
‘Wij hebben jarenlang bij particulieren overnacht tijdens onze fiets- en wandelvakanties. Dat vonden we altijd zo leuk en gewoon gezellig, dat wilden we zelf ook graag  bieden’

Jarenlang is er gewerkt om een 
sfeer te creëren die goed bij hen én 
bij de boerderij  uit 1894 past. Elly 
en Wim kochten Klein Groenbergen 
in 2006.  Vanwege de cultuurhis-
torische waarde vonden zij het 
belangrijk om te renoveren in stijl. 
Het resultaat mag er zijn: de boer-
derij is in oude staat gerestaureerd 
en gestyled. Het woonhuis heeft 
vier schuiframen met luiken aan de 
voorkant. Het huis heeft een kelder 
met daarboven een opkamer die je 
vanuit de woonkamer bereikt met 
vier kleine houten treden. Vroeger 
kon die trap omhoog geklapt wor-
den en zat daaronder de trap naar 
de kelder. 

Hout hakken
Aan de achterkant van de woning, 

in de ruime woonkeuken met 
balken plafond, staat de spekstenen 
kachel ‘s winters dag en nacht te 
branden. Er moet dus nogal wat 
hout gehakt worden. Wim gaat, met 
zoon Ruben, regelmatig een paar 
dagen in een boomgaard bomen 
rooien en mag het hout dan meene-
men. Elly: ,,Wij kennen veel mensen 
in de omgeving en dat is best han-
dig als je aan het verbouwen bent. 
We helpen elkaar, we ruilen af en 
toe wat en we hebben veel bouw-

materialen zomaar gekregen omdat 
iemand ze over had.’’ In de keuken 
zijn zeer oude tegels aangebracht 
uit de boerderij in Cothen waar Elly 
is opgegroeid. ,,Bij een verbouwing 
zijn ze zorgvuldig van de muur 
gehaald en jarenlang bewaard op 
zolder. Toen de boerderij verkocht 
werd, vonden we ze. Voor ons kwa-
men ze goed van pas.”

In het bakhuis annex varkens-

schuur rechts van de boerderij, 
werd vroeger in ’t het voorste ge-
deelte op een groot fornuis gekookt, 
gebakken en gewassen. Elly: ,,Het 
bakhuis stond te vervallen en dat 
vonden we zonde. We hadden de 
keuze: het verder laten vervallen 
óf  in oude stijl restaureren en er 
iets bijzonders van maken.” Elly en 
Wim besloten er een Bed & Break-
fast van te maken. 

Bed & Breakfast
Het opknappen duurde negen 

maanden. De oude gebinten zijn 
hersteld en de wanden  bewerkt 
met leem wat een fraaie oude look 
geeft. In december gingen de deu-
ren van de ‘Heuvelrugkamer’ en de’ 
Groenelandkamer’ open. Daarmee 
ging een grote wens van Elly en 
Wim in vervulling. ,,Wij hebben ja-
renlang bij particulieren overnacht 
tijdens  onze fiets- en wandelvakan-
ties. Dat vonden we altijd zo leuk 
en gewoon gezellig, die gastvrijheid 
wilde we zelf ook graag  bieden.” 

 Elly stelt het ontbijt zorgvuldig 
samen uit streekproducten: ver-
schillende broodsoorten, een eitje 
van de scharrelkippen, yoghurt van 
de boer, fruit uit de tuin en vruch-
tensap van een lokale fruitteler. 

Een royaal en smakelijk Hóllands 
ontbijt dus.    

Op het perceel van 6000 m² staan 
ook nog een grote schuur, hooiberg 
en een oude schapenschuur. De 
hooiberg opknappen is het vol-
gende project. De schapenschuur 
is omgebouwd tot werkplaats voor 
‘de jongens’ zoals Elly man Wim en 
zoon Ruben noemt. Dat Elly haar 
steentje bijdraagt aan het klussen, 
blijkt uit de vele foto’s die tijdens 
de verbouwingen zijn gemaakt. 
Gehuld in een oude spijkerbroek 
en sweater, staat zij op een steiger 
de voegen van de achtergevel uit 
te krabben. ,,Een vreselijk karwei”, 
herinnert zij zich. ,,Toch is het zeer 
de moeite waard nu het huis weer 
opnieuw is gevoegd.” Het resultaat 
van de verbouwing geeft hen erg 
veel voldoening.

Achter de schapenschuur bevindt 
zich het favoriete plekje van de 
familie. Onder een overstek hebben 
zij een zitje gezet. ,,’s Zomers zitten 
we hier uren te genieten van het 
uitzicht, de stilte, spectaculaire 
zonsondergangen en de mooiste 
sterrenhemelen. De natuur is hier 
zo dichtbij, het is goed om daarvan 
te genieten. Onze sociale contacten 
hebben tijdens de verbouwing wat 

moeten lijden, maar nu komen ve-
len ’s avonds even aanwaaien voor 
een glas wijn. Heel gezellig vinden 
we dat.”

De boerderij is in oude staat gerestaureerd en gestyled.

LEERSUM - Boerderij Klein Groenbergen in Leersum 
heeft een wijds uitzicht over het buitengebied en 
dat geeft Elly en Wim van Leeuwen een groot gevoel 
van vrijheid. Vooral zomers zitten ze tot ’s avonds 
laat buiten te genieten van het mooie uitzicht. Spec-
taculaire zonsondergangen en de mooie sterrenhe-
mels maken het leven op de 116 jaar oude boerderij 
aan de Nieuwe Steeg 18-20 heel bijzonder.

‘De boerderij geeft een gevoel van vrijheid’

door Gizella Komondy

Met de Bed & Breakfast is een wens in vervulling gegaan
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Geschiedenis Klein Groenbergen

Tot 1894 woonde de familie Lager-
weij in een gehuurde boerderij aan de 
Nieuwe Steeg 4 in Leersum. Dat jaar 
bouwden ze op eigen grond aan de 
Nieuwe Steeg 18 de boerderij Klein 
Groenbergen voor hun enige dochter 
Jaantje. Zij trouwde in 1910 met Dirk 
Floor en het stel ging bij vader inwonen, 
moeder was toen al overleden.

Dirk en Jaantje kregen zes kinderen. In 
1947 trouwde één van de dochters met 
Wim van Laar en ging inwonen bij vader 
en moeder Floor. Klein Groenbergen 
kreeg toen een tweede huisnummer. 

In 1960 verhuisde de  familie naar de 
Lekdijk in Amerongen. De jongste doch-
ter, Jannigje, getrouwd met Marinus van 
Wolfswinkel, kwam op Klein Groenber-
gen wonen. Zij kregen zeven kinderen, 
maar omdat zij geen opvolger hadden 
voor het boerenbedrijf stopten zij in 
1985 met ‘boeren’ en verkochten de 
boerderij aan Carel en Ina van der Pol. Zij 
woonden met hun drie zonen tot 2006 
op deze boerderij. In dat jaar kocht de 
familie Van Leeuwen Klein Groenbergen.

Huizen op de Heuvelrug


