
Bezoekadressen Jubileumfietstocht Boerderij&Erf AKV op 7 september. 
 
STADHUIS NIEUWPOORT – NIEUWPOORT – HOOGSTRAAT 53 
Om Holland beter te kunnen verdedigen is Nieuwpoort tussen 1673-1695 van nieuwe wallen 
voorzien, als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Een nieuw stadhuis (1697) 
maakte hier deel van uit. Door hieronder sluisdeuren te maken werd voorkomen dat deze 
door onbevoegden konden worden bediend. Bordes aan voorzijde en door omlopend 
schilddak bekroond dak met open koepeltorentje. Er achter is het waaggebouw met 
gezwenkte topgevel. Rijksmonument. 
 
LANDWINKEL PEK, LANGERAK - LEKDIJK 48  
Een fruitteeltbedrijf in het oosten van de Alblasserwaard. Aantrekkelijk gelegen aan de 
mooie rivier de Lek. Vroegere waren in deze omgeving diverse gemengde bedrijven, met 
veeteelt en fruitteelt met hoogstamboomgaarden. De boomgaarden lagen vaak aan de dijk, 
wat in het voorjaar mooie bloesemgezichten opleverden. 
 
GOUDRIAAN - NOORDZIJDE 56 
Joke Vonk, expositie Boerderij & Erf A-K-V en verkoop van brocante. 
Hier is de modelboerderij van Rokus van de Giessen te zien. 
 
HERBESTEMMING GOUDRIAAN - NOORDZIJDE 30A 
Boerderij (Familie Korevaar) met een robotmelkinrichting. Een modern melkveebedrijf met 
115 melkkoeien, 2 twee melkrobots en 75 hectare grasland. De koeien worden zodra het kan 
geweid. Het bedrijf neemt deel aan het agrarisch natuurbeheer. In 2008 zijn de activiteiten 
verplaatst naar de polder. 
De in een bewoningslint staande oude boerderij is verkocht en gerestaureerd door de 
nieuwe eigenaar. Deze oude boerderij dateert van rond 1800 (kozijnen 1950). Er achter was 
ooit een hooiberg, die later is vervangen door een hooischuur. Boven de zijdeur in de linker 
zijgevel is een uitgebouwd kapelletje; hier zaten voorheen de hooideuren. 
 

MUSEUM HET REGTHUYS, GIESSENBURG - DORPSTRAAT 10 
Dit voormalige gemeentehuis van Giessenburg is sinds 1987 een museum. Open: zaterdag 
13:30-16:30 uur.  
 

DE GRAANBUURT DOETSEWEG 34 tot 51 - GIESSENBURG 
Een complex met veel verrassende winkelstraatjes. Achter de authentiek nagebouwde 
gevels gaan allerlei winkels schuil, in een complex, waar vroeger een grote maalderij was 
gevestigd. Een unieke ambiance met winkels met lifestyle, mode, wonen en genieten. 
Ontspannen kan op het terras met uitzicht op de Giessen of genieten van een kopje koffie in 
de er tegenover gelegen Kolenbeurs. 
 

IJSBOERDERIJ BOER GIESSENBURG - MUISBROEKSEWEG 10 
In een deel van een oude schuur is een ijsverkooppunt. Op de boerderij is een rondleiding 
mogelijk tussen 10.00-14.00. Daarna mag men zelf rondkijken. Open: woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 13.30-17.30 uur. Koffie of thee met appeltaart verkrijgbaar. Er is een 
toiletgelegenheid. 
 

BOERDERIJ HOORNAAR - DORPSWEG 125 
Boerderij van ruim 400 jaar oud. Was oorspronkelijk herberg. Met authentieke onderdelen 
zoals riet, steen, hout, makelaar, gevelsteen, verstek van de schuur en de sier- en 
groentetuin. Intern twee origineel betegelde schouwen en in het voorhuis staat nog de 
glazenkast uit de herbergperiode. Bij restauratie van 1998 kwamen restanten van zeven 
bedsteden in zicht. De vloer van het voorhuis en naastgelegen kaaskamer is belegd met 
grijze en rode plavuizen. Naast de voordeur een opvallend groot 18e eeuws venster.  



Hier wordt een film over het boerenleven (gemaakt door Wout Slob) getoond. De 
eigenaresse vertelt graag over het wel en wee van de boerderij. Rijksmonument. 
 
NOORDELOOS - NOORDZIJDE 7 
Oude kaasmakerij. Boerderij en stookhok in 1860 gebouwd en een paar jaar geleden 
gerestaureerd. Tussen 1937 en 1969 woonde hier W. Schakel. Als de koeien in de wei 
verbleven maakte de boerin in de schoongemaakte stal kaas. In 1980 is een ligboxenstal 
gebouwd en in de oude stal is de oude kaasmakerij opgesteld. Tot 2014 is er gemolken en nu 
wordt er jongvee gefokt.  
Hier is het model van de ontginningsboerderij te zien, die Meine Mollema heeft gemaakt. 
Deze bootvormige boerderij, staat bekend als een van de eerste ontginningsboerderijen in 
de streek. De boeren, die hier in de eeuwen na het jaar 1000 kwamen wonen, groeven 
sloten, maakten poldertjes en bouwden de eerste boerderijtjes. Zij woonden met hun vee in 
één ruimte. Het model is gebaseerd op een opgraving van 2012 in Hoornaar. Expositie 
Boerderij & Erf. 
 

NOORDERLICHT NOORDELOOS - GORISSENWEG 1 
Moderne boerderij uit 2008 met opvallende architectonische bouwstijl en gebouwd van 
duurzame, natuurlijke en milieuvriendelijke materialen. Met natuurlijk aangelegde tuin en 
erf. De bedrijfsvoering berust op biologisch-dynamische grondslag. Open en rondleiding. 
 
DOMEIN OOSTEIND GOUDRIAAN - ZUIDZIJDE 85A 
Ook in de Alblasserwaard gedijt de druivenplant uitstekend. Liefde, zorg en vakmanschap 
geven een optimaal resultaat. Rondleiding over het wijndomein met proeverij en verkoop. 
Vandaag open dag. 
 

HET RECHTHUIS OTTOLAND - A92-94 
Boerderij met L-vormige plattegrond is rijksmonument en dateert uit de 17e eeuw. De grote 
uitgebouwde opkamer deed jarenlang dienst als raads- en trouwzaal. Sierankers in de 
voorgevel. Onder de opkamer een dubbele kelder met tongewelven. De grote kamer 
middenvoor heeft muurstijlen en een grote schouw. Tuin en erf zijn in stijl aangelegd. Naast 
diverse bijgebouwen ook nog een boenhok aanwezig. Expositie Boerderij & Erf. 
 
ACHTERLANDSEMOLEN GROOT-AMMERS - MOLENKADE 5 
Aanvankelijk samen met de Achtkante molen en de Graaflandse molen bestemd voor 
bemaling van de polder Ammers-Graafland. In 1760 wordt de polder Gelkenes 
waterstaatkundig bij Ammers-Graafland gevoegd. De Achterlandse molen was peilmolen van 
het waterschap De Overwaard. 
 
THEETUIN GROOT-AMMERS - ACHTERLAND 4 
Theetuin De Winde ligt midden tussen de uitgestrekte weilanden van de Alblasserwaard. In 
de landelijke tuin aan het water, met uitzicht op koeien en molens, kunt u tijdens een fiets- 
of wandeltocht heerlijk bijkomen in een rustieke omgeving, onder het genot van een kopje 
koffie of thee en zelfgemaakte appeltaart. Tevens oplaadpunt voor elektrische fietsen.  
 
ANTIEKBOERDERIJ GROOT-AMMERS - GRAAFLAND 71 
Monumentale boerderij in het veenweidegebied van de Alblasserwaard met daarin een 
cartografisch antiquariaat. Gespecialiseerd in de aan- en verkoop van antieke landkaarten en 
topografische prenten, zoals oude prenten en kaarten van de Alblasserwaard, 
Krimpenerwaard, Lopikerwaard, Vijfheerenlanden en het eiland van Dordrecht. Open: 
zaterdag 10.00-15.30 uur. 
 


