaterialen, meer-
palen, gordingen/balken, betonnen stapelblokken, bestratingsmaterialen 

etc., www.w-oskam.nl. Deze worden 
weer schoongemaakt en geschikt 
gemaakt voor hergebruikt. Een 
houten damwand krijgt bijvoor-
beeld een tweede leven als vlonder 
of aanlegsteiger en meerpalen kun-
nen dienen als dwarsbalken voor 
een verdiepingsvloer, als overkap-
ping of pergola. En spoorwegbielzen 
voor afrastering, dampaal of als 
decoratie in tuinen. 

65. Overboeicop 15, Schoonrewoerd, De Schaapskooi, Natuur- en Vogelwacht 
 De Vijfheerenlanden  

Deze vereniging van vrijwilligers met bijna 1000 leden heeft als doel de 
belangstelling voor de natuur - en dit in de ruimste zin van het woord - te 
bevorderen. Ze organiseert daarvoor het hele jaar door lezingen, cursus-
sen en excursies. De vrijwilligers doen veel om de kansen voor natuur in 
de regio te vergroten. Ze brengen de flora in kaart, tellen en ringen vogels 
en plaatsen nestkasten en -vlotjes. De NVW onderhoudt diverse hoog-
stamboomgaarden en knotten gedurende de winter veel wilgen. De NVW 
laat basisschoolleerlingen graag ontdekken hoe bijzonder en complex de 
natuur is. Alle activiteiten zijn te vinden op www.natuurcentrum.nl.
De Schaapskooi is het verenigings-
gebouw van de Natuur-en Vogel-
wacht De Vijfheerenlanden. De 
vereniging kocht het in 1979, toen 
het aanpalende landhuis Us Wente 
met bijbehorende grond en opstal-
len te koop kwam. Tot het moment 
van aankoop was het een schaaps-
kooi. Na een grondige verbouwing is 
het in 1980 als verenigingsgebouw 
in gebruik genomen. 
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de boerderij en het overige land op afstand. Tijdens de verkaveling zijn alle 
percelen aan de huiskavel komen te liggen.  

68. Hei- en Boeicopseweg 15, Hei- en Boeicop, fam. M.C. Zijderveld
Het oudste deel van deze naar links uitgebouwde boerderij stamt ver-
moedelijk uit 1647. De voorgevel met vijf gevelopeningen over de breedte 
is met een 19e-eeuwse pleisterlaag afgewerkt. De zijgevels van het 
woongedeelte zijn in 1987 opnieuw opgetrokken. De linkerzijgevel van de 
stal heeft luiken en roedevenstertjes uit de tweede helft van de 19e eeuw. 
In huis is nog een kelder met pekelbakken. Aan weerszijden van de brand-
muur is tussen voorhuis en middenkeuken een schouw. De rechtergevel 
heeft een kapel als uitbouw. 
Op het erf staat nog een zesroedige schuurberg. Op dit voormalig rund-
veebedrijf werd ook vlas verbouwd. In de voortuin staan prachtige leilin-
den. De tuin zelf is met 
buxushagen in kleinere 
perkjes opgedeeld en 
van bijpassende beplan-
ting voorzien. Rond de 
voortuin staat een fraai 
houten hekwerk. Voor 
de voormalige koeien-
stal zijn melkbussen en 
melkgerei van weleer 
geplaatst.

69. Hei- en Boeicopseweg 19, Hei- en Boeicop, 
 fam. Koos en Alie de With-den Besten

Strekken en rollagen boven en onder de vensters, vlechtingen en 
muurankers sieren de brede voorgevel van deze 18e-eeuwse boerderij. 
De rieten kap is aan de linkergevel wat opgelicht om meer lichtinval te 
verkrijgen. Op dit adres is transportbedrijf S. de With & Zn Internationaal 

gevestigd. Het afgelopen jaar 
is de bedrijfsbestemming met 
uitloop naar 2023 gewijzigd 
in een woonbestemming. Eén 
schuur wordt woning en de 
huidige woning met man-
sardekap wordt gesplitst. De 
komende tijd worden schuren 
gesloopt, nieuwbouw voor 
hobbydoeleinden gepleegd en 
het erf opnieuw - met streek-
eigen beplanting - ingericht. 

70. Hei- en Boeicopseweg 20-22, Hei- en Boeicop, fam. Govert en Anny de Jong 
De huidige bewoners zijn de vierde generatie De Jong die hier een boeren-
bedrijf runnen. Tot 2009 hielden zij 80 melkkoeien en 70 stuks jongvee. 
Op 56 ha grasland houden zij nu 45 zoogkoeien met jongvee. ’s Winters 
staat het vee in de stal achter het boerderijwoonhuis, dat dubbel wordt 
bewoond. 
In 1899 kochten overgrootvader en opa De Jong gezamenlijk deze boerde-
rij. In 1905 sloopten zij het achterste deel en bouwden het weer op. In 1937 
is het voorhuis nieuw gebouwd. In 1973 is de ligboxenstal aan het achter-
huis gebouwd. De blauwe pannen, de veelvuldig aanwezige glas-in-lood-
ramen, de erker en de 
rondgebogen voor-
deur in portiek met 
natuurstenen geven 
het geheel een bijzon-
dere uitstraling in 
deze omgeving. 
Naast de hoofdwoning 
staat nog een met 
klimplanten begroeid
zomerhuis. In het ver-
leden sliep hier wel 
eens een medewerker. 



50 Verlichte proeverijenroute

 LEXMOND

100. Heicopperweg 45-47, Lexmond, RV Architecten, fam. Ruud en Linda Visser-
 Metman en fam. Bertus en Marije van Muyden-Burggraaf 

Voor de deuren van deze twee voormalige brugwachterswoningen ligt het 
Merwedekanaal. Dit kanaal, beide woningen en het gemaal van Ameide 
zijn in dezelfde periode gegraven en gebouwd; rond 1890. In de Franse 
tijd was de tolheffing afgeschaft, om later - onder koning Willem I - weer 
ingevoerd te worden. Om de tol te innen verschenen langs de wegen 
tientallen tolhuisjes. Waar deze verkeerswegen water kruisten, werden 
veer- en brugwachtershuisjes gebouwd, die ook als woning voor de tol-
gaarder en diens gezin dienden. De dubbele brugwachterswoning aan de 
Heicopperweg straalt soberheid, doelmatigheid en eenvoud uit, de ken-
merken van wat later de waterschapsarchitectuur zou worden genoemd. 
De woningen zijn symmetrisch van vorm met daartussen een verhoogd 
middengedeelte, dat als een erker uitsteekt. De tolgaarder kon zo de weg 
goed overzien. Herinneringen aan de Hollandse neorenaissancestijl zijn de 
speklagen die toegepast zijn. 
Beide huisnummers zijn als woonhuis in gebruik. In nummer 45 is tevens 
ook het architectenbureau van Ruud Visser, www.rvarchitectuur.nl 
gehuisvest. Ruud is een 
van de mensen, die in 2008 
onderzoek heeft gedaan 
naar het oeuvre van regio-
naal architect Frans de Jong 
(1876-1942). Een aantal van 
de boerderijen en andere 
woningen die De Jong in de 
gemeenten Lexmond en Hei- 
en Boeicop ontwierp, maken 
deel uit van de lichtroute 
Vijfheerenlanden. 

101. Heicopperweg 39-41, R. Lexmond, fam. R. van de Ham en 
 fam. Stan en Erika de With-van Muyden  

Twee families bewonen deze voormalige boerderij met rieten kap uit 
1920. Waar vroeger de koeien op de deel stonden, woont nu - op nummer 
39 - familie Van der Ham. Zij kocht dit deel zo’n 30 jaar geleden van fami-
lie Doeland, knapte het op en bouwde er een stuk aan. Er was een grote 
boomgaard bij het pand, die de buurman later kocht. Tien appelbomen 
werden behouden voor eigen gebruik. Ook stond er toen een kolenhokje, 

dat als kippenhok werd gebruikt.
Eind jaren tachtig woonden al 
twee families op dit erf. Op num-
mer 41 woont sinds drie jaar fami-
lie De With. Daarvoor woonde Arie 
de Groot zijn leven lang. Familie 
De With heeft de woning in 2018 
gerenoveerd. De ruimte op het erf 
en het land wordt gebruikt voor 
de hobby met paarden.

102. Heikopperweg 37, Lexmond, het oude Tolhuis, 
 fam. Kees en Miranda van Rossum

Deze ruime woonboerderij in historiserende stijl is gebouwd in 1980, naar 
eigen ontwerp van Harry Delpeut, de vorige eigenaar. Voorheen stond hier 
het Tolhuis. De naam op de voorgevel verwijst er nog naar.
Voorheen heette de Heicopperweg de Heicoppersteeg of de Heikoopsche 
Steeg. Deze weg is door de gemeente Lexmond aangelegd, echter het on-
derhoud was voor rekening van 
de gemeente Hei- en Boeicop. Om 
de benodigde gelden te genereren 
werd hier tol geheven. Dit duurde 
tot circa 1930. 
Onder de schuine dakranden is 
boerenvlechtwerk toegepast. Boven 
de vier- en zesruitsvensters zijn 
strekken gemetseld. De rieten kap 
heeft voor en achter een wolfseind. 
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