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‘Open Monumentendag 2020 digitaal’

De Open Monumentendag is dit jaar afgelast in
verband met corona. Staphorst kent in totaal
driehonderd beschermde rijksmonumenten en circa
tweehonderdvijfenzeventig gemeentelijke monumenten.
Veel bewoners van deze monumenten doen hun best om
ze te behouden en zo op te knappen dat ze voldoen aan
de eisen van de moderne tijd. Om het publiek toch wat
van alle prachtige monumenten te laten zien, is dit jaar
deze brochure gemaakt.
Wethouder Lucas Mulder is blij dat de Open
Monumentendag dit jaar toch niet onopgemerkt voorbij
gaat: "De Open Monumentendag is ieder jaar een
prachtig evenement dat iedereen duidelijk maakt
hoeveel prachtige monumenten ons dorp heeft, en met
hoeveel liefde en zorg die worden opgeknapt en
onderhouden door hun eigenaren. Ik ben daarom
verheugd dat we dat via deze brochure toch onder de
Lucas Mulder
Wethouder

aandacht kunnen brengen. En natuurlijk hoop ik dat we
volgend jaar weer een gewone Open Monumentendag
kunnen organiseren, zodat iedereen dan weer zelf een
kijkje zal kunnen nemen in de opengestelde
monumenten.”
Voorzitter Jouk Huisman van de Monumenten Advies
Raad is blij dat zijn organisatie niet bij de pakken is
gaan neerzitten. "Omdat er elk jaar zoveel
belangstellenden zijn, willen we toch graag onze mooie
monumenten onder de aandacht brengen bij onze
dorpsbewoners. We hebben daarom met hulp van de
gemeente Staphorst deze prachtige brochure kunnen
maken. Hierin kunt u lezen met hoeveel passie onze
dorpsgenoten hun monumenten behouden voor ons
dorp. Zo zal de Open Monumentendag dit jaar toch niet
ongemerkt voorbij gaan."
Jouk Huisman
Voorzitter Monumenten Advies Raad
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Oude Rijksweg 88, Staphorst
Binnenkijken in de authentieke boerderij
van Henk en Lijsje Brinkman
‘Oude en moderne elementen samengevoegd’
Wat wij zo mooi vinden aan een rijksmonument, is het
combineren van het oude met moderne elementen. Ons
huis is goed geïsoleerd en voorzien van een
warmtepomp. Daarnaast hebben we een ouderwetse
klaverbladkachel die we op hout kunnen stoken.
Ons hele huis is voorzien van een moderne gietvloer. De
originele gebinten staan op een mooie plaats in onze
woning. Het dak is voorzien van riet, maar het voorhuis
is voorzien van dakplaten.
In het achterhuis hebben wij het riet in het zicht
gelaten. Het resultaat van ons werk was een
authentieke woning waarin oude en moderne
elementen zijn samengevoegd. Kortom, het is een
woning waar wij zeer trots op zijn en waarin we met veel
plezier wonen.
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Oude Rijksweg 243, Rouveen
Vakantie vieren kan in vakantieboerderij
‘An Diek’ van de familie J. Kin
‘Het resultaat is een boerderij waar al veel gasten van
een heerlijk verblijf hebben genoten´
Deze boerderij dateert van medio 1800. In 2018 is het
authentieke

De verse lucht, isolatie, en vloerverwarming in de hele
vloer zorgen voor een aangenaam klimaat bij koude en
warme dagen.

met het comfort en de

De buitenkant van de boerderij heeft nog de oude

techniek van 2018. De woning is zeer energiezuinig

buitenmuren, historische schuiframen, vensters, een

geworden door de vloeren, de binnenwanden en het

rieten dak. Alles is in de traditionele kleuren

hele dak te isoleren met hoogwaardige isolatie en het

geschilderd. Binnen hebben we zoveel mogelijk oude

geheel luchtdicht te maken.

items teruggeplaatst: de schouwen, opkamer en kelder,

helemaal gerenoveerd. Belangrijk bij de renovatie was
het behouden en herstellen van de
uitstraling in combinatie

Er is geen gasaansluiting. De laagtemperatuur vloer-

verwarming en de boiler werken op een elektrische
warmtepomp. De

unit die warmte terugwint zorgt

continu voor verse lucht zonder verspilling van energie.
Er zijn (nog) geen zonnepanelen gemonteerd maar met
twintig panelen zou de woning energieneutraal zijn.

deuren en bedstede, vloertegels, stalposten, hilde en
slieten. De gebinten en draagbalken zijn bijna allemaal
vervangen door betere ‘oude’ exemplaren, en allemaal
zijn ze op de authentieke manier met elkaar verbonden.
Voor een historisch aanzicht is ook de binnenkant van
het dak met riet afgewerkt.
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Het geheel is in oude stijl, aan de karakteristieke Streek
en spreekt tot de verbeelding. Qua comfort ontbreekt
het

aan niets.

De keuken is voorzien van alle

keukenapparatuur,

de

geluidsapparatuur.

Met

kamer van beeld- en
drie

slaapkamers,

twee

badkamers en een sauna is de woning geschikt voor

maximaal zes personen.
Kijk ook op: www.vakantieboerderijandiek.nl en op
Facebook en Instagram.
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´De ouderdom mag best van een monument
afgelezen worden´
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Oude Rijksweg 67, Staphorst
Welkom in het verbouwde rijksmonument
van de familie K. Huls
‘Na 2 jaar nog altijd heel tevreden met het verbouwde rijksmonument´
Alle oude buiten en binnenmuren zijn blijven staan en
we hebben er binnen alleen nieuwe bijgebouwd. De
driedeling van het voorhuis is behouden. De vroegere
keuken is kantoor geworden. De woonkamer ligt in het
midden en de vroegere slaapkamer is een speelkamer
geworden. De keuken is waar vroeger de deel was.

Het dak is vernieuwd maar bewust niet recht en
waterpas gemaakt, maar verzakt en vervallen gelaten
zoals het was. De ouderdom mag wel van een
monument afgelezen worden.
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Heerenweg 51, IJhorst
De familie Bloemert , alweer drie jaar in het bezit
van een gemeentelijk monument in IJhorst

bouwing

‘Toen wij hier in januari 2017 kwamen wonen, zijn we direct gaan verbouwen´
In januari 2017 zijn wij in dit mooie, gemeentelijke
monument in IJhorst komen wonen en meteen zijn we
begonnen met het isoleren van het dak van het voorhuis
en het opknappen van de bovenverdieping.

na de verbouwing

De muren van de twee aanwezige slaapkamers hebben
we
gesloopt waarna we de verdieping opnieuw hebben ingedeeld. Hierbij hebben wij geprobeerd om zoveel mogelijk authentieke elementen te behouden. Op
de foto’s zie je goed het verschil; de oude en de huidige
situatie.

voor de verbouwing
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Oude Rijksweg 231, Rouveen
Te gast in het monumentale huis
van de familie Bijker

‘In de opening van de vroegere baanderdeuren zit nu een schuifpui‘
Ruim 2,5 jaar geleden zijn we eigenaar geworden van

waren (driedeling in tact houden, oude tegeltjes en de

ons huis in Rouveen. Op dat moment was het een oude

oorspronkelijke schouw laten zitten, etc.), zijn we nu erg

boerderij die volledig gerestaureerd moest worden.

blij met het resultaat. We hebben ‘het oude’

Waar we het in eerste instantie ‘nogal vervelend’

gecombineerd met een strakke, moderne inrichting, en

vonden dat we ook ín de woning aan regels gebonden

het was best spannend hoe dit eruit zou komen te zien.
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We wonen er nu ruim een half jaar met veel plezier. De

In de keuken zie je vooral de monumentale waarde. Één

indeling is tot stand gekomen in samenwerking met

wand met oude tegeltjes hebben we intact gelaten en

Harry Brakke Bouw & Advies. De verbouwing/restauratie

gerestaureerd. In deze wand zitten de vroegere bedstee

is ook door dit bedrijf uitgevoerd.

deurtjes nog, daar hebben we een voorraadkast van

Er is in principe een nieuwe woning in de oude woning
gebouwd, met behoud van de monumentale waarde. De
woning is volledig geïsoleerd (vloer, muren en kap). De
muren zijn geïsoleerd door middel van voorzetwanden

met daarin negen centimeter isolatie.

gemaakt. Verder hebben we de oude schouw iets
opgehoogd en de afzuigkap daarin weggewerkt. Eerst
wisten we niet wat we met de schouw moesten, maar nu
heeft deze weer een functie en zijn we blij dat de

schouw er nog in zit. De hal loopt vanaf de oude
voordeur, die nu ook weer in gebruik is als voordeur,

We ‘leven’ aan de oostkant. Hier is de keuken, eethoek

naar achteren tot aan de bijkeuken. Aan de westkant

en de woonkamer. In de opening van de vroegere

van het huis is de slaapkamer, wc, badkamer en een

baanderdeuren - die staan nu open - hebben we een

extra kamer. In de slaapkamer en de woonkamer staan

schuifpui laten plaatsen. Hiervan krijgen we in het

nog de oorspronkelijke gebinten.

leefgedeelte flink wat daglicht. De schuifpui wordt
dagelijks met plezier gebruikt, vanuit de eethoek zijn we
via de schuifpui meteen op ons terras.
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Gemeenteweg 137, Staphorst
Het verbouwde rijksmonument van
de familie Courtz
‘De trap is een echte blikvanger’
Na twee jaar verbouwen, wonen wij nu ruim een half
jaar in onze rijksmonument. Één van de blikvangers in

ons huis is de keuken. Die staat gedeeltelijk onder het
gebint.

Tijdens

het

plannen/tekenen

van

de

verbouwing, vonden wij in eerste instantie het gebint
een sta-in-de-weg. Gaandeweg kwamen wij op het idee

De kleur van het gebint hebben wij doorgetrokken naar
de keuken. Een andere blikvanger is onze trap, gemaakt
van oud gebinthout. Daardoor sluit hij qua kleur en
structuur mooi aan bij het bestaande gebint in de hal.
De verbouwing was een project dat de nodige
inspanning heeft gekost, maar we hebben het gewenste
resultaat bereikt en het was zeker de moeite waard!

om daar de keuken te realiseren.
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na de verbouwing

Gemeenteweg 337-B Staphorst
De gerestaureerde boerderijwoning van
de familie A. Kin
‘Veel boerderijen langs de streek verloren de laatste jaren hun bedrijfsfunctie’
Als er niet ingegrepen zou worden, verpauperde de

streek. Daarom hebben veel inwoners het bedrijfsdeel
van een huis veranderd in een woning met behoud van
veel elementen van weleer. De rijksmonumentale
boerderijen zijn gebonden aan strenge regels en
bepalingen. Maar ook dan lukt het om een uitgeleefd,
ondoelmatig en oud achterhuis van een Staphorster

boerderij om te toveren in een gerestaureerde
boerderijwoning met een eigen karakter, waar het goed
toeven is. Een woning, waar je ook de sporen van ons

voor de verbouwing

voorgeslacht kunt blijven tonen.
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Gemeenteweg 337, Staphorst
De restauratie van het voorhuis van
de familie Lier
‘We willen weer een rijksmonument-waardig voorhuis creeëren’
sinds 2018 zijn wij eigenaar van de voorste helft van
een monumentale boerderij. Op dit moment zijn we
bezig met het restaureren daarvan.
Op de zwart-wit foto is de originele voormuur te zien
zoals het van oorsprong gebouwd is, omstreeks 1900.
Eind jaren ‘70 is er door onze (groot)ouders een muur
voorlangs gebouwd met de gedachte om de kou te
weren en tevens ter verfraaiing.
Als nieuwe bewoners, vonden wij het toch mooi om de
originele, eerste muur weer tevoorschijn te halen en in
de oorspronkelijke staat te herstellen. Daar zijn we nu
druk mee bezig.

de voormuur, gebouwd in de jaren ‘70
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´Tijdens het plannen van de restauratie
zijn wij terug in de tijd gegaan’
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Oude Rijksweg 350, Rouveen
Een stukje geschiedenis is in ere hersteld
bij de familie Kooiker
‘De boerderij is vroeger ook een bakkerij geweest´
Al tijdens de vergunningaanvraag was voor ons

Vandaar de afwijkende vorm. Het bakkersgedeelte was

duidelijk hoe we het wilden aanpakken. Nadat we onze

te herkennen aan de pannen dakbedekking. Maar ook

bouwplannen op tafel hadden liggen kwamen een

aan de schoorsteen die op de westelijke gevel stond.

aantal kernpunten naar boven. Het huis moest passen

Deze schoorsteen is in de loop de tijd afgebroken omdat

bij de streek, zijn herkenbaarheid behouden en

de bakkerij verleden tijd was. Toch had voor ons de

aansluiten op het huidige woon- en leefcomfort. Nadat

schoorsteen een meerwaarde. Hij vertelt deels het

we de plannen met een aantal deskundigen hadden

verhaal van wat het ooit is geweest. En al hoefde hij niet

besproken en weerlegt, hebben we de vergunning

geplaats te worden van de monumentenwacht, toch zijn

verkregen en konden we starten met verbouwen.

we blij mee dat het er wel weer staat.

Tijdens het bouwen was de voormuur voor ons een

De kenmerkende knik in de kap is ook behouden

belangrijk onderdeel. Dit was immers het gezicht van

gebleven. We hebben er voor gekozen om ook dit

ons huis, waarin ook de herkenbaarheid zat. Deze is

element terug te laten komen. Tijdens de teken- en

dus geheel steen voor steen gerestaureerd. Aan de

ontwerpfase kwamen we tot de conclusie dat die knik

binnenzijde is een extra muur gekomen met een

gewoon bij het huis hoort. Een alternatief is er

isolatieschil. Met veel passie en inzet van vrienden en

simpelweg niet. De knik is tot stand gekomen toen men

familie hebben we het huis weer op weten te knappen.

het huis met de achterstaande hogere schuur verbond.

Als kind kregen we les uit de `kiek is achterume’. Hierin
staat ook deze woning vermeld. En zoals wellicht
sommige nog wel weten, is het vroeger naast een
boerderij ook een bakkerij geweest.

Vroeger waren het namelijk twee delen. Er werd een
balk van de ene nok naar de ander gelegd. Die bepaalde
de lijn. Het dak werd bedekt met riet en de boer had er
een stuk stal bij.
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