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1 INLEIDING
Deze cultuurhistorsche waardestelling betreft het boerderijenensemble Zandstraat 58, 60, 61 en 114
aan het Boveneind van Opijnen (zie afbeelding). De waardestelling is gemaakt in opdracht van
mevrouw M. Scheurwater c.s., naar aanleiding van de aanstaande dijkverzwaringsmaatregelen.
Deze dijkverzwaring zal met name ook op dit deel van Opijnen grote impact hebben, aangezien de
Waaldijk hier vanouds met een grote noordwaartse bocht de Zandstraat dicht nadert. Daardoor is ter
plekke van de daar gelegen erven Zandstraat 58, 60, 61 en 114 de ruimte tussen Waaldijk en
Zandstraat relatief beperkt.
Bij de vorige dijkverzwaring is deze toch al beperkte ruimte nog verder verkleind. Daarmee is naar
ons oordeel reeds toen een ondergrens bereikt van een minimale oppervlakte benodigd om de
cultuurhistorische waarden van dit fraaie - en voor de regio zeer karakteristieke - ensemble van
boerderijen met de daarbij horende erven en grote boomgaard(en) goed tot recht te laten komen.
De hoogstamboomgaard achter de erven Zandstraat 60 en 61 is het laatst overgebleven voorbeeld
van de vroeger voor dit deel van de regio zo kenmerkende grote hoogstamboomgaarden. Verdere
inperking of zelfs opheffing van de boomgaard zou naar onze mening zeer ernstig afbreuk doen aan
de cultuurhistorische waarden van dit inmiddels zeldzaam geworden ensemble.

Ligging boerderijenensemble Zandstraat 58,60,61,118 (Google Earth)

De waardestelling start met een korte geschiedenis in hoofdstuk 2. Historische kaarten en historische
afbeeldingen uit de collecties van de buurtbewoners (mevrouw Scheurwater c.s.) zijn respectievelijk
opgenomen in bijlagen 1 en 2. De huidige ruimtelijke karakteristiek van het ensemble is beschreven
in hoofdstuk 3, waarbij ook de boerderijen kort afzonderlijk aan bod komen. De boerderij Zandstraat
60 is een gemeentelijk monument, de 3 bergschuren zijn rijksmonument. De bijbehorende
redengevende beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3.
In het vierde en laatste hoofdstuk hebben we de cultuurhistorische waarden van het ensemble
uitgeschreven.
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2 KORTE GESCHIEDENIS
We starten de korte geschiedenis met de situatie aan het begin van de 19de eeuw. Blijkens het
kadastrale minuutplan (1832) was de bandijk (Waaldijk) destijds aan de binnenzijde bebouwd met
vele dijkwoningen. Van het boerderijen-ensemble aan de Zandstraat 58-60-61-114 bestond alleen de
meest westelijke boerderij/timmermanswerkplaats (sectie C 416) van timmerman Willem van
Housselt. Afgezien van de bij zijn woning gelegen tuin (C 417) waren alle (!) grote percelen tussen de
Zandstraat en het bebouwingslint aan de Waalbandijk (C 413. 418, 425, 427 en 435) in gebruik als
boomgaard.

Kadastrale gemeente Est en Opijnen, Sectie C, blad 2. (RCE)

De boerderijen Zandstraat 60, 61 en 114 werden pas in de verdere loop van de 19de eeuw gebouwd,
waartoe de direct aan deze straat grenzende delen van de boomgaarden (deels) werden opgeofferd.
De boerderijen Zandstraat 61 en 114 zijn het eerst gebouwd; zij zijn reeds ingetekend op
topografische kaarten van kort na 1870.
De boerderij aan de Zandstraat 60 verschijnt iets later op de kaarten. Het voorhuis is er vermoedelijk
nog wat later - zo omstreeks 1890 - tegenaan gebouwd waardoor het een T-boerderij werd. Op het
erf verrezen drie aaneen gebouwde schuurbergen. Ook het buurpand Zandstraat 61 werd door een
verbouwing in 1926 van een hallenhuisboerderij een T-boerderij. (Zie ook bijlage met historische
foto’s).
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Op een oude ansichtkaart van omstreeks 1910 is een deel van het ensemble zichtbaar. De Zandstraat
was destijds nog een onverharde weg met groene bermen en aan weerszijden sloten. De boerderijen
waren bereikbaar via dammen en bruggetjes. Hoewel er sindsdien wel het een en ander is veranderd
is het gebouwenensemble vanaf de Zandstraat gezien nog altijd goed herkenbaar.

De Zandstraat omstreeks 1910. (Bron: Opijnen in oude ansichten, deel 1)

De dijkverzwaring van 1996 bracht grote wijzigingen met zich mee. De dijk werd verbreed en
verhoogd, waartoe alle dijkbebouwing achter het ensemble moest worden afgebroken.
De beeldbepalende zwarte populier achter Zandstraat 60 bleef gespaard en kwam als gevolg van de
dijkverbreding aan de voet van de dijk te staan. Ter aankleding van het landschap werden langs de
voet van de dijk enkele notenbomen geplant die inmiddels al weer een respectabele omvang
hebben.
Van de in het gebied op uitgebreide schaal voorkomende (hoogstam)boomgaarden resteert alleen
nog de grote boomgaard achter de boerderijen Zandstraat 60 en 61.
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3 HUIDIGE RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK
Het fraaie, historische ensemble van vier boerderijen is gesitueerd aan de Zandstraat, aan de rand
van de bebouwde kom van Opijnen. Ter plekke van het ensemble vertoont de Waaldijk vanouds een
grote boog waardoor de afstand tussen Zandstraat en Waaldijk hier veel geringer is dan verder oosten westwaarts.
De Zandstraat ligt iets verhoogd t.o.v. de directe omgeving en heeft net als vroeger aan beide zijden
sloten. Vanaf de Zandstraat zijn er hier en daar doorzichten naar de in 1996 verbrede en verhoogde
Waaldijk. Vanaf de hoge Waaldijk is er fraai zicht op de hoogstamboomgaard en de aan de
Zandstraat gelegen erven.

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) (zie https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/) De donkerblauw gekleurde kaartdelen liggen het
laagst, de oranje delen het hoogst.

De boerderijen Zandstraat 58 en 114 staan relatief dicht op de straat en zijn evenwijdig aan de
Zandstraat gesitueerd. Zandstraat 60 en 114 staan daarentegen haaks op de Zandstraat en zijn met
het voorhuis op de straat georiënteerd.

Zandstraat met van links naar rechts de boerderijen Zandstraat 61, 60 en 58.
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Zicht vanaf de Waaldijk op de hoogstamboomgaard en de erven Zandstraat 60, 61 en 114.

Zandstraat 58

Zandstraat 58, voor- en achterzijde

Boerderij Zandstraat 58 is de meest westelijke boerderij van het ensemble. Deze woonboerderij ligt
evenwijdig aan de Zandstraat en heeft een siertuin aan voorzijde. Achter de boerderij bevindt zich
een bijgebouw. Bij de boerderij ligt een relatief jonge laagstamboomgaard.

Zandstraat 58, links achterzijde en rechts de laagstamboomgaard met op de achtergrond de Waaldijk.
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Zandstraat 60
Zandstraat 60 is een heel goed voorbeeld van een nog gaaf en compleet boerenerf, zeer
karakteristiek voor dit deel van het Gelderse rivierengebied. De boerderij staat haaks op de weg; het
voorhuis is op de Zandstraat georiënteerd. Aan de voorkant en aan de rechterzijde ligt een siertuin.
De enigszins van de weg terug liggende boerderij is een beschermd gemeentelijk monument. De
boerderij is een tot een T-boerderij uitgebouwd hallenhuis. Het achterhuis heeft een wolfkap met
een voor de streek karakteristieke, sterk uitkragende, hooisteek, waarvan het wolfseind linkszijdig is
doorgezet.

Zandstraat 60, voor- en achterzijde

Zeer opmerkelijk zijn de drie aan de linkerzijde van het erf staande aaneen gebouwde schuurbergen,
waarvan twee van het type vijfroedige hooiberg met dwarsbalk. Deze op de rijksmonumentenlijst
geplaatste bijgebouwen zijn geplaatst in een licht gebogen rooilijn en vormen een fraaie afsluiting
van het erf aan de oostzijde. Op het erf bevinden zich verder een schapenstal, een moestuin en een
geriefbosje. De erfverharding bestaat uit grind en gebakken klinkers.

Zandstraat 60, schuurbergen en achterzijde erf (foto’s: collectie M. Scheurwater)

Bijzonder is ook de grote hoogstamboomgaard gelegen achter dit erf en achter het naastgelegen erf
Zandstraat 61. Het is de laatste nog bewaard gebleven grote hoogstamboomgaard in de nabije
omgeving waar tot ruim na de Tweede Wereldoorlog vrijwel alle gronden gebruikt werd voor de
fruitteelt. De oudste bomen (5 perenbomen) in de boomgaard zijn meer dan 100 jaar oud; ook de 18
pruimebomen zijn inmiddels meer dan 50 jaar oud.
In de zorgvuldig onderhouden boomgaard met allerlei oude fruitboomrassen staan verder 21
appelbomen, waaronder een sterappel, 16 jongere perenbomen en een leipeer. Tot de erfbeplanting
behoren ook twee essen en een vijftal oude en een zevental jongere knotwilgen.
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Zeer zeldzaam is de inmiddels 111 jaar oude sterk beeldbepalende zwarte populier, sinds de
dijkverzwaring gesitueerd aan de voet van de dijk.

Links de hoogstamboomgaard achter de erven Zandstraat 60 en 61, rechts de beeldbepalende zwarte populier

Zandstraat 61
Boerderij Zandstraat 61 bestaat uit een fraai ensemble van een T-boerderij en een direct daarachter
gelegen schuurberg. Het complex ligt evenwijdig aan de weg, met een op het westen georiënteerd
voorhuis. Voor de boerderij ligt een grote formele siertuin. Aan de achterzijde gaat het erf als
vanzelfsprekend over in de erachter gelegen hoogstamboomgaard.

Zandstraat 61 voorzijde en achterzijde

Zandstraat 61 gezien vanaf de Waaldijk (links) en vanuit de tuin aan de dijkzijde (rechts)
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Zandstraat 114
Zandstraat 114 is de vierde en laatste boerderij van het fraaie agrarische ensemble aan dit deel van
de Zandstraat. Net als Zandstraat 60 staat deze monumentale T-boerderij haaks op de weg en is het
voorhuis op de Zandstraat georiënteerd. Er zijn plannen om ook het achterhuis weer met riet te
dekken, hetgeen het historische karakter van het complex ten goede zal komen.
Voor het voorhuis ligt een formele siertuin met buxushagen. Voor het woongedeelte staan drie
leilinden.
Op het grote erf staan diverse bijgebouwen van wisselende ouderdom. Tussen de gebouwen door is
er zicht op de Waaldijk en de aan de voet van de dijk geplante notenbomen ten tijde van de
dijkverzwaring.

Zandstraat 114, voorzijde (links) en westgevel (rechts)

Zandstraat 114, doorzicht tussen de gebouwen op het achtererf naar de Waaldijk en de aan de voet van de dijk geplante notenbomen.

Gelders Genootschap

Pagina 11

4 WAARDESTELLING

Algemene (cultuur)historische waarde
Het ensemble Zandstraat 58-60-61-114 is van algemene (cultuur)historische waarde als voorbeeld
van een reeks boerderijen met bijbehorende erven en boomgaarden, zeer karakteristiek voor dit deel
van het Gelderse rivierengebied (Tielerwaard).
Aan het ensemble in het algemeen - en daarbinnen met name aan het erf Zandstraat 60 - zijn de
ontwikkelingsgeschiedenis en de oorspronkelijke kenmerken van de Tielerwaardse (fruit)boerderijen
nog goed afleesbaar. Zandstraat 60 is een belangrijk voorbeeld van een compleet bewaard gebleven
boerenerf.
Architectuurhistorische waarde
Het ensemble Zandstraat 58-60-61-114 is van architectuurhistorische waarde vanwege de binnen het
ensemble voorkomende, voor de Tielerwaard karakteristieke - boerderijtypen. Aan de boerderijen
Zandstraat 60 en 61 en mogelijk ook Zandstraat 58 is de ontwikkeling vanuit een (kleiner) hallenhuis
naar een grotere T-boerderij afleesbaar. De boerderijen Zandstraat 58, 60 en 61 hebben een voor de
regio typerende hooisteek aan het achterhuis. Zowel bij Zandstraat 60 als 61 is het wolfdak linkszijdig
doorgezet.
Op het erf Zandstraat 60 staat een unieke reeks van drie aaneen gebouwde schuurbergen,
waaronder twee van het type vijfroedige hooiberg met dwarsbalk. Zandstraat 61 heeft een
schuurberg met een vierroedige hooiberg.
Stedenbouwkundige / landschappelijke waarde
Het ensemble Zandstraat 58-60-61-114 is van zeer hoge stedenbouwkundige en landschappelijke
waarde. Het ensemble vormt een gaaf en aaneengesloten reeks van boerderijen, onderdeel van de
aan de Zandstraat gesitueerde dorpsbebouwing van Opijnen. De iets verhoogd gelegen Zandstraat
heeft net als vroeger aan weerszijden sloten; de aangelegen boerderijen en woningen zijn bereikbaar
via dammen en kleine bruggen. Tussen de boerderijen zijn er doorzichten naar de zij- en achtererven
en richting de Waaldijk.
Vanaf de Waaldijk is er een waardevol zicht op het ensemble, waaraan de hoogstamboomgaard
achter de erven Zandstraat 60 en 61 in zeer hoge mate bijdraagt. De meer dan 100 jaar oude,
zeldzame zwarte populier aan de voet van de dijk is sterk beeldbepalend, zowel vanaf de dijk gezien
als vanuit de aangrenzende landerijen en nabijgelegen erven. Ook de ten tijde van de dijkverzwaring
van 1996 geplante notenbomen dragen intussen op een positieve wijze bij aan het landschap ter
plaatse.
Zeldzaamheidswaarde
Als ensemble heeft het complex Zandstraat 58-60-61-114 intussen een zekere zeldzaamheidswaarde.
Juist de combinatie van een reeks waardevolle boerderijen met bijbehorende erven - waaronder een
zeer gaaf en compleet bewaard gebleven voorbeeld - èn de, achter de erven Zandstraat 60 en 61
gelegen, grote hoogstamboomgaard - maakt het tot een uniek en voor de regio karakteristiek
ensemble dat vroeger algemeen kenmerkend was voor dit gebied, maar waarvan tegenwoordig
weinig voorbeelden meer zijn te vinden.
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Bijlage 1 Historisch kaartmateriaal

Kadastrale gemeente Est en Opijnen, Sectie C, blad 2; 1832 (RCE)
Uit de bijbehorende kadastrale legger:
C 413 boomgaard; de weduwe Benjamin van Bommel
C 418 boomgaard; Willem van Housselt, timmerman
C 425 boomgaard; Hubert van Ooijen, landbouwer
C 427 boomgaard; Hendrik de Waal, landbouwer
C 435 boomgaard; Frederik de Bie, landbouwer
C 437 boomgaard; Matthijs van Bommel, arbeider
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Situatie omstreeks 1870 (www.topotijdreis.nl)

Situatie omstreeks 1900 (www.topotijdreis.nl)
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Situatie omstreeks 1925 (www.topotijdreis.nl)

Situatie omstreeks 1960 (www.topotijdreis.nl)
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Situatie omstreeks 2000 (www.topotijdreis.nl)
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Bijlage 2 Historisch fotomateriaal

Zandstraat 60: links het later aangebouwde voorhuis, rechts de achterzijde (foto’s: collectie M. Scheurwater)

Het erf van Zandstraat 60, links de drie aaneen gebouwde schuurbergen (foto T.M. van Engers); rechts het voeren van de kippen op het
achtererf (foto: collectie M. Scheurwater)

De erven van Zandstraat 60 en 61 gezien vanaf de Waaldijk. (foto: collectie M. Scheurwater)
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Zandstraat 61 (foto T.M. van Engers)

Zandstraat 114 (schilderij)
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Bijlage 3 Redengevende beschrijvingen Zandstraat 60
3 Schuurbergen (rijksmonument) en boerderij (gemeentelijk monument)
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Foto: collectie M. Scheurwater

Gelders Genootschap

Pagina 22

