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INLEIDING 

Voor u ligt de beschrijving en waardering van een aantal waardevolle 

objecten in Boskoop. 

 

De beschrijving en waardering is opgesteld op verzoek van de gemeente 

Alphen aan den Rijn door de Stichting Dorp, Stad en Land (DSL) te Rot-

terdam.  

Een en ander in het kader van de beoogde uitbreiding van de gemeentelij-

ke monumentenlijst van Alphen, in het bijzonder van de kern Boskoop. 

De locaties zijn in 2015 vanaf de openbare weg gefotografeerd, hier en 

daar aangevuld met gemeentelijke beelden uit 2013. 

De conceptteksten zijn najaar 2015 opgesteld. 
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ADRES   : BIEZEN 51 

Oorspronkelijke functie : Woonhuis 

Huidige functie  : Woonhuis 

Bouwstijl   : Art nouveau 

Architect   : Onbekend 

Bouwjaar   : 1906 

 

OMSCHRIJVING  

Vrijstaande villa op samengestelde plattegrond met twee lagen. Aan 

voorzijde links afgeschuinde erker met balkon. Rechter gedeelte verlaag-

de gootlijst met gevelverhoging. Links een aangebouwde serre, almede 

een samengestelde uitbouw met balkon. Getegeld entreeportiek met na-

tuursteen bordes (2 treden) rechts van het midden. Aan linker zijgevel 

diverse uitbouwen. Passende uitbreiding aan achterzijde. 

 

GEVELS   

Rode baksteen in kruisverband (uitbreiding in halfsteensverband). Origi-

neel voegwerk. Segmentbogen (strekken) boven vensters. Halfronde 

boog boven entreeportiek. Siermetselwerk (spekbanden, muraalbogen en 

figuurwerk) van gele verblendsteen. Origineel voegwerk (snijvoeg). 

Plint, lekdorpels, basementen, aanzetstenen en andere ornamenten van 

hardsteen. Tegeltableaus rond portiek en balkon zijgevel.  

 

VENSTERS/DEUREN 

Voornamelijk getoogde (oorspronkelijke) kozijnen. Deels oorspronkelij-

ke (schuif)vensters (met getoogde wisseldorpel en voorzetramen) en 
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deels originele (balkon)deuren met origineel geel gewolkt glas. Oor-

spronkelijke blankhouten voordeur met ruitjes en panelen. Kozijn gevel-

verhoging voorzien van originele ramen met roedenverdeling en blank 

gewolkt glas. Markiezen. 

 

DAK 

Overwegend plat dak met sierlijk uitgetimmerd gebogen lijstwerk op 

consoles. Rechts steile dakschilden met grijze natuurleien en boeideel. 

Gefigureerde windveer op gevelverhoging.  

 

GROENAANLEG/SITUATIE 

Voor- en zijtuin met diverse heesters. Gelegen aan historisch patroon van 

verbindingsvaarten (kwekerijen) inclusief ophaalbrug.  

Rechts een originele ophaalbrug uit ca. 1950 (openbare straat).  

Grote loods/hal op achterterrein (Biezen 53, zonder cultuurhistorische 

waarde) 

 

BIJZONDERHEDEN 

Figuratieve art nouveau tegeltableaus in okergeel, groen en blauw. Bal-

konhek aan voorzijde van gesmeed en geklonken ijzer met art nouveau 

siermotieven. 

 

NOOT 

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

Het woonhuis aan de Biezen 51 te Boskoop is van algemeen gemeente-

lijk belang om de volgende redenen.  

Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de authenticiteit 

van het oorspronkelijk ontwerp, en nauwelijks verstoord door wijzigin-

gen. Het pand bezit hoogwaardige representatieve historische bouwkun-

dige detailleringen en is een goed voorbeeld van art nouveaustijl. Het 

geheel is op hoofdlijnen gaaf, dit betreft met name de drie gevels die 

zichtbaar zijn vanaf de openbare straat. 

Het object heeft stedenbouwkundige waarden omdat het aantoonbaar 

‘meedoet’ in de context van de omgeving. De bouwmassa en de gevels 

geven expressie aan de stedenbouwkundige opzet van de straat. Het pand 

heeft een beeldbepalend karakter voor de directe omgeving. Van groot 

belang is ook de ligging aan de oorspronkelijke verbindingsvaart naast de 

authentieke ophaalbrug. 

Het object heeft sociaal- en cultuurhistorische waarden omdat het repre-

sentatief is voor de historische ontwikkeling van de agrarische activiteit 

(kwekerijen) die van groot algemeen belang is voor Boskoop. 

 

BRONNEN 

MIP (1989), In Boskoop staat een huis (2013), veldwerk DSL (juni 2015) 

www.google.nl (augustus 2015) 

 

http://www.google.nl
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ADRES   : DWARS NIEUWSTRAAT 2  

Oorspronkelijke functie : Entree van gesloopt kerkschip 

Huidige functie  : Atelier 

Bouwstijl   : Neogotiek 

Architect   : Onbekend 

Bouwjaar   : 1884 

 

OMSCHRIJVING  

Entreevleugel van gesloopt kerkschip (oorspronkelijke hoofdmassa te-

rugliggend en parallel ten opzichte van de straat). Voorgevel: symmetri-

sche tuitgevel (eenlaags met kap) waarin entreeportiek. 

 

GEVELS 

Voorgevel los van zijgevels (zie staand voegwerk op de hoeken). Rode 

baksteen in kruisverband. Origineel voegwerk. Blindnissen met muraal-

bogen. Spitsbogen boven vensters en portiek. Bogen en trasraam van 

vormbaksteen. Ornamenten (dakrand, kruisbloem, lateien, waterslagen 

etc.) van kunststeen. Oranje/rode baksteen (verblendsteen) in spekbanden 

en in het interieur van het portiek. Muurankers. Zijgevels iets rodere 

steen, deels ‘vuil werk’. Achtergevel met witgeschilderde rabatdelen. 
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VENSTERS/DEUREN 

Authentieke kozijnen en authentieke (schuif)vensters met roedenverde-

ling, in voorgevel spitsboogvensters en origineel gefigureerd blank glas 

(wafelmotief). Schuifvensters met getoogde bovendorpel en gewolkt 

blank glas. Oorspronkelijke dubbele voordeur (blank hout) met neogoti-

sche spitsboog- en vierpasmotieven. 

 

DAK 

Zadeldak met blauwgesmoorde kruispannen. Boeideel waarachter dakgo-

ten. Achtergevel voorzien van lood en windveer. 

 

BIJZONDERHEDEN 

Eenvoudig smeedijzeren portiekhek. Directe context gewijzigd, mede 

door sloop kerkschip. 

 

NOOT 

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

Het entreegebouw van de voormalige kerk aan de Dwars Nieuwstraat 2 te 

Boskoop is van algemeen gemeentelijk belang. 

Het object is van architectuurhistorisch belang vanwege de authenticiteit 

van het ontwerp en is nauwelijks verstoord door wijzigingen. Het object 

bezit hoogwaardige representatieve historische bouwkundige detaillerin-

gen. Het is een goed voorbeeld van neogotische bouwstijl en het geheel is 

op hoofdlijnen gaaf. Het betreft de gevels die zichtbaar zijn vanaf de 

openbare straat. 

Het object heeft stedenbouwkundige waarden omdat de bouwmassa en de 

gevels expressie geven aan de (toenmalige) stedenbouwkundige opzet 

van de straat. Het pand heeft een beeldbepalend karakter voor de directe 

omgeving. 

Het object heeft cultuurhistorische waarden omdat het representatief is 

voor de historie van het veelzijdige geestelijk leven dat van groot belang 

is voor Boskoop. 

 

BRONNEN 

MIP (1989), In Boskoop staat een huis (2013), veldwerk DSL (juni 2015) 

www.google.nl (augustus 2015) 

 

http://www.google.nl
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ADRES   : NESSE 9  

Oorspronkelijke functie : Boerderij met zomerhuis, schuren en  

     kapbergen 

Huidige functie  : Woonboerderij met bijgebouwen 

Bouwstijl   : Ambachtelijk Traditionalisme 

Architect   : Onbekend 

Bouwjaar   : 19e eeuw 

 

OMSCHRIJVING  

Complex bestaande uit boerderij met kelder en opkamer, zomerhuis met 

aankapping en tussenlid/entree (beide eenlaags met kapverdieping), grote 

schuur, lage schuur, paardenstal en twee (6-kantige) kapbergen.  

 

GEVELS 

Origineel voegwerk. Boerderij: kopgevel rood metselwerk (waalformaat) 

in kruisverband. Rollagen boven gevelopeningen, vlechtwerk bij windve-

ren. Zijgevel(s) in gele ijsselsteen met rollagen boven en onder (stal)

kozijnen. Muurankers. Gepleisterde plint. Zomerhuis: halsgevel in rood 

metselwerk, kruisverband (waalformaat). Hals en houten sierlijst voor-

zien van uitspringend metselwerk. Aankapping halfsteens. Grote schuur: 

roodbruin metselwerk (kruisverband) met rollaag boven gevelopeningen 

en uitgemetselde waterslagen. Muurdammen. Paardenstal: bruinrood 

deels vertind metselwerk. Linker kapberg gepotdeksteld. Rechter kap-

berg: gegalvaniseerde golfplaat. 

 

VENSTERS/DEUREN 

Grotendeels authentieke kozijnen en authentieke kozijnvulling (4- en 6-

ruits schuif)vensters. Getraceerde gietijzeren boogvensters in grote 

schuur. 

 

Houten kapberg en achterliggende 

(paarden)stal behoren historisch wellicht 

tot het boerderijcomplex; onduidelijk is 

echter welke gebouwen kadastraal bij de 

hoofdmassa behoren  

F
o
to

: 
2

0
1

3
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DAK 

Boerderij: afgewolfd rieten zadeldak met rode rietvorsten en windveren. 

Gemetselde nokschoorsteen. Zomerhuis inclusief aankapping: blauwge-

smoorde oude holle pannen. Aankapping met windveren. Entree voorzien 

van plat dak en samengesteld boeideel. Grote schuur: overstekend zadel-

dak met rode en blauwgesmoorde oude holle pannen. Windveren. Bakgo-

ten. Lage schuur: blauwgesmoorde pannen. Paardenstal: overstekend 

zadeldak met rode (deels blauwgesmoorde) kruispannen. Windveren. 

Linker kapberg rieten tentdak. Rechter kapberg gegalvaniseerd golfplaat 

(uitgevoerd met 3 roeden waarop katrollen).  

 

GROEN/LIGGING 

Voortuin met hoog opgaand groen, waaronder leilinden en treurwilg. 

Links restant van fruitboomgaard. Omlopende (brede) poldersloten. 

 

NOOT 

Het complex is deels aan waarneming onttrokken door hoog opgaand 

groen.  

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

Het complex aan de Nesse 9 te Boskoop is van algemeen gemeentelijk 

belang. 

De geheel bezit architectuurhistorische waarden vanwege de authentici-

teit. Het is organisch in de tijd gegroeid en nauwelijks verstoord (door 

bijvoorbeeld recente niet-passende wijzigingen van het exterieur en de 

omgeving). Tevens vertonen de complexonderdelen representatieve his-

torische bouwkundige detailleringen. Het is een goed voorbeeld van een 

traditioneel ambachtelijke bouwstijl en het geheel is vrij gaaf. 

Het complex bezit landschappelijke waarden omdat het een toonbeeld is 

in de landelijke context. De bouwmassa en de gevels geven expressie aan 

het agrarisch leven. Het betreft een karakteristiek geheel met erf en bijge-

bouwen; onderdeel van de grotere historische context; het sluit in histo-

risch opzicht aan bij het landschap; het maakt deel uit van gebied met 

landschappelijke continuïteit; het vormt een karakteristiek onderdeel van 

de historische structuur. 

Het complex bezit cultuurhistorische waarden als verwijzing naar een rijk 

boerenverleden. Als complex is het representatief voor historische ont-

wikkelingen die van groot belang zijn voor Boskoop en die in het object 

terug te vinden zijn.  

 

BRONNEN 

‘In Boskoop staat een huis’ (2013), veldwerk DSL (juni 2015) 

www.google.nl (augustus 2015) 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl
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ADRES   : NIEUWSTRAAT 79 

Oorspronkelijke functie : Kerk (christelijke gereformeerde kerk) 

Huidige functie  : 2 Woningen 

Bouwstijl   : Neoromaans 

Architect   : Onbekend 

Bouwjaar   : 1901  

 

OMSCHRIJVING 

Vrijstaand zaalkerkje in straatgevel. Nok parallel aan de rooilijn. Symme-

trische langsgevel: 2 x 3 vensters ter weerszijden van voormalige entree. 

Oorspronkelijke hoofdentree in rechterzijgevel.  

 

GEVELS 

Roodbruine baksteen in kruisverband. Origineel voegwerk. Kopgevels: 

tuitgevels met kantelingen en uitkragende tuit. Blindnissen (met trace-

ring). Halfronde bogen. In rechtergevel entree met bordes onder segment-

boog en gepleisterde boogvulling. Linker kopgevel deels gepleisterd 

(hieronder restanten voormalige kerkenraadskamer). Langsgevels met 

lisenen en tandfries. Muurankers (in kopgevels gietijzer). Plint, spekban-

den, waterslagen etc. van grijs pleisterwerk. 

 

 

Tot 2011 in gebruik als kerk  

C. Berns: ‘sobere Waterstaatsstijl’ 

Volgens MIP: d.d. 1895  
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VENSTERS/DEUREN 

In rechter kopgevel (gewijzigd) entreekozijn. Daarboven 16-ruits raam. 

In linker kopgevel gietijzeren roosvenster. In langsgevels houten rond-

boogvensters met driepasmotief in de roedenverdeling. In 2015 entree in 

langsgevel hersteld en in achtergevel twee vensters naar onder toe ver-

lengd ten behoeve van tuindeuren. Tevens alle vensters passend ver-

nieuwd (dubbel glas). 

 

DAK 

Zadeldak met blauw gesmoorde kruispannen. Op de nok een houten ven-

tilatiekoker met zinken tentdakje. Houten geprofileerde gootlijst. Kopge-

vels voorzien van zinken afdekking.  

 

BIJZONDERHEDEN 

Smeedijzeren ornament op linker kopgevel. Boven entree in langsgevel 

tegeltableau van rode en zwarte tegels. Het casco met gebogen spantbe-

nen is voorzien van trekbalken, voorheen was sprake van een getoogde 

houten plafondaftimmering. Het geheel is in 2015 verbouwd tot twee 

woningen. 

 

GROENAANLEG/SITUERING 

Leilinden langs de straatgevel. Aan de achterzijde een brede sloot.    

 

NOOT 

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

De voormalige kerk aan de Nieuwstraat 79 te Boskoop is van algemeen 

gemeentelijk belang. 

Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de bijzondere 

bouwstijl en de authenticiteit die op ondergeschikt niveau verstoord is 

door exterieurwijzigingen. Het object bezit representatieve historische 

bouwkundige detailleringen. Het is een goed voorbeeld van neoromaanse 

bouwstijl en op hoofdlijnen gaaf. 

Het object heeft stedenbouwkundige waarden omdat de bouwmassa en de 

gevels expressie geven aan de stedenbouwkundige opzet van de functie. 

Het pand heeft een beeldbepalend karakter voor de directe omgeving. 

Het object heeft cultuurhistorische waarden omdat het representatief is 

voor de historie van het veelzijdige religieuze leven dat van algemeen 

belang is (geweest) voor Boskoop. Zie ook de context: aan de rechterzij-

de een voormalig schoolgebouw van dezelfde geloofsgemeenschap 

(thans eveneens verbouwd tot woningen). 

 

BRONNEN 

MIP (1989), ‘In Boskoop staat een huis’ (2013), C. Berns (maart 2015), 

veldwerk DSL (juni 2015) www.google.nl (augustus 2015) 
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ADRES   : PARKLAAN 6, 8, 10 

Oorspronkelijke functie : Stationsloods 

Huidige functie  : Bedrijfsgebouwen 

Bouwstijl   : Functionalisme 

Architect   : H.G.J. Schelling 

Bouwjaar   : 1934 

 

OMSCHRIJVING 

Rechthoekige goederenloods. Eenlaags met laadperrons. Aanbouw aan 

spoorzijde.  

 

GEVELS 

Stalen vakwerk (kokerprofielen en U/I-profielen) gevuld met vlakken 

gele baksteen in staand klezorenverband. Platvol voegwerk (vernieuwd). 

Doorgemetseld trasraam van paarsrode baksteen (staand klezorenver-

band, aan de kopgevels paars gepleisterd). 

 

KOZIJNEN/VENSTERS/DEUREN 

Vereenvoudigde (stalen) samengestelde kozijnen en vensters, doorlopen-

de bovenlichten. Langsgevel: drie sets dubbele deuren, deels gewijzigd.  

 

DAK 

Plat dak met licht afschot (‘knikje’ ter hoogte van de hemelwaterafvoe-

ren). Uitkragende luifels en dakranden. Dak van klein formaat betonpla-

ten op profielstaal.  
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BIJZONDERHEDEN 

De verhoogde deels uitkragende betonnen perronvloer is aan de onderzij-

de getoogd. De ondiepe laadperrons aan de straatzijde zijn per entree aan 

weerszijden geflankeerd door één verticale rondstalen grijpbeugel en drie 

horizontale klimbeugels. Sinds de verbouwing -rond 2000- zijn de laad-

perrons niet meer in gebruik (aan spoorzijde volgebouwd en aan straatzij-

de deels gewijzigd). Aan de kopgevels zijn buitentrappen gerealiseerd en 

er is een souterrain gecreëerd. Deze loods behoorde oorspronkelijk bij het 

beeldbepalende naastgelegen spoorwegstation (eveneens ontworpen door 

H.G.J. Schelling). 

 

NOOT 

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

De voormalige stationsloods aan de Parklaan 6, 8, 10 te Boskoop is van 

algemeen belang. 

Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de bijzondere 

bouwstijl en de authenticiteit die op ondergeschikt niveau verstoord is 

door exterieurwijzigingen. Het object bezit representatieve historische 

bouwkundige detailleringen. Het is een goed voorbeeld van de functiona-

listische bouwstijl. Het gebouw is op hoofdlijnen gaaf. 

Het object heeft stedenbouwkundige waarden omdat de bouwmassa en de 

gevels expressie geven aan de stedenbouwkundige opzet van de functie. 

Het pand heeft een beeldbepalend karakter voor de directe omgeving. 

Van groot belang daarbij is de ruimtelijke en architectonische relatie met 

het stationsgebouw (links). 

Het object heeft cultuurhistorische waarden omdat het representatief is 

voor de historie van goederenvervoer-per-spoor dat van algemeen belang 

is geweest voor Boskoop. 

 

BRONNEN 

MIP (1989), ‘In Boskoop staat een huis’ (2013), veldwerk DSL (juni 

2015) www.google.nl (augustus 2015) 
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ADRES   : REIJERSKOOP 88 

Oorspronkelijke functie : Boomkwekerskantoor 

Huidige functie  : Bedrijfsgebouw 

Bouwstijl   : Chaletstijl 

Architect   : Onbekend 

Bouwjaar   : 1915 

 

OMSCHRIJVING 

Nagenoeg vierkant houten huisje op steenachtige fundering. Hoofdentree 

in uitbouw rechts. Voormalige toegang via draaibrug (verdwenen). Gele-

gen aan de ‘kop’ van de kwekerij. 

 

GEVELS 

Sierlijk wit houten vakwerk met (liggend) rabat- en (staand) kraaldelen. 

Geprofileerde stijlen en regels. 

 

VENSTERS/DEUREN 

Enkel en dubbel kozijn met schuifvensters. Bovenlichten met roedenver-

deling. Voordeur met panelen. In linker zijgevel venster met originele 

buitenzonwering (‘stores’ in houten kast). 
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DAK 

Rondom overstekend zadeldak met roodbruin geglazuurde tuile du Nord. 

Gesneden windveer. Geprofileerde gordingkoppen. Zinken goot op ge-

profileerde consoles. 

 

GROENAANLEG/SITUATIE 

Monumentale rode beuk aan rechterzijde. In deze combinatie een mar-

kante positie op de kwekerij, ook omdat alles door vaarsloten is omge-

ven.  

 

BIJZONDERHEDEN 

Zwartglazen plaquette aan entreezijde waarop ‘OTTO & SONS EX-

PORT NURSERIES’.  

Landhoofden voormalige draaibrug nog aanwezig. 

 

NOOT 

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

Het voormalige boomkwekerskantoor met naastgelegen rode beuk aan de 

Reijerskoop 88 te Boskoop is van algemeen gemeentelijk belang. 

Het geheel is van architectuurhistorisch belang vanwege de bijzondere 

bouwstijl en de hoge mate van authenticiteit. Het object bezit representa-

tieve historische bouwkundige detailleringen en is een goed voorbeeld 

van de zgn. chaletstijl. Het gebouw is in hoge mate gaaf. 

Het object heeft stedenbouwkundige waarden omdat de bouwmassa en de 

gevels expressie geven aan de landelijke opzet van dit deel van de straat. 

Het pand in combinatie met de rode beuk heeft een beeldbepalend ka-

rakter voor de directe omgeving. Van groot belang daarbij is de ruimtelij-

ke (open) relatie met de kwekerij.  

Het object heeft cultuurhistorische waarden omdat het representatief is 

voor de kwekerij-historie van Boskoop. 

 

BRONNEN 

MIP (1989), ‘In Boskoop staat een huis’ (2013), veldwerk DSL (juni 

2015) www.google.nl (augustus 2015) 

 

http://www.google.nl
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ADRES   : ROZENLAAN 4, 6 

Oorspronkelijke functie : Patronaatsgebouw (school) 

Huidige functie  : Leegstaand 

Bouwstijl   : Chaletstijl 

Architect   : J. Margry 

Bouwjaar   : 1912 

 

OMSCHRIJVING 

Voormalig rooms-katholiek patronaatsgebouw. Samengestelde T-

vormige symmetrische plattegrond. Hoofdmassa: twee lagen met kapver-

dieping, nokrichting hoofdmassa haaks op de straat. Daarachter grote 

achterbouw met kapverdieping, nok parallel aan de straat. Rechts aan-

bouw met balkon.  

 

GEVELS 

Rode baksteen in kruisverband. Origineel voegwerk. Uitwaaierende en 

halfronde strekken van rode verblendsteen boven gevelopeningen. Op 2e 

verdieping hoofdmassa en op kopgevels achterbouw geprofileerd houten 

voorschot van kraaldelen. Hardstenen lekdorpels. Achtergevel gesausd. 

 

VENSTERS/DEUREN 

Schuifvensters. Bovenlichten met samengestelde roedenverdeling en 

geelbruin gewolkt glas. In linker zijgevel achterbouw rondboogkozijnen. 

Achtergevel voorzien van vernieuwde openslaande deuren. 
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DAK 

Overstekende samengestelde zadeldaken met rode tuile du Nord. Twee 

steekkappen. Nokpiron. Gemetselde schoorstenen, dakkapel. Windveren, 

geprofileerde gordingconsoles. Getimmerde goten. 

 

BIJZONDER BIJGEBOUW / HEK 

Linksachter houten schuur. Houten draaibrug aan voorzijde. 

 

GROENAANLEG 

Hoog opgaand groen en heesterperken. 

 

BIJZONDERHEDEN 

Vroegere benaming: ROZENBURCHT.  

 

NOOT 

Het complex is door het opgaand groen deels aan het zicht onttrokken.  

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

Het voormalige patronaatsgebouw aan de Rozenlaan 4 en 6 te Boskoop is 

van algemeen gemeentelijk belang. 

Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de bijzondere 

bouwstijl en de hoge mate van authenticiteit. Het object bezit representa-

tieve historische bouwkundige detailleringen en is een goed voorbeeld 

van de zgn. chaletstijl. Het gebouw is in hoge mate gaaf. Het is een repre-

sentatief voorbeeld van het oeuvre van de landelijk bekende architect  

J. Margry. 

Het object heeft stedenbouwkundige waarden omdat de bouwmassa en de 

gevels expressie geven aan zowel de oorspronkelijke (relatief omvangrij-

ke) publieke functie als de villa-opzet van de straat. Het pand in combi-

natie met het opgaand groen heeft een beeldbepalend karakter voor de 

directe omgeving.  

Het object heeft cultuurhistorische waarden omdat het representatief is 

voor het toenmalige culturele (religieuze verenigings)leven van Boskoop. 

 

BRONNEN 

MIP (1989), ‘In Boskoop staat een huis’ (2013), veldwerk DSL (juni 

2015) www.google.nl (augustus 2015) 
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ADRES   : ROZENLAAN 9 

Oorspronkelijke functie : Woonhuis 

Huidige functie  : Woonhuis 

Bouwstijl   : Art nouveau / chaletstijl 

Architect   : Onbekend 

Bouwjaar   : ca. 1915 

 

OMSCHRIJVING 

Enigszins vrijstaand herenhuis op samengestelde plattegrond, deels on-

derkelderd. Twee lagen en kapverdieping. Links uitspringende entree met 

doorlopend afdak. Rechts risalerend een verhoogd gevelgedeelte met 

steekkap. Afgeschuinde erker. 

 

GEVELS  

Wit/lichtgele verblendsteen in staand verband. Versieringen van (olijf)

groene en okerkleurige (geglazuurde vorm)baksteen. Risalerend gevelge-

deelte deels witgeschilderd origineel pleisterwerk. Segmentbogen boven 

vensters. Rode gecementeerde plint. Hardstenen entreebordes (3 treden), 

waterslagen en consoles onder erkervormige gevelopening. Gepleisterde 

zijgevels met ondiepe uitbouwen en segmentbogen. Muurankers. 
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VENSTERS/DEUREN  

In voorgevel samengestelde merendeels afgeschuinde uitkragende ven-

sterpartijen op gefigureerde consoles. Openslaande ramen. Ramen/

bovenlichten met roeden (en geel gewolkt glas). Getoogde bovendorpels. 

Oorspronkelijke voordeur met panelen, facetglas en siersmeedwerk.  

 

DAK 

Schilddak. Steekkap met wolfeind (waaronder voorschot van gefigureer-

de kraaldelen) en windveren. Roodbruin geglazuurde tuile du Nord. Piron 

met bolornament. Uitgetimmerde bakgoten op sierlijke consoles. Sierlijk 

gemetselde schoorstenen met gekleurde baksteen. Deels omlopend aan-

gekapt afdak van gemêleerd rood geglazuurde tuile du Nord op gefigu-

reerde consoles. Omlopend erkerdak van bruinrood geglazuurde ronde 

leipannen op gefigureerde sporen.  

 

GROENAANLEG 

Voor- en achtertuin met diverse heesters. 

 

BIJZONDERHEDEN 

Huidige benaming: ‘DE WITTE ADELAAR’ (op pleisterwerk geschil-

derd). 

 

NOOT 

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

Het herenhuis aan de Rozenlaan 9 te Boskoop is van algemeen gemeente-

lijk belang. 

Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de bijzondere 

bouwstijl en de hoge mate van authenticiteit. Het object bezit representa-

tieve historische bouwkundige detailleringen en is een goed voorbeeld 

van art nouveau/chaletstijl. Het gebouw is in hoge mate gaaf. 

Het object heeft stedenbouwkundige waarden omdat de bouwmassa en de 

gevels expressie geven aan de villa-achtige opzet van de straat. Het pand 

in combinatie met de voortuin heeft een beeldbepalend karakter voor de 

directe omgeving.  

Het object heeft cultuurhistorische waarden omdat het representatief is 

voor de toenmalige hogere middenklasse van Boskoop. 

 

BRONNEN 

MIP (1989), ‘In Boskoop staat een huis’ (2013), veldwerk DSL (juni 

2015) www.google.nl (augustus 2015) 
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ADRES   : SPOELWIJKSCHEDIJK 2 

Oorspronkelijke functie : Boerderij met 2 stallen/schuren en hooi-

     berg 

Huidige functie  : Woonboerderij met bijgebouwen 

Bouwstijl   : Chaletstijl / ambachtelijk traditionalisme 

Architect   : Onbekend 

Bouwjaar   : 1905 (hoofdmassa) 

 

OMSCHRIJVING 

Langhuis boerderij: eenlaags met kapverdieping en verlengde stal, serre 

aan rechter zijgevel. Links en rechts bijgebouwen. Hooiberg. 

 

GEVELS 

Boerderij: symmetrische voorgevel in rode baksteen (kruisverband, waal-

formaat). Segmentbogen boven vensters. Geschilderde aanzet- en sluitste-

nen met ornamenten, geschilderde boogvelden, spekbanden, waterslagen 

en plinten. Serre wit pleisterwerk. Zijgevels origineel voegwerk. Muuran-

kers (staafankers). Kopgevel linker bijgebouw gepleisterd. Rozetankers. 

Linker zijgevel rood metselwerk (handvorm), origineel voegwerk. Kopge-

vel rechter bijgebouw rood metselwerk, waalformaat. Origineel voegwerk. 

 

VENSTERS/DEUREN 

Deels originele kozijnen en -vulling. In voorgevel voordeur met panelen, 

ruiten en smeedwerk. Kopgevel bijgebouwen aan straatzijde voorzien van 

getraceerde (gietijzeren) vensters/wielvenster. 

 

DAK 

Boerderij: overstekend zadeldak met blauw gesmoorde kruispannen. 

Windveren met makelaar en hangend gefigureerd zaagwerk. Gemetselde 

schoorsteen, aangekapte dakkapel, dakloggia. Getimmerde bakgoten op 
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sierlijke ijzeren consoles. Linker bijgebouw met windveren. Rechter bij-

gebouw overstekend zadeldak met rode keramische dakpannen en wind-

veren. 

 

GROENAANLEG/SITUATIE 

Erf omgeven door sloten. Toegang via vaste brug. Heesterperken rond 

erf. Diverse monumentale bomen, o.a. rode beuken en platanen aan voor-

zijde. 

 

BIJZONDERHEDEN 

Gevelsteen met o.a. het bouwjaar in rechter zijgevel boerderij. In kopge-

vel rechter bijgebouw gepleisterd naamveld met opliggende spreuk: 

VIER OOGEN ZIEN MEER DAN TWEE. Het terrein was naar verluidt 

een bekende droppingplaats in de bezettingsjaren. 

 

NOOT  

Het complex is deels aan waarneming onttrokken door hoog opgaand 

groen.  

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

Het boerderijcomplex aan de Spoelwijkschedijk 2 te Boskoop is van al-

gemeen gemeentelijk belang. 

De geheel bezit architectuurhistorische waarden vanwege de authentici-

teit. Het is organisch in de tijd gegroeid en slechts in beperkte mate ver-

stoord. Tevens vertonen de complexonderdelen representatieve histori-

sche bouwkundige detailleringen. De voorgevel van de boerderij is een 

goed voorbeeld van chaletstijl, voor het overige is het complex een goed 

voorbeeld van de traditioneel ambachtelijke bouwstijl en het geheel is 

vrij gaaf. 

Het complex bezit landschappelijke waarden omdat het een toonbeeld is 

in de landelijke context. De bouwmassa en de gevels geven expressie aan 

het agrarisch leven. Het betreft een karakteristiek geheel met erf en bijge-

bouwen; onderdeel van de grotere historische context; het sluit in histo-

risch opzicht aan bij het slagenlandschap; het maakt deel uit van gebied 

met landschappelijke continuïteit; het vormt een karakteristiek onderdeel 

van de historische polderstructuur (zie daarbij de context met de beeldbe-

palende agrarische complexen ter rechterzijde). Van landschappelijke 

waarde zijn tevens de monumentale bomen. 

Het complex bezit cultuurhistorische waarden als verwijzing naar een rijk 

agrarisch (boeren)verleden. Als complex is het representatief voor histo-

rische ontwikkelingen die van groot belang zijn voor Boskoop en die in 

het object terug te vinden zijn.  

 

BRONNEN 

‘In Boskoop staat een huis’ (2013), veldwerk DSL (juni 2015) 

www.google.nl (augustus 2015) 
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ADRES   : ZIJDE 11/11A (/ACHTER DE KERK) 

Oorspronkelijke functie : Kerk 

Huidige functie  : Kerk ‘Zijdekerk’ 

Bouwstijl   : Amsterdamse School 

Architect   : J.H. van Osnabrugge 

Bouwjaar   : ca. 1930 

 

OMSCHRIJVING 

Kerk met plattegrond in kruisvorm. Hoofdentree met postamenten en 

houten luifel in gevel aan de Zijde. Aanbouw aan linkerzijde. Aan achter-

zijde aangebouwde consistorie en bescheiden woonhuis (adres: Achter de 

Kerk), deels onderkelderd.  

 

GEVELS 

Origineel voegwerk. Kerk: bruinrode baksteen (waalformaat) in staand 

verband. Boven vensters verticaal metselwerk. Decoratief (uitspringend) 

metselwerk naast gevelopeningen. Schuin gemetselde brede waterslagen. 

Onder dakgoten en kantpannen samengestelde rollagen. Met lood bekle-

de staafvormige bekroning op kopgevels. Op de hoeken decoratieve be-

ëindiging middels gestapelde uitstekende blauwe plavuizen. Onder kop-

gevels trapeziumvorming muurwerk. Gemetselde bordessen (twee tre-

den) en postamenten, rondom licht uitspringend trasraam met rollaag, 

alles van rood metselwerk (staand verband). Consistorie licht roodbruin 

metselwerk, gemetseld bordes met afgeschuinde houten luifel. Woonhuis 
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en tussenlid bruinrood metselwerk in halfsteens verband. Rollagen langs 

dakrand en als spekband. Muurankers. Entree met gemetseld bordes en 

postamenten, houten luifel.  

 

VENSTERS/DEUREN 

Kerk: smalle hoge vensters met glas-in-lood in lineair patroon waarboven 

diverse figuratieve voorstellingen. (Blank)houten (glas)deuren. Bijgebou-

wen: originele houten samengestelde kozijnen met deels originele vulling 

(bovenlichten glas-in-lood), spleetvensters in topgevels. Glazen bouwste-

nen boven luifel consistorie. 

  

DAK 

Samengesteld zadeldak. Blauw gesmoorde neoromaanse pannen, kant-

pannen. Spitse vierkante vieringtoren (gefelst koper) op een open basis 

(met lood bekleed). Beëindiging met smeedijzeren kruis. Gemetselde 

nokschoorsteen. Brede uitgetimmerde omlopende dakgoten. Originele 

dakkapellen en gemetselde schoorstenen op woonhuis. 

 

BIJZONDERHEDEN 

Gestileerde originele messing lantaarns met geelbruin gefigureerd glas op 

postamenten hoofdentree.  

  

GROENAANLEG 

Heesterperken, moerascypressen. 

 

NOOT 

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

Het kerkelijk complex Zijde 11/11a/Achter de kerk te Boskoop is van 

algemeen gemeentelijk belang. 

Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de bijzondere 

bouwstijl en de hoge mate van authenticiteit. Het object bezit representa-

tieve historische bouwkundige detailleringen en is een goed voorbeeld 

van de Amsterdamse Schoolstijl. Het gebouw is in hoge mate gaaf. Het is 

een representatief voorbeeld van het oeuvre van de regionaal bekende 

architect J.H. van Osnabrugge. 

Het object heeft stedenbouwkundige waarden omdat de bouwmassa en de 

gevels expressie geven aan de functie alsmede de positie van een open-

baar gebouw aan een hoofdverkeersader. Het complex heeft een beeldbe-

palend karakter voor de wijde omgeving.  

Het object heeft cultuurhistorische waarden omdat het representatief is 

voor het religieuze (verenigings)leven van Boskoop. 

 

BRONNEN 

MIP (1989), ‘In Boskoop staat een huis’ (2013), veldwerk DSL (juni 

2015) www.google.nl (augustus 2015) 
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ADRES   : ZIJDE 79 

Oorspronkelijke functie : Woonhuis 

Huidige functie  : Woonhuis 

Bouwstijl   : Functionalisme 

Architect   : J.H. van Osnabrugge 

Bouwjaar   : 1932 

 

OMSCHRIJVING 

Vrijstaande villa op vrijwel vierkante plattegrond. Twee lagen onder kap. 

Aan voorzijde aangebouwde erker met balkon en uitspringende loggia. 

  

GEVELS 

Rood metselwerk (handvorm waalformaat) in kettingverband, originele 

terugliggende voeg. Rollagen als beëindiging balkonmuren en (licht uit-

stekend) bij trasraam. Betonnen luifel boven loggia op gemetselde ko-

lom. Entree met betonluifel, bordes (3 treden) en gemetselde postamen-

ten met mee-ontworpen bloembakken. Betonlateien. Zwart geglazuurde 

raamdorpelstenen, tevens als afdekking balkonmuren. 

 

VENSTERS/DEUREN 

(Samengestelde) originele stalen kozijnen met stalen uitzetramen, deels 

in hout vernieuwd.   
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DAK 

Rondom overstekend tentdak. Roodbruin gemêleerd geglazuurde neoro-

maanse dakpannen en bijpassende schubvorsten. Gemetselde brede nok-

schoorsteen. Rondom een breed uitgetimmerde overstek/eenvoudig gepro-

fileerde dakgoot.   

 

BIJZONDERHEDEN 

Buisreling boven balkonmuur met gesmeed eenvoudig siermotief.  

 

GROENAANLEG/SITUATIE  

Rondom een eenvoudige tuin (achtertuin met opgaand groen) omgeven 

door poldersloten. Betonbrug. 

 

BIJZONDERHEDEN 

Geometrisch en veelkleurig glas-in-lood in bovenlicht venster rechtergevel 

(op foto’s uit 2013 is ook elders nog glas-in-lood aanwezig). 

 

NOOT 

Beschrijving en beeldmateriaal zijn om redenen van privacy opgesteld op 

basis van waarneming vanaf de openbare weg. Cultuurhistorisch waarde-

volle niet-zichtbare gevels, elementen en/of complexonderdelen, alsmede 

cultuurhistorisch potentieel waardevolle interieurs zijn niet beschreven of 

in beeld gebracht.  

Gecursiveerde elementen bezitten geen cultuurhistorische waarde. 

 

WAARDERING 

De villa aan de Zijde 79 te Boskoop is van algemeen gemeentelijk belang. 

Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de bijzondere 

bouwstijl en de hoge mate van authenticiteit. Het object bezit representatie-

ve historische bouwkundige detailleringen en is een goed voorbeeld van de 

sobere functionalistische bouwstijl. Het gebouw is in hoofdopzet gaaf. 

Het object heeft stedenbouwkundige waarden omdat de bouwmassa en de 

gevels expressie geven aan de villa-achtige opzet van dit deel van de Zijde. 

Het pand heeft een beeldbepalend karakter voor de directe omgeving.  

Het object heeft cultuurhistorische waarden omdat het representatief is 

voor de toenmalige hogere middenklasse (kwekers) van Boskoop. 

 

BRONNEN 

‘In Boskoop staat een huis’ (2013), veldwerk DSL (juni 2015) 

www.google.nl (augustus 2015) 
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