
 

 
 
 
 
 

Unieke boerderijwandeling in Jaar van de Boerderij 2013 
 

Tien jaar nadat in 2003 de boerderij in Nederland in de belangstelling 
stond, is 2013 opnieuw uitgeroepen tot het jaar van de boerderij. Want er 
is nog steeds grote zorg over de achteruitgang van dit stuk historisch 

erfgoed. Teveel boerderijen verdwijnen, terwijl ze zo’n belangrijke 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap. 

 
Om het agrarisch erfgoed in de Hoeksche Waard goed in de spotlights te zetten, 

organiseert Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord op de zaterdagmiddagen 1, 15 

en 22 juni boerderijenwandelingen van ongeveer 6 km. Onder leiding van een gids gaat de 

wandeling langs drie imposante herenboerderijen met een elk een interessant verleden.  

 

Deelnemers melden zich om 13.00 uur bij de Hof van Assendelft, Hofweg 13 in Heinenoord, 

waar ze ontvangen worden met koffie, thee of een glaasje sap. De gids zal iets vertellen 

over het Streekmuseum Hoeksche Waard en het historische pand de Hof van Assendelft uit 

1767 waarin het museum is gehuisvest.  

 

Vervolgens gaat de groep wandelaars langs de boerderijen West- en Midden Leeuwenstein 

en naar de molen van Goidschalxoord. De molenaar vertelt iets over de geschiedenis van 

de molen en er is heerlijk pannenkoekenmeel te koop. Onderweg vertelt de gids nog over 

andere interessante gebouwen en objecten zoals bijvoorbeeld het Regthuis, het Veerhuis, 

de kleinste Watertoren van ons land en de Nederlands Hervormde kerk van Heinenoord. 

 

De wandeling eindigt bij Oost-Leeuwenstein, de prachtige gerestaureerde boerderij die 

deel uit zal gaan maken van het Streekmuseum. Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan 

de inrichting van de boerderij en de wandelaars krijgen de unieke gelegenheid de boerderij 

van binnen te zien, een echte ‘pre-view’! 

Aanmelden is wel noodzakelijk, uiterlijk op de woensdag voor de zaterdag van uw keuze 

via info@streekmuseumhw.nl of telefonisch op 0186-601535 (di t/m za tijdens 

kantooruren). Kosten voor deelname is € 5,- per persoon incl. koffie/thee. Vrienden van 

het museum betalen € 2,50. 
 
 
Het Streekmuseum Hoeksche Waard 

Het Hof van Assendelft, één van de twee gebouwen van het Streekmuseum, is na jaren van renovatie op 23 juni 
2012 heropend. In de nieuwe opzet is meer ruimte voor wisselende presentaties gemaakt. Zo laat de 
openingstentoonstelling -  Van Goeden Huize -  op een verrassende en interactieve wijze, de 
ontstaansgeschiedenis van de Hoeksche Waard zien. Tijdens de expositie wordt u meegenomen naar oude en 
verdwenen buitenplaatsen, ambachtshuizen en herenboerderijen, maar ook een nieuw Hoeksche Waards 
landgoed komt aan bod. 
 
Van speelgoedkeuken tot complete serviezen, van een ruim 200 jaar oude houten schooltas tot één van de 
mooiste collecties merklappen van Nederland. Noem het maar op. Als het Hoeksche Waards is, dan vind je het 
al gauw terug in de grote collectie van het Streekmuseum. Het museum is tevens schatbewaker van levend 
cultureel erfgoed in de vorm van gebruiken, dialecten en genealogische gegevens.    
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