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Onderwerp:
voordracht boerderij
“Den Oude Dijk” Herwijnen
voor het Gelders Boerenerf 2014.

Gelders Erfgoed
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

Herwijnen, mei 2014.

Geachte mevrouw / heer,
Voor de Verkiezing Gelders Boerenerf van het jaar 2014 wil onze historische
vereniging de karakteristieke boerderij “Den Oude Dijk” gelegen aan de
Katerdam 1, 4171 BE in Herwijnen voordragen.
In februari 1635 stuwde een ijsdam in de rivier de Waal tussen Herwijnen en
Vuren het water zo hoog op, dat het water over de dijk (verhoogde stroomrug)
liep. Een dijkdoorbraak en grote overstromingen waren het gevolg. In die
dagen ontstond de “Oude Wiel”. Aan de westzijde van deze wiel werd op de
oude dijk (stroomrug) in 1651 boerderij “Den Oude Dijk” gebouwd.
Het huis heeft een woongedeelte met rieten schilddak, een achterhuis met
deel en een oversteek, een opkamer (die onderkelderd is), oude kozijnen met
luiken en kleine roedenverdeling, inwendige balkenzolders uit de bouwtijd,
een hooiberg, een bakhuisje en muurankers met het jaartal 1651.
Dit rijksmonument is een Hoeve van het Zuid-Hollandse type; een
zogenaamde krukhuisboerderij (kenmerkend voor het Rivierengebied).
Herwijnen ligt in de Betuwe; links en rechts van de boerderij staan
hoogstamfruitbomen met appels, peren en pruimen. Het betreffen
verschillende oude fruitsoorten. Van het fruit wordt jaarlijks sap gemaakt.
Het beplantingsplan van deze fruitboomgaard is bijgevoegd. Als er een boom
dood gaat wordt er eenzelfde soort hoogstamfruitboom voor terug gepland.
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De boerderij is gelegen aan de Katerdam. In 1475 sprak men al van een
Karthuizerdam. De dam deed destijds dienst als waterkering en is door de
Karthuizermonniken aangelegd. Aan het einde van de Katerdam stond een
klooster op grond die op een veldnamenkaart uit 1830 staat omschreven als
“Het Heilige Land”.
De Mr. C. en Mej. M.M. Vervoornstichting is eigenaar van boerderij “Den
Oude Dijk”. Deze stichting beheert de nalatenschap van de ongehuwde broer
en zus, Cornelis en Maria Vervoorn. De familie Vervoorn was zeer vermogend
en bezat huizen en vooral veel landerijen in Herwijnen en Hellouw.
De opbrengst van het vermogen van de Vervoornstichting komt jaarlijks
gedeeltelijk ten goede aan de verschillende plaatselijke verenigingen /
organisaties.
De naam van onze historische vereniging is ontleend aan deze prachtige
boerderij die op een schitterende locatie in ons rustieke Herwijnen is gelegen.
Wij nodigen u van harte uit om boerderij “Den Oude Dijk”, met bijgebouwen
en erf te komen bekijken.
Met vriendelijke groeten,
bestuur historische vereniging
“Den Ouden Dijk” Herwijnen.
De secretaris,
De voorzitter,

M. Pelle

J.P. Kwakernaak

Zoals gevraagd treft u bijgaand 10 foto’s* aan van:
 Het erf in het landschap
 Kenmerkende erfbeplanting
 De bebouwing (boerderij en bijgebouwen)
Alsmede twee afbeeldingen die samen het beplantingsplan vormen
(met daarop aangegeven de benamingen van de oude fruitsoorten).
*De foto’s zijn gemaakt door Adrie van Kuilenburg.
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