"DE NATTELT" ALIAS "DE ADELAAR"
De oudste geschiedenis van 'den Nattelt'
(zie ook blz. 46 e.v. “De rijke historie van het goed De Nattelt, de Arend of De Adelaar te Voorst”)

foto: Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek ( SHBO)

Het oude Keppelse leengoed 'den Nattelt', tegenwoordig 'de Adelaar' genoemd, behoorde tot het
buurtschapgebied van de Voorstermars of Voorsterklei. Waarom de naam 'den Nattelt' is gewijzigd in 'De
Adelaar' is niet bekend. Beide namen zijn reeds sinds de 17e eeuw (1600-1700) met dit gebouw
verbonden. Al in 1417 is sprake van [een (wei)land] 'De Nattelt', maar een eigenaar is dan nog niet
bekend. Het goed moet eigendom zijn geweest van een geslacht Van (der) Veen want in een bron wordt
een 'Eve' Aernt Veens dochter genoemd. In de Zutphense Kentenissen bevindt zich een lijst van goederen
buiten Zutphen vòòr 1566 en daarin vinden we een vermelding: "Hofstede aan de Naetelt kerspel Up
voirst, 14 juli 1564'. Waar de naam Nattelt vandaan is gekomen is tot op heden onbekend.
De boerderij De Adelaar
De Adelaar, gelegen op een glooiing in het land, met zijn typisch Gelderse gevel, is een statige en fraaie,
vermoedelijk laat 16e eeuwse boerderij met zadeldak, aan de noordzijde met een trapgevel en aan de
zuidzijde afgesloten door een topgevel met in- en uitzwenkende zijkanten, bakstenen pinakels en
muizetandlijsten, vensters met luiken en 20 ruitschuif-ramen.
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Voor de boerderij staan een vijftal linden, die enkele jaren geleden ingrijpend gesnoeid zijn.
In de zijgevel van het voorhuis zijn twee wapenstenen te
zien. De linker steen toont het wapen van de familie Van
Lintelo: drie vogels zittend op een balk. De steen vertoont
een diagonale breuk en het lijkt er op dat ze is hergebruikt en
afkomstig is uit een ander gebouw. De rechter steen bevat
een wapen van de familie Van Hoemen. Het toont een
pronkhelm met iets dat lijkt op drie of vier vliegende vogels.
Eronder staat, moeilijk leesbaar, "Hoemen anno 1607". Deze twee naast elkaar ingemetselde stenen
symboliseren kennelijk een huwelijk tussen de beide families. De steen met het wapen van de familie Van
Lintelo is later aangebracht, want de steen van Van Hoemen is niet kapot en zit precies in het midden. Het
jaartal kan te maken hebben met de bouw van het huidige huis.

Het huidige woonhuis is het oudste gedeelte. Vooral de prachtige zijgevel
aan de zuidzijde kan heel goed uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw zijn. Onder in het metselwerk komen zeer grote bakstenen voor, die
zeker zestiende-eeuws zijn. De scheidingsmuur tussen woon-en
bedrijfsgedeelte is een oude buitenmuur van een halve meter dik. De
boerderij heeft twee evenwijdige schuren. Deze twee schuren zijn later
bijgebouwd. De schuur met de woonkeuken is in de 19e eeuw
aangebouwd. De pachter woonde hier altijd, het woonhuis was voor de
landheer.

 foto : Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek ( SHBO)

De schuur direct aan het huis deed dienst als
koeienstal, de andere - de vaaltstal - was uitsluitend
bedoeld voor mestopslag.
In de muur tussen de schuren zitten mestluiken. Het
gebruik van deze schuur was erg arbeidsintensief. De
mest moest eerst via de luiken in de vaaltschuur
worden gegooid. Daarna moest het opnieuw worden
verplaatst, gelijkmatig verspreid over de mestvaalt.
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De schuur was groot genoeg voor een heel winterseizoen. Het uitmesten in het voorjaar was zwaar werk.
Wim Smeenk, geboren op "De Adelaar" en huidige bewoner: "Vooral onderin kon de mest goed
vastzitten."
Tot ongeveer 1970 werd de schuur nog voor mestopslag gebruikt. De stank van de mest zo dicht bij de
woonlocatie moet niet altijd plezierig zijn geweest. Wim Smeenk kan zich overigens niet herinneren dat
zo'n overdekte mestplaats stankoverlast in huis gaf.
De komst van de gierkelder was een hele verbetering.
De oude mestschuur doet nu dienst als opslagruimte voor
o.m. de werktuigen.

“handgereedschap “

 photofantasy.nl →

kettingen en een grondboor


De zolder is nog steeds hetzelfde als
eeuwen geleden: één enorme ruimte
zonder enige indeling of kamer.
Zie ook de foto’s op de volgende
bladzijde

foto: ( SHBO)
Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
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Onderstaande foto’s laten duidelijk de houten balken zien die gebruikt zijn in “De Adelaar”.

Ook deze foto’s werden
gemaakt door
http://www.photofantasy.nl
en waren doorgelinkt op de
website van “De Adelaar”
via de volgende link:
http://www.photofantasy.nl
/Boerderijenboek/Voorst/
index00.htm

Zie ook de foto van de
buitenzijde van de tuitgevel
op de volgende bladzijde…
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.

foto : Artikel "Hoeve met blauw bloed" uit Boerderij 77-no.21 (18 februari 1992)

 In het midden van de tuitgevel zitten uitkragende stenen die wijzen
op een oud rookkanaal.

De noordelijke zijgevel van het huis bevat iets merkwaardigs. In
het midden van de tuitgevel (*) verraden uitkragende stenen een
oud rookkanaal dat aan de buitenzijde was gemetseld.
De roetvlekken geven aan dat het ook gebruikt is. De stookplaats
zelf zal echter ook toen al binnen hebben gezeten. Net onder het
plafond was dan een verbinding naar het buitenkanaal gemaakt.
Hoe dat nu precies zit, is niet duidelijk.
De stookplaats is al lang geleden opgenomen in een kledingkast. En het oorspronkelijke plafond gaat
schuil achter tenminste drie latere. Het bezit valt onder de Natuurschoonwet en de boerderij is een
rijksmonument, waardoor de oorspronkelijkheid behouden moet blijven. Binnen de metersdikke muren en
onder de verlaagde plafonds biedt de woning tegenwoordig alle moderne comfort. De centrale
verwarming bestrijdt grotendeels de grote vochtigheid van het huis.
(*) Tuitgevel :

topgevel die door in- of uitzwenkende lijnen begrensd wordt

detail

muizetandlijst
zie ook de
foto op de
volgende
bladzijde

foto: Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek ( SHBO)
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De bewoners van de Adelaar

In de hiervoor genoemde Zutphense Kentenissen wordt vermeld dat op 8 juli 1565 de huwelijksvoorwaarden worden opgesteld tussen Evert van Lintelo en Mechteld van (der) Veen. Op 31 maart 1572
beloofde Evert van Lintelo dat hij ieder jaar uit den Nettelt 5 goudguldens zou betalen aan het
Sacramentsgilde in de St. Walburgkerk te Zutphen. En uit de Adelaar moest ook ieder jaar 18 daalders
betaald worden aan het Broederenklooster in Zutphen . (Nu een museum). Waarom is niet bekend.
Evert overlijdt in 1589 waarna Mechteld hertrouwt met een officier in Spaanse dienst. Deze overlijdt in
1597 en Mechteld is wederom weduwe. De Nattelt komt nu in bezit van Evert's zoon, Johan die het goed
na enige tijd op zijn beurt weer verkoopt aan zijn oudere broer Evert. Deze Evert is tweemaal gehuwd
geweest. De tweede keer, in 1594, met Arnolda van Hoemen. Op de hiervoor reeds beschreven
gevelstenen is dit huwelijk tot uitdrukking gebracht. In 1661 wordt 'den Nattelt' door Geertruid van
Lintelo tot een "leen" (*) gemaakt van het Hertogdom Gelderland. Bijna twee eeuwen lang, tot 1748, blijft
den Nattelt in het bezit van de adellijke familie Van Lintelo.
Toen moest Arnold Willem Timan van Lintelo de Nattelt in verband met grote schulden verkopen. De
nieuwe eigenaar wordt Rutger Hissink en zijn zoon Jan Hissink volgt hem nog op als pachter.
Deze Jan en ook de volgende eigenaar, Frederik Massink, die De Adelaar in 1801 overneemt, kunnen het
financieel niet bolwerken. De Adelaar komt omstreeks
1820 in bezit van de Zutphense familie Thooft die later
ook het tegenover De Adelaar gelegen buiten
"Beekzicht" zal verwerven en zal gebruiken als zomerverblijf. Na het overlijden van Jacobus Thooft in 1902
wordt een deel van de bezitting, waaronder De
Adelaar, eigendom van de familie Bosch van
Rosenthal. De huidige eigenaar is jhr.mr. Lodewijk
Hendrik Nicolaas Frederik Marie Bosch ridder van
Rosenthal.
De zijkant van De Adelaar : goed te zien zijn de
pinakels en de muizetandlijsten.

pinakel of fiaal : de torenvormige 'versieringen'
muizetandlijst : de stenen randen in de gevel in zaagvorm
 foto : Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO)
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(*) Leengoed :
Leen of leengoed betekende dat wanneer de eigenaar overleden was of het leengoed verkocht werd, de nieuwe
eigenaar moest vragen of hij ermee beleend mocht worden. Dat werd altijd toegestaan. Hij ontving dan een
'Leenbrief (leenakte) en de leenbrief werd beschreven in het 'Leenboec'. Hij werd er -zoals dat heette - mee
beleend. Hij moest de 'Leeneet' (eed) afleggen dat hij de leenheer trouw zou zijn en dan was hij een 'leenman'.
Hem werd het genot van het leen verzekerd en hij kon rekenen op de steun van de Leenheer.

De huidige bewoners van de Adelaar
De huidige pachters die op de Adelaar 'boeren' exploiteren sinds 1988 een minicamping.

Kamperen op "De Adelaar"
Een belevenis "echt waar"
Tussen de koeien en de mooie natuur
verveelt u zich geen uur.
Kom eens langs en durf het aan
om de caravan of tent hier op te slaan.
Wij zullen u graag welkom heten,
voor een vakantie,
die u niet gauw zult vergeten.
(uit de folder van de camping)
Uit : Gids "Monumentendag 2001 Gemeente Voorst"

Enkele foto's van de website www.campingdeadelaar.nl :

De boerderij met oprijpad en schuur

Het huis

Welkom op de internet site van camping de adelaar
prachtig gelegen aan de rand van het dorp Voorst bij een monumentale 16e eeuwse boerderij waar de veeteelt
een belangrijke plaats inneemt, maar waar ook vanaf 1988 de campinggasten niet meer weg te denken zijn.
We wonen in een mooie bosrijke omgeving, waar heel goed gefietst en gewandeld kan worden.
Op het bedrijf zijn 2 verspreid liggende veldjes.
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De deel
De volgende ansichtkaarten zijn/waren op "De Adelaar" te verkrijgen :

 tekst op de achterkant

Boerderijcamping
'De Adelaar'
Rijksstraatweg 49
7383 AL Voorst
Tel. 0575 – 50 19 72
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De kaarten zijn voor een deel samengesteld uit dezelfde foto's :
(1)

(2)



dit detail
(veld 1)
is ook
afgedrukt op
de voorkant
van dit boekje

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(4)

“De Adelaar” is en blijft immers toch in de eerste plaats
een gemengdbedrijf met melkkoeien…..
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Deze kaart bestaat uit alleen een foto van de boerderij, zoals ze ook in klein formaat voorkomt op de
drie andere kaarten :

7

Op de beide witte hekken bij de toegang tot het erf staat de boerderijnaam vermeld :

Eigen foto

Eigen foto

Bedrijfsprofiel
We hebben 2 veldjes. Eén met een vrij uitzicht over de weilanden en het andere veld is omsloten door bomen en
struiken. Bij dit veldje is ook een speeltuin voor de kleintjes. Net naast de speeltuin hebben we ook nog een
recreatieruimte met leesmateriaal, spelletjes, map met fietsroutes, map met folders en twee koelkasten.
Voor de kinderen hebben we verder nog een sjoelbak, tafeltennis, volleybalnet, basketbal en verder veel ruimte op
de boerderij om te spelen.
(van de website)
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Op het erf staat bijgaande wegwijzer ter
informatie voor de campinggasten.
(foto website)

Zie voor een foto van veld 1 hier onderaan
en ook de onderste foto op het voorblad.

Hieronder nog een aantal foto's van de camping
en de tekening/schilderij van de boerderij op de wegwijzer.

 Eigen foto →

 Veld 2 met de speeltuin

Eigen foto
Eigen foto

Foto’s website

Veld 1 ➔
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In de recreatieruimte naast veld 2 hangt een foto van "De Adelaar" 'bij nacht' en een pentekening :

 “De Adelaar” in de floodlights

 Eigen foto’s 

 Pentekening van “De Adelaar”
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De familie Smeenk van “De
Adelaar” te Voorst
(met Roxy)
Foto’s van de eigen website en
van
www.photofantasy.nl
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Bewoners van De Adelaar
1595 Warner Henders en Jenneken
1635 Giesbert Elinck en Marritgen Hamers,
1746 W J Julleken en J Otters.
1748 Rutger Hissink en Maria Schaap,
20-8-1778 Jan Hissink en Aletta Abigaêl, tot 1784
1801 eigendom Frederik Massink en Johanna Jacobs
tot 29-6-1820
9-4-1801 W H Wolters en Aaltje Stapvort
1850-1860 geb in Voorst 1788. Geb 1792
Jan de Water geb 26-11-1860 en Reindje Wolters
1878 – 1891 : Herman Menkveld en Gerritje Schurink
(familie van Albert Menkveld de maker van dit boekje)
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Doorkijk naar veld 2

Schuur met rieten dak
De Adelaar – De Arend – De Nattelt © 2015 A. Menkveld

( blz. 15)

Op een kadastrale kaart uit 1832 wordt de Adelaar Adelt genoemd.
Het lijkt wel een samenvoeging van Adelaar en Nattelt :

De Adelaar = De Arend = Adelt = De Nattelt
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"De Adelaar" is een gemengd bedrijf met 4 ha maïsland, 25 ha grasland en 40 melkkoeien.
Er hoorde ook nog een oude boomgaard bij maar die is in overleg met de pachtheer uit de pacht
gehaald. (Uit Oogst 22 december 1995)

Rechts
De nieuwe melkstal
Hieronder:
Een oude waterbak

→
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Uit Gelre, deel VIII, 1905 blz. 304
(DE OUD-GELDERSCHE BOUWSTIJL door C.L.VAN BALEN.)

Van een kasteel naar een boerderij il n'y a qu'un pas, hoewel de boerderij „de Arend" onder
Voorst wat ver van Ter Horst ligt om haar te brengen onder de hoorigheid der baronnen
Hackfort.
De boerderij — fig.8 — dateert van 1607
en sluit zich in gedaante en bouwkarakter
aan bij de werken der 17de-eeuwsche
Deventer architecten (zie de kosterswoning der St. Lebuïnuskerk).
De bijteekening bovenaan laat duidelijker
uitkomen, hoe bij deze constructie van het
gevelfront zich de voormuur bij het dak
aansluit.
Overigens moge dit eenvoudige
bouwwerkje dienen als een nieuw bewijs,
dat de oud-Geldersche bouwrichting het
niet versmaadde kunstsmaak te toonen bij
het bouwen van een bescheiden
boerenwoning.
Aan „de Arend" vinden wij werkelijke
pinakels, 5 in getal, waarvan 4 evenwijdig
aan den gevel, en de toppinakel
overhoeks.
Hierboven is reeds opgemerkt, dat in de
I7de eeuw nu en dan de pinakels vervangen werden door uitspringende hoeken en dat dit
gebruik in den vervaltijd hoe langer hoe meer veld won.
In dit artikel heeft “De Adelaar” de naam
“De Arend”. Zie ook het kaartje uit 1844 hiernaast en
verderop de brochure “De rijke historie van het goed De
Nattelt, De Arend of de Adelaar te Voorst”.
“De Adelaar” draagt dus door de eeuwen heen meerdere
namen : De Nattelt, De Arend en De Adelaar.
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 Ingang oprijpad “De Adelaar”
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"De Adelaar" heeft in 1997 ook een belangrijke rol gespeeld in de Open-Monumenten-Dagen:

KLAVERBLAD 28 MEI 1997 - PAGINA 28
OUDE RECHTZAAK GESPEELD DOOR VOORSTENAREN

Dorp Voorst komt met openluchtspel (door Martien Kobussen)
VOORST - Het dorp Voorst presenteert in september een uniek evenement. De Voorstenaren, die altijd wel te
vinden zijn voor iets bijzonders, brengen dan een openluchtspel. Er komt een opvoering van een rechtszaak zoals
die zich vroeger heeft afgespeeld in deze regio. Dick Eggengoor uit Apeldoorn, bekend van diverse succesvolle
toneelstukken, schreef voor Voorst dit spel. Het wordt opgevoerd op drie historische plekken : het dorpsplein, bij
boerderij Sinderen en bij boerderij De Adelaar.
Het belooft een groots spektakel te
worden waarvoor men al aan het
oefenen is.
De opvoering van het openluchtspel
maakt deel uit van evenementen ter
gelegenheid van de Landelijke
Momentendag. Gedurende september
zal de gemeente Voorst in het teken
staan van fietsen langs, over en door
monumenten. Fietsers uit het gehele
land kunnen genieten van de mooiste
Boerderij "De Adelaar" vormt het decor voor de rechtzaak.
(foto : oude ansichtkaart)

kerken, landgoederen, mooie en
bijzondere landschapselementen en
monumenten. In het kader van de

Landelijke Open Monumentendag staat het dorp Voorst centraal met de opvoering van een rechtszaak op het plein
voor de dorpskerk. Van deze - waar gebeurde - rechtszaak uit 1801 heeft Eggengoor, in opdracht van de VVV
gemeente Voorst, het toneelstuk geschreven. Het toneelstuk dat speelt in de Franse tijd, wordt op drie locaties
opgevoerd. De aanleiding voor de rechtszaak speelt zich af bij De Adelaar, het vervolg op kasteel Sinderen en op
het kerkplein zullen de daders worden berecht in een geding onder de linde, de plek waar vroeger door het Veluws
Landgericht - een soort reizende rechtbank - recht werd gesproken. Fietsers kunnen de scènes op hun route achter
elkaar bijwonen; bij het opstellen van het tijdschema van de voorstellingen wordt hiermee rekening gehouden. Het
is ook mogelijk met ander vervoer de plaatsen van opvoering te bezoeken. Het genoemde toneelstuk in de open
lucht, compleet met koets en paarden, wordt gespeeld door leden van vijf Voorster verenigingen, de regie is in
handen van H. Lammers. Voorster Belang zorgt voor de coördinatie van alles daaromheen, terwijl de bewoners van
De Adelaar en Sinderen en de Kerkvoogdij belangeloos medewerking verlenen op de plaatsen van handeling.
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De op deze bladzijde afgedrukte tekeningen werden afgedrukt in een boekje gemaakt voor een familiereünie van de familie Menkveld.
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De beide foto’s op deze bladzijde komen uit het privé-archief van de
huidige bewoners. Zij stelden deze foto’s beschikbaar voor de website :
www.kastelen in Gelderland.nl.

Zijkant huis met klokgevel (eigen collectie)

Voorzijde huis (eigen collectie)
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Artikel uit Apeldoornse Courant van 10-03-2003

Verkiezing van mooiste Gelderse boerderij
van een onzer verslaggevers

10 MAART 2003 - ZUTPHEN - De mooiste boerderij van
Gelderland: wie is de trotse bezitter ervan? De Stichting tot
behoud van Boerderij en Erf in Gelderland probeert tot een
eerlijke keuze te komen om de Gelderse Boerderij van het Jaar
2003 aan te kunnen wijzen. Tot 15 april kunnen kandidaten
worden aangedragen.
De stichting houdt de Gelderse verkiezing van de Boerderij van het
Jaar voor de zesde maal. De verkiezing krijgt deze keer een speciaal
cachet, omdat 2003 het Jaar van de Boerderij is. De Gelderse
winnaar dingt daarom ook nog mee naar de nationale verkiezing
Boerderij van het Jaar.
TWEE CATEGORIEËN
De verkiezing kent dit jaar voor het eerst twee categorieën:
boerderijen die hun agrarische functie nog vervullen en boerderijen met een nieuwe functie.
In aanmerking komen karakteristieke Gelderse boerderijen, ongeacht type boerderij. Het hoeft niet per
definitie om een markante boerderij te gaan; er mogen ook best eigentijdse veranderingen en
toevoegingen zijn aangebracht die uitdrukken hoe de boerderij met zijn tijd en functie is meegegroeid.
Criterium daarbij is wel dat de veranderingen met zorg en respect voor de boerderijhistorie zijn
uitgevoerd. Datzelfde geldt voor de manier waarop nieuwe bedrijfsgebouwen een plek hebben gekregen
en zijn ingepast op het erf en in het landschap.
Bij de verkiezing wordt niet alleen gekeken naar de boerderij. Het hele erf telt mee: hoofdgebouw,
schuren en andere bijgebouwen, erf, tuin, erfbeplanting. Het totaal moet representatief zijn voor de streek
en er verzorgd uitzien.
NIET AGRARISCH
Naar de titel in voorgaande jaren konden alleen boerderijen meedingen die hun agrarische functie nog
hadden. Maar bewoners van niet-meer-agrarische boerderijen wilden ook graag meedoen, zodat voor
hen een afzonderlijke categorie is gecreëerd.
Om mee te dingen naar de titel Boerderij van het Jaar 2003 kunnen bewoners van een karakteristieke
boerderij zich schriftelijk aanmelden. In een briefje moeten zij in het kort aangeven waarom hun boerderij
in aanmerking komt en in welke categorie; enkele foto‘s van boerderij en erf en een eenvoudige
situatieschets moeten dat in beeld brengen.
Aan de hand van tekst en illustratiemateriaal maakt de jury een eerste selectie.
JURY OP REIS
In mei reist de jury heel Gelderland door om de geselecteerde boerderijen te bekijken. Aan de hand van
die bevindingen komt de jury tot een keuze die op zaterdag 21 juni wordt bekendgemaakt.
Ook in andere provincies wordt de Boerderij van het Jaar in juni verkozen. In oktober volgt de landelijke
verkiezing van de nationale boerderij van het jaar.
Aanmeldingen voor de verkiezing Gelderse Boerderij van het Jaar kunnen worden gestuurd naar:
Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland, G. Derks, postbus 68, 6800 AB Arnhem.
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Persbericht

Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland

Gelderse Verkiezing Boerderij van het Jaar-2003
Oproep voor kandidaten in de categorieën “agrarisch” en “niet-agrarisch”

Voor de zesde achtereenvolgende keer organiseert de Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in
Gelderland de verkiezing “Boerderij van het jaar”. Aanmelden kan tot 15 april; de feestelijke
prijsuitreiking vindt in juni plaats, traditiegetrouw op het erf van de winnende boerderij.
De verkiezing heeft dit keer een extra feestelijk tintje, want 2003 is landelijk uitgeroepen tot “het Jaar van
de Boerderij”. De winnaars van de Gelderse verkiezing gaan dan ook door als kandidaat naar de
landelijke verkiezing in oktober, en maken dan nog eens kans op de titel “Nationale Boerderij van het
Jaar”.
Welke boerderijen kunnen meedoen?
In principe kunnen alle boerderijen meedingen; agrarische bedrijven, maar ook boerderijen waar de
agrarische functie op de achtergrond is geraakt of verloren is gegaan. Anders dan in voorgaande jaren
worden er dit jaar twee winnaars gekozen; een in de klasse “agrarische boerderijen” en een in de klasse
“boerderijen met een nieuwe functie”. Bij deze laatste categorie kan men denken aan woonboerderijen, of
aan boerderijen die in gebruik zijn als bedrijfsruimte.
Van oudsher is de Gelderse verkiezing voorbehouden aan boerderijen met een agrarische hoofdfunctie. De
reden dat dit jaar van deze voorwaarde is afgeweken, is dat in de landelijke verkiezing ook twee klassen
gehanteerd worden en dat de belangstelling van bewoners van niet-agrarische boerderijen om mee te
mogen doen, de laatste jaren alleen maar is toegenomen. Wel zal de prijsuitreiking van de verkiezing
plaatsvinden op de winnende boerderij in de agrarische klasse, om het van oorsprong agrarische karakter
van de verkiezing én van de boerderij te benadrukken.
Criteria
Het voornaamste criterium is dat het geheel er representatief en verzorgd uitziet. Op het erf en aan de
gebouwen mogen best allerlei eigentijdse veranderingen en toevoegingen zijn aangebracht, omdat een
boerderij en zijn erf immers ook in deze tijd moeten kunnen blijven functioneren.
Verder moet het duidelijk zichtbaar zijn dat er zorgvuldig, en met respect voor het oorspronkelijke
karakter, wordt omgegaan met het erf en de gebouwen. De jury zal ook letten op de inpassing van
eventuele moderne bedrijfsgebouwen, op de erfbeplanting en de inpassing van het totale boerderijcomplex
in het landschap.
Hoe meedoen?
Bewoners van karakteristieke boerderijen in Gelderland die graag willen meedingen naar het predikaat
“Boerderij van het Jaar 2003” in de categorieën “agrarisch” of “niet-agrarisch” kunnen zich schriftelijk
aanmelden tot 15 april a.s.
Dit kan door een kort briefje te sturen met een motivatie waarom desbetreffende boerderij en erf de titel
“Boerderij van het jaar” verdient. Deze brief dient vergezeld te gaan van enkele foto’s en zo mogelijk een
(eenvoudige) situatieschets.
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De foto’s moeten samen een goede indruk geven van de boerderij en het erf. Ook dienen naam, adres en
telefoonnummer duidelijk vermeld te worden en of men mee wil dingen in de categorie “agrarische
boerderijen” of “boerderijen met een nieuwe functie”.

Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland
Uit de inzendingen zal een deskundige jury de grootste kanshebbers selecteren. Deze geselecteerde boerderijen zullen in mei
worden bezocht, waarna een definitieve keuze gemaakt wordt.
De officiële, feestelijke bekendmakingvan de uitslag is gepland op zaterdag 21 juni 2003.

Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland
Aangesloten bij het Landelijk Beraad Boerderijen
Secretariaat: Gelders Genootschap, Postbus 68, 6800 AB ARNHEM, tel.: 026-4421742

Gelderse Boerderij van het jaar 2003
Prijsuitreiking op zaterdag 21 juni
Voor de vijfde keer organiseert de Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland de verkiezing
van de "Gelderse Boerderij van het jaar". De laatste keer werd de verkiezing gewonnen door de familie
Van de Beek van de boerderij "Klein Oldenaller" in Putten. Eerder vielen de boerderijen "Het Meer" in
Angeren (familie Giesen), "Deuverden" (familie Lozeman) in Putten en Het Vels (familie Van Eerden) in
het Achterhoekse Aalten in de prijzen.
De in 1996 opgerichte stichting zet zich in voor het behoud van karakteristieke boerderijen in Gelderland.
Het begrip boerderij wordt daarbij ruim opgevat: het gaat de stichting zowel om de feitelijke boerderij als
om de bijgebouwen, de erfinrichting en –beplanting en de inpassing in het landschap. De stichting hoopt
met het organiseren van deze verkiezing een steentje bij te dragen aan het vergroten van de belangstelling
en het draagvlak voor het behoud van boerderijen in onze provincie. Daarbij gaat het niet alleen om de
topmonumenten. Deze zijn veelal inmiddels geplaatst op de lijst van beschermde rijksmonumenten of op
een gemeentelijke monumentenlijst. Juist de veel grotere groep van ’net wat mindere broeders’ is voor het
behoud van het Gelders landschap van minstens even groot belang.

2003 Jaar van de Boerderij
De Verkiezing kon in dit ‘Jaar van de Boerderij’ op veel belangstelling rekenen. Na een oproep in maart
kwamen al snel de eerste aanmeldingen binnen. Waar in voorgaande jaren de hoeveelheid aanmeldingen
met moeite boven de tien kwam, bedroeg het totale aantal aanmeldingen dit jaar maar liefst
zevenenveertig. Anders dan in andere jaren worden er dit jaar twee winnaars gekozen in twee categorieën,
namelijk ‘agrarisch’ en ‘niet-agrarisch’ (woonboerderijen). De categorie niet-agrarisch deed voor het eerst
mee en de belangstelling voor deelname in deze categorie was onverwacht groot; 35 bewoners meldden
hun woonboerderij aan.
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Verder geeft het Jaar van de Boerderij aan de verkiezing nog een extra feestelijk tintje: de Gelderse
winnaars gaan ook door als kandidaten voor de landelijke verkiezing en maken kans op de titel ‘Nationale
Boerderij van het jaar’. De landelijke bekendmaking is in oktober.

Jurering
De jury bracht op vrijdag 23 mei en op vrijdag 6 juni een bezoek aan de genomineerde boerderijen. Op
basis van deze bezoeken heeft zij haar oordeel geveld. De jury was verrast door de gemiddeld hoge
kwaliteit van de deelnemende boerderijen. Deze lagen verspreid over de hele provincie, namelijk in
Brakel, Dodewaard, Kekerdom, Hengelo, Baak, Almen, Eefde, Gorssel, Voorst, Uddel en Nijkerk. Iedere
boerderij had zo zijn eigen plus- en soms ook minpunten en de bewoners gingen allen - ieder op hun eigen
manier - met veel liefde en respect om met hun boerderij. Daarbij bleek het ook dit jaar weer lastig om de
onderling zeer verschillende boerderijen goed met elkaar te vergelijken en tot een goede beslissing te
komen.

tipje van de sluier: een foto van de Gelderse Boerderij van het Jaar 2003, agrarische klasse

Na een welkomstwoord door voorzitter van de Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland,
worden alle genomineerde boerderijen getoond door middel van een powerpoint-presentatie met
kleurenbeelden. Vervolgens zal de jury haar oordeel bekendmaken en volgt enige uitleg over de
geschiedenis van de winnende boerderij. Het officiële gedeelte van het programma wordt vervolgd met
korte toespraken door achtereenvolgens de burgemeester en de gedeputeerde Landelijk Gebied, die tevens
een gedenksteen in de boerderij zal plaatsen.
Omdat een prijsuitreiking nou eenmaal niet op twee locaties tegelijk kan plaatsvinden, zal de winnende
boerderij in de klasse niet-agrarisch na de zomervakantie nog eens op passende wijze onder de aandacht
worden gebracht.
De stichting hoopt dat het enthousiasme dat zij aantrof bij de kandidaten zal uitstralen naar vele andere
eigenaren en bewoners van karakteristieke Gelderse boerderijen en dat de verkiezing voor hen een
stimulans en bron van inspiratie zal zijn.
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Persbericht 1 MARKT2003
PERSBERICHT - 1

Emst / Klarenbeek, 10 maart 2003

‘Toer de Boer op’ - MARKT rondom historische hoeve ‘de Adelaar’.
Op 21 juni a.s. organiseert de vereniging ‘Toer de Boer op’ van 10.30 tot 17.00 uur een grote Boerenmarkt op het
erf van de historische boerenhoeve ‘de Adelaar’ van de familie Smeenk aan de Rijksstraatweg 49 te Voorst
2003 is het Jaar van de Boerderij en 21 juni niet alleen het begin van de zomer, maar ook het eerste weekeinde van
de Week van het Platteland. Kortom voor ‘Toer de Boer op’ een unieke gelegenheid zichzelf en haar leden te
presenteren, echter ook het moment en de plaats om de aandacht te vestigen op het samengaan van oude en
moderne agrarische aktiviteit.
Tijdens deze boerenmarkt kunt u bij ca. 30 kraampjes kennis maken met diverse ambachtelijke agrarische
producten en agro-toeristische diensten. Deze producten, die soms zelfs ter plekke worden gemaakt, zijn uiteraard
ook te koop.
Demonstraties geven een beeld van het boerenambacht en lezingen belichten de historie van de grond waarop u
daar staat. ’n Erfhuus voor koopjesjagers. Elk halfuur is er een optreden van Boerendansers tot cabaret en de
muzikale omlijsting zal in stijl worden verzorgd. Ook voor kinderen is er van alles te beleven: poppenspel en –
theater, schminken en een paardenritje is ook mogelijk.
Het evenement is gratis toegankelijk.

 Veld 1

Veld 2 →

De Adelaar – De Arend – De Nattelt © 2015 A. Menkveld

( blz. 27)

Uitnodiging voor het bijwonen van de officiële bekendmaking van de uitslag van de
verkiezing Boerderij van het jaar 2003 in Gelderland

Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 21 juni 2003, vanaf 10.00 uur
op de boerderij "De Adelaar" van
W. en C. Smeenk
en hun kinderen
Rijksstraatweg 49, 7383 AL Voorst.
De boerderij is eigendom van de Bosch van Rosenthalstichting en aangesloten bij de Stichting Vrije Recreatie en
de Vereniging Toer de Boer op.
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Programma

:

10.00 u Ontvangst met koffie
10.30 u Opening en welkomstwoord door de heer drs
M.J. van Beem, voorzitter van de Stichting tot behoud
van Boerderij en Erf in Gelderland
10.40 u Korte presentatie van de genomineerde
boerderijen en officiële bekendmaking van de winnaar
11.00 u Korte geschiedenis van De Adelaar, door de
heer S. Stapert, rentmeester van het landgoed
Beekzicht
11.20 u Toespraak door de heer mr. J.H.J. van
Blommestein, burgemeester van de gemeente Voorst,
en portefeuillehouder Algemene Zaken, Openbaar
grondgebied en Veiligheid
11.45 u Toespraak en plaatsen van de gedenksteen door
H. Keereweer, gedeputeerde van de provincie Gelderland.
Vervolgens is er gelegenheid het glas te heffen op deze heuglijke gebeurtenis

.

Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland
Secretariaat: Gelders Genootschap
oranjerie kasteel Zijpendaal, Postbus 68, 6800 AB Arnhem
telefoon: 026-4421742
De verkiezing van de ‘Boerderij van het jaar’ in Gelderland is een jaarlijkse manifestatie van de Stichting tot behoud
van Boerderij en Erf in Gelderland om aandacht te vragen voor het behoud van waardevolle boerderijen met de
daarbij horende erven.
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21 juni 2003

De Adelaar in Voorst boerderij van het jaar
van een onzer verslaggevers
VOORST - Boerderij De Adelaar aan de Rijksstraatweg in Voorst is verkozen tot de Boerderij van het jaar 2003 in de provincie
Gelderland. De eretitel wordt vanmorgen op de boerderij bekend gemaakt. Een jury van tien deskundigen is van oordeel dat de
bewoners, de familie Smeenk, met veel zorg en aandacht omgaan met het historisch karakter van het erf en de bebouwing.
Bovendien oogst de ingetogen inpassing van de camping veel waardering. De camping is met gevoel en respect voor het cultuurhistorisch erfgoed ingepast, aldus het jury-oordeel. De verkiezing van de Gelderse boerderij van bet jaar is initiatief van de
Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland om aandacht te vragen voor het behoud van waardevolle boerderijen
met de daarbij horende erven. De Rijsselt Hoeve van de familie Makkink aan de Nachtegaalstraat in Eefde kreeg een eervolle
vermelding. De Adelaar gaat nu door als kandidaat voor de landelijke verkiezing en maakt kans op de titel Nationale Boerderij
van het jaar. De winnaar wordt in oktober bekend. (zie verder pagina Regio)

Adelaar Gelderse boerderij van het jaar
door Ingrid Willems
VOORST - De monumentale boerderij ligt

Vandaag maakt de Stichting tot behoud van

idyllisch verscholen achter prachtige, ook al

Boerderij en Erf in Gelderland bekend dat De

monumentale linden. Wie er vanaf de

Adelaar de boerderij van het jaar 2003 in de

Rijksstraatweg in Voorst naar kijkt kan nauwe-

provincie Gelderland is. Dat vinden de Smeenks

lijks vermoeden dat daarachter een

natuurlijk een hele eer. Wim Smeenk behoort tot

melkveehouderij volop in functie is, met een

de vierde generatie van de familie die de

kleine vijftig koeien. Maar dat is nog niet alles.

boerderij sinds 1893 bewoont. Het monumentale

Een camping maakt het terrein (dertig hectare)

voorhuis stamt volgens Smeenk uit omstreeks

van boerderij De Adelaar compleet.

1600. De exacte datum is niet helemaal bekend

Op die camping genieten momenteel vooral de

net zoals wel meer over de geschiedenis van de

wat oudere gasten van hun vakantie. 'Dat is over

boerderij onduidelijk is. 'Soms zou ik wel eens

enkele weken compleet anders', weet Cobie

willen dat de muren konden praten,' zegt Cobie

Smeenk (42), die samen met haar man Wim (46)

'om zo iets meer over de historie te weten te

en drie zonen Rudi (18), Erik (16) en Jeroen (13)

komen'.

de trotse bewoners zijn van De Adelaar, de

Smeenk pacht de boerderij van de Bosch van

Boerderij van het jaar 2003 in de provincie

Rosenthalstichting en De Adelaar is aangesloten

Gelderland. 'In de zomervakantie vind je hier

bij de Stichting Vrije Recreatie en de Vereniging

vooral gezinnen met kleine kinderen. Drie, soms

Toer de Boer op.

vier en soms wel zes weken lang staan ze hier.'
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De boerderij was ooit bekend als Het Nattelt en

Of nog een vijfde generatie Smeenk de boerderij

valt op door z'n Gelderse gevel. In de zijgevel

annex camping gaat runnen is vooralsnog niet

zijn de wapens te vinden van de families Van

zeker. Zoon Erik heeft er echter wel oren

Lintelo en Van Hoemen. Evert van Lintelo, in

naar.Voor Rudi en Jeroen is de boerderij met de

1594 getrouwd met Arnolda van Hoemen, zou in

camping zeker niet weggelegd al helpen ze vader

1609 het huidige voorhuis van de boerderij hebben laten (her)bouwen. Het achterhuis is van veel
later datum. Het meest opvallende aan De
Adelaar is het indrukwekkende voorhuis.
Daarnaast zijn de verschillende gebouwen op het
erf nog grotendeels in oorspronkelijke staat.
De voorzieningen voor de camping, zoals het
sanitair maar ook een speelruimte voor de
kinderen, zijn in de bestaande bebouwing ondergebracht.

Wim en Cobie runnen die camping sinds 1988 en
de voorziening geldt inmiddels volgens Cobie als
een 'heerlijke' aanvulling op hun inkomsten. 'Dat

en moeder wel volop. Rudi houdt zich met
elektrotechniek bezig en Jeroen ziet autotechniek
wel zitten.

hebben we nu wel nodig want het wordt door de
regelgeving steeds moeilijker je hoofd boven
water te houden met de melkveehouderij.'

De boerderij De Adelaar aan de Rijksstraatweg in Voorst is verkozen tot de
Boerderij van het jaar 2003 in Gelderland. De eretitel wordt vanmorgen
bekend gemaakt .
Een jury van tien deskundigen is van oordeel dat de bewoners, de familie
Smeenk, met veel zorg en aandacht omgaan met het historisch karakter van
het erf en de bebouwing. Bovendien oogst de ingetogen inpassing van de
camping binnen het totaal veel waardering bij de jury. De camping is met
veel gevoel en respect voor het cultuurhistorisch erfgoed ingepast, luidt het
jury-oordeel.
De verkiezing van de Boerderij van het jaar in Gelderland is een jaarlijkse
manifestatie van de Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland
om aandacht te vragen voor het behoud van waardevolle boerderijen met de
daarbij behorende erven. In totaal kreeg de Stichting 47 aanmeldingen voor
de prijs.
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Artikel uit Apeldoornse Courant van 06-09-2003

‘De Adelaar‘ boerderij van het jaar 2003
6 SEPTEMBER 2003 - VOORST - Boerderij ‘de Adelaar‘ is dit jaar uitgeroepen tot boerderij van
het jaar 2003. Voorst viert dit 13 september groots. De organisatie is in handen van ‘Toer de Boer
op‘.
De dag begint met een boerenontbijt om 9.00 uur. Daarna opent
burgemeester Van Blommenstein de markt Op de markt zijn allerlei oude
ambachten te zien. Ook kunnen er spelletjes worden gespeeld. De dag
wordt omlijst door muziek en optredens.
Daarnaast is er om 11.00 uur een vertelling van J. Harenberg uit Zuthen
over de historie van de Adelaar. En om 15.00 uur is er nog een presentatie
met videobeelden over ‘oude boeren‘.
Deze dag is het begin van de Week van het platteland 2003 en houdt
bovendien verband met de Open Monumentendag.
Voor het boerenontbijt is aanmelding voor 10 september verplicht. Dit kan
via de website www.toerdeboerop.nl of tel. 0578-661257. De kosten
hiervan bedragen vijf euro.
Boerderij De Adelaar ligt aan de Rijksstraatweg 49 in Voorst. Toegang tot de markt is gratis.

Artikel uit Apeldoornse Courant van 06-09-2003

Bloemsierkunst in Voorst
6 SEPTEMBER 2003 - VOORST - Tijdens de ‘Toer de Boer
op‘-markt op 13 september zal bloemsierkunstenaar, Bert
Loman, bekend van de 'Verborgen Tuinen' in Voorst, een
opvallende bloemencreatie maken op het gazon van hoeve
'De Adelaar' . Het bloemwerk wordt opgebouwd uit 380
flessen, berenklauwen en polygonumstokken. Opvallend
daarbij is, dat de wandelaar die het grasveld passeert, het
kunstwerk steeds ziet veranderen. Dat is ook het verschil
met een bloemstuk. Daaraan zie je meteen wat het is, hier
moet je wat voor doen, zegt Loman.
Het adres van de tuin is Klarenbeekseweg 5 te Voorst (tel. 0575-501265).
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Uit: De Telegraaf woensdag 22 oktober 2003

De Adelaar
Voor de provincie Gelderland is melkveehouderij ´De
Adelaar´ voorgedragen als mooiste boerderij. Het voorhuis en de gevel dateren van 1609. De familie Smeenk
pacht sinds 1893 de boerderij van Landgoed Beekzicht.
„Mijn familie woont hier al 106 jaar en ik ben de vierde
generatie”, vertelt Wim Smeenk. De woning is omgeven door oude linden, enorme eiken en een magnolia.
Verder is er een originele hoogstamboomgaard die het
historisch uiterlijk van de boerderij onderstreept. „Moderne boomgaarden zijn laag bij de grond zodat je er
makkelijk bij kan. Maar vroeger graasde het vee onder
de bomen door en gebruikte men een ladder om het
fruit te plukken.” Van maart tot en met oktober kunnen gezinnen in het weiland kamperen en proeven van
het boerenleven. „Sommige mensen helpen dan weleens mee om de koeien van het land te halen, maar de
moesten gaan lekker fietsen in de omgeving.”
FOTO: RONALD HISSINK
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Artikel uit Apeldoornse Courant van 23-10-2003

Adelaar Voorst: kans op titel mooiste boerderij
van een onzer verslaggevers
23 OKTOBER 2003 - VOORST - Melkveehouderij De Adelaar in Voorst dingt mee naar de titel
Mooiste boerderij van Nederland.
De verkiezing is uitgeschreven door de stichting Jaar van de Boerderij. De Adelaar is een van de twee uit
Gelderland voorgedragen boerderijen.
Het voorhuis van het rijksmonument met karakteristieke Gelderse gevel dateert van 1609. Het achterhuis
en de bijgebouwen zijn van latere data en grotendeels in oorspronkelijke staat. Het erf kent verder een
moderne ligboxenstal.
Oude linden, grote eiken, meidoornhagen, een magnolia en een hoogstamboomgaard benadrukken het
historische karakter van het monument. Bij de boerderij is een camping. De boerderij - onderdeel van
Landgoed Beekzicht - wordt sinds 1893 bewoond door de familie Smeenk.
Voor de verkiezing zijn ongeveer twintig boerderijen geselecteerd. De mooiste wordt zaterdag 25 oktober
bekend gemaakt. Meedoen aan de publieksprijsverkiezing kan op de website www.woonkrant.nl.

Foto’s
www.photofantasy.nl
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Nog enkele detailfoto’s van “De Adelaar”

Foto’s
www.photofantasy.nl
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Uit:
Het Juryrapport van de verkiezing van de Boerderij van het jaar 2003 in Gelderland, categorie agrarische
bedrijven. De Stichting tot behoud van Boerderij en Erf in Gelderland
4 Boerderij "De Adelaar”, Familie Smeenk, Rijksstraatweg 49, Voorst
Boerderij "De Adelaar" - een rijksmonument - ligt even ten noorden van de bebouwde kom van het dorp
Voorst, tegenover de waterpartijen van Beekzicht en bij de Voorsterbeek. De boerderij, oudtijds bekend
als "Het Nattelt", valt vooral op door zijn mooie Gelderse gevel. Het goed is al bekend sinds de late
Middeleeuwen. In de zijgevel zijn de wapens te vinden van de families Van Lintelo en Van Hoemen.
Evert van Lintelo, in 1594 getrouwd met Arnolda van Hoemen, zou in 1609 het huidige voorhuis van de
boerderij hebben laten (her)bouwen. Het achterhuis is van veel later datum.
In het begin van de 19de eeuw werd de boerderij eigendom van Mr. Hendrik Jan Thooft, gehuwd met
Louisa Johanna Balthasarina Valentina von Rosenthal, die later ook het tegenover De Adelaar gelegen
buiten "Beekzicht" verwierven. Na het overlijden van mr. Jacobus Thooft in 1902 kwamen de bezittingen
in handen van de familie Bosch van Rosenthal. De boerderij - thans een melkveehouderij - wordt sinds
1893 bewoond door de familie Smeenk. De bij het bedrijf horende grond ligt aan een stuk naast en achter
de boerderij. De huidige bewoners - Wim en Cobie Smeenk - exploiteren sinds 1988 tevens een
minicamping.

Gebouwen
Het meest opvallende aan het gebouwencomplex is het indrukwekkende, monumentale voorhuis van de
boerderij. Op het erf staan verschillende gebouwen, die grotendeels nog in een oorspronkelijke staat
verkeren en in het algemeen goed zijn onderhouden.
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De voorzieningen ten behoeve van de (mini)camping zijn zoveel mogelijk in de bestaande bebouwing
ondergebracht, hetgeen zorgvuldig, op een sobere wijze en met respect voor het historische karakter is
gebeurd. Jammer - maar gezien de bedrijfsvoering wel begrijpelijk - is dat in de schuur direct naast de
boerderij de oorspronkelijke (getoogde) deeldeuren zijn vervangen. Ook de nu ongeveer 20 jaar oude
ligboxenstal heeft een goede plek kregen op het oude erf.

Erf en erfbeplanting
De grote 'voortuin' tussen de straatweg en de boerderij heeft een landgoedachtige uitstraling, waardoor
men bij het betreden van het terrein niet direct de indruk heeft op het erf te zijn van een agrarisch bedrijf
in functie. Gezien het historische karakter van het complex en de verbondenheid met het aan de overzijde
van de straatweg gelegen landgoed Beekzicht is dit niet verwonderlijk. De monumentale linden voor het
woongedeelte van de boerderij zijn prachtig, net als de andere oude bomen op het terrein, waaronder
eiken, beuken en een magnolia. Bij de boerderij is ook een boomgaard te vinden, die thans niet meer door
de familie Smeenk zelf wordt gebruikt.
Op het achtererf is de agrarische sfeer meer prominent aanwezig. De bedrijfsgebouwen zijn rondom het
erf gegroepeerd. De camping is goed ingepast op het erf van dit oude complex. Een terrein ligt zeer
beschut onder de oude bomen, terwijl het andere terrein gelegen in de richting van het open landschap aan
de randen is beplant met een meidoorn haag met als bovenbouw een es: een goede combinatie.
In aanvulling op het erf valt ter verdere verfraaiing te overwegen om aan de voorzijde nog wat
hoogstamfruitbomen aan te planten, eventueel in combinatie met een heg langs de weitjes. Wat de jury
betreft mag de mestvaalt op het achtererf best gezien worden en kan de schutting verdwijnen.
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Einduitslag
Zoals in het voorwoord reeds is aangegeven was de jury weer verrast door de kwaliteit van de
deelnemende boerderijen, maar vooral ook door de onderling totaal verschillende -en daardoor moeilijk of
niet vergelijkbare -boerderijcomplexen. Ook dit jaar was het niet eenvoudig om tot een goede beslissing te
komen.
Iedere boerderij had zo zijn eigen plus- en soms ook minpunten en de bewoners gingen allen - ieder op
hun eigen wijze - met veel liefde en respect om met hun boerderij. Daarbij blijkt het steeds weer lastig, zo
niet onmogelijk, om de onderling zeer verschillende boerderijen goed met elkaar te vergelijken. Om in
landbouwtermen te blijven: het vergelijken van appels en peren. Zo is het - ondanks vele aanwezige
kwaliteiten - vooral voor kleinere bedrijven moeilijk om te concurreren met monumentale, fraai gelegen
grote boerderijcomplexen.
Na uitvoerig overleg en afweging van de vele plus- en soms ook minpunten heeft de jury besloten om tot
Boerderij van het Jaar 2003 uit te roepen:

Boerderij De Adelaar in Voorst
bewoond door de familie Smeenk. De jury is van oordeel dat bij deze boerderij met veel zorg en aandacht
wordt omgegaan met het historische karakter van het erf en de bebouwing, terwijl vooral ook de ingetogen
inpassing van de camping binnen het ensemble veel waardering oogst. De boerderij is volgens de jury met
name ook een goed voorbeeld van een bestaand boerenbedrijf waar een tweede tak van activiteiten tegenwoordig vaak hard nodig ter aanvulling op het inkomen - met gevoel en respect voor het
cultuurhistorisch erfgoed is ingepast.
Felicitaties en complimenten voor de bewoners van deze boerderij – de familie Smeenk - zijn dan ook op
zijn plaats. Verder een tweetal eervolle vermeldingen: voor De Klingkenberg van de familie Van den Pol
te Nijkerk en voor De Rijsselthoeve van de familie Makkink te Eefde. Beide boerderijen zijn een sieraad
voor hun omgeving, terwijl de bewoners op hun goed onderhouden bezit de nodige waardevolle
verbeteringen hebben aangebracht!
De jury,
Arnhem, juni 2003
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Foto-impressie zaterdag 21 juni 2003 :

“De Adelaar”
Boerderij van het jaar 2003
Stichting tot behoud van
Boerderij en Erf in Gelderland
21 juni 2003
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“De Adelaar”
Boerderij van het jaar 2003
Stichting tot behoud van
Boerderij en Erf in Gelderland
21 juni 2003
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'Toer de Boer op' – MARKT 2003 Za. 13 september
Hoeve "de Adelaar", Rijksstraatweg 49 te Voorst (Gld.),
Boerderij van het Jaar 2003 in Gelderland.
bereikbaar:
• op de fiets, te voet of met openbaar vervoer zie onze brochure Toer de Boer op MARKT2003
verkrijgbaar bij VVV's in de Stedendriehoek Apeldoorn -Deventer -Zutphen.
• per auto via A1 afslagen 21 & 22, N345 Apeldoorn / Zutphen (parkeren € 1,--)
07:30 uur -08:30 uur aankomst deelnemers en kramen inrichten.
08:30 uur -begin uitzending Radio Gelderland's Wiepke Nauta.
09:00 uur - 10:00 uur Boerenontbijt en openstelling van de TdBo-MARKT voor publiek;
het ontbijt kost € 7,50 pp; bij vóóraanmelding slechts € 5,00 pp
t/m 10 september via 0578-661257 (tel/fax) of info@emst.nl
op de MARKT - met 40 kramen ter presentatie AgroToerisme en Ambachtelijke en Streekproducten van Veluwe
en uit IJsselvallei - maakt U kennis met een ander Plattelandsleven!
Op en rond de boerenwagen:
10:00 uur - 10:30 uur officiële opening door de Burgemeester van de gemeente Voorst
de heer J.H.J. van Blommestein en met hem rondgang over het erf.
10:30 uur- duo Tied Zat! Optreden-1; liedjes en cabaret.
11:30 uur - Aaldert van Gerrevink, optreden-1; sketches en liedjes met accordeonbegeleiding.
12:00 uur - modeshow "SARI" (Samenwerken Aan Rechtvaardige Import) textielwerkplaats in Oene.
12:30 uur - Aaldert van Gerrevink, optreden-2; sketches en liedjes met accordeonbegeleiding.
13:00 uur - Cannenburgher Boerendansers optreden-1.
13:30 uur - 14:15 uur Arfhuus geleid door Wim Zweekhorst.
14:30 uur - Cannenburgher Boerendansers optreden-2.
15:30 uur - 16:00 uur duo Tied Zat! optreden-2; liedjes en cabaret.
16:30 uur - slot en opruimen kramen en vooral de rommel.
Op de deel van de hoeve:
11 :00 uur -de heer J. Harenberg uit Zutphen verhaalt over de historie van hoeve "de Adelaar".
15:00 uur - AOC (Agrarisch Opleidings Centrum) - Oost; causerie over Boerderij, Erf en Landschap
Doorlopende "slideshow" met overzicht van alle lokaties Toer-de-Boer-op-leden, grootbeeldprojectie van video's
over het "oude boeren", landgoederen en monumenten in de gemeente Voorst en presentatie over restauratie van
oude panden door bouwbedrijf Groot Roessink te Voorst.
Verder:
Bloemencreatie Bert Loman op gazon voor de hoeve
Dorsen met ouderwetse dorsmachine
Historische en moderne landbouwwerktuigen zij-aan-zij
Skelterbaan en schminken voor de kleintjes
Schilderen tussen de koeien voor de jeugd
Koemelken of een ritje op IJslands paard voor groot en klein
in stijl -Muzikaal -omlijst
In noordelijk deel gemeente Voorst (Terwolde en Nijbroek) tussen 10 en 15 uur programma
van de 17e Open Monumentendag 2003 door VW & Oudheidkundige Kring Voorst.

Tot dan en veel plezier,
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 foto:
Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek ( SHBO)
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Affiche van de Marktcommissie Toer-de Boer-op voor zaterdag 13 september 2003,
zoals zij te downloaden was van haar website www.toerdeboerop.nl
(Zie ook de tekstuitdraai op bladzijde 43).
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De rijke historie van het goed
De Nattelt, De Arend of
De Adelaar te Voorst

Door: J. Harenberg te Zutphen
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Het goed De Nattelt, thans De Adelaar te Voorst
Tegenover de waterpartijen van Beekzicht en gelegen bij de Voorsterbeek vinden we 'De Adelaar'. De
boerderij valt op door de mooie Gelderse gevel, gesierd met pinakels, en heeft ook steeds de aandacht
getrokken. Mr C. van Balen schreef in zijn artikel 'De oud-Geldersche Bouwstijl' dan ook: 'De bijtekening
(zie inzet, rechts) Iaat duidelijker uitkomen, hoe bij deze constructie van het gevelfront zich de voormuur
bij het dak aansluit. Overigens moge dit eenvoudige bouwwerkje dienen als een nieuw bewijs, dat de oudGeldersche bouwrichting het niet versmaadde kunstsmaak te toonen bij het bouwen van een bescheiden
boerenwoning'.
De bekende negentiende-eeuwse wandelende dominee J. Craandijk laat zich niet erg uitbundig uit over het
huis. Hij schreef: 'Even buiten het dorp stroomt de Loenensche beek, die een watermolen in beweging
brengt - die kostbare stoffaadje voor menig Geldersch landschap! - en in de nabijheid trekt een boeren huis
de aandacht door de zware eiken, die het half verbergen. Men zoeke daar evenwel geen antiquiteit: 't is
niets anders dan een oud boerenhuis, waarvoor de eigenaar de oude boom en laat staan: Craandijk vergist
zich met de eiken; bedoeld zijn linden.

Maar is De Adelaar of De Nattelt, zoals het vroeger werd genoemd, werkelijk niet veel meer dan een oud
of bescheiden boerenhuis, zoals beide auteurs ons willen doen geloven? In 1417 is sprake van 'De Nattelt',
maar een eigenaar is dan nog niet bekend. Het goed moet eigendom geweest zijn van een geslacht Van
(der) Veen en in datzelfde jaar wordt in deze bron een Eve, Aernt Veens dochter genoemd. Heeft Aernt in
dat jaar iets te maken gehad met De Nattelt? We weten het niet.
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Hofstede aan de Naetelt kerspel Up voirst
In de Zutphense Kentenissen treffen we een lijst aan van goederen buiten Zutphen vóór 1566 en daarin
vinden we een vermelding: 'Hofstede aan de Naetelt kerspel Up voirst, 14 juli 1564'. Op 8 juli 1565
worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld tussen Evert van Lintelo en Mechteld van (der) Veen. Mechteld, dochter van Tyman (overigens een echte Van Lintelonaam, dus of er familiebanden bestonden?) van
(der) Veen en Mechteld Schimmelpenninck, bracht onder meer een stuk weiland genaamd 'Den Nattelt'
mee ten huwelijk. Evert zou het jaar daarop van zijn moeder, Sophia van Heiden, het kasteel 'De Marsch'
bij Zutphen ontvangen. Dat er toen al een huis op De Nattellt stond, is nauwelijks aan te nemen, daar
gesproken wordt van een weiland. In tegenspraak daarmee is echter een schuldbekentenis dd. 4 juni 1573,
waarin Heer Hendrik van Essen, vicaris van het Sint Anthonius altaar te Voorst verklaart negen daalder
ontvangen te hebben van Evert van Lintelo tot de Marsch, waarmede voornoemde Evert een schuld van 12
goudguldens, gaande uit het goed Den Naethelt voor altijd afkoopt. Uit deze verklaring zou men kunnen
opmaken dat er toch meer is dan alleen een weiland.
Evert van Lintelo blijkt in 1589 overleden te zijn, want toen hertrouwde Mechteld met Rogier de Mantua,
kennelijk een officier in Spaanse dienst, maar in 1597 was zij wederom weduwe. Het kasteel De Marsch
lag toen in puin en die verwoesting heeft waarschijnlijk plaats gevonden in 1572 tijdens de belegering van
Zutphen door de Spanjaarden. Niet bekend is welke partij hiervoor aansprakelijk is; daar Evert
Spaansgezind was, zouden de Staatsgezinden dit op hun
geweten kunnen hebben. In het bezit van De Marsch
werd Evert opgevolgd door zijn gelijknamige zoon; De
Nattelt ging naar diens jongere broer Johan, gehuwd
met Elisabeth Rumps. Johan verkoopt vóór 1607 'Den
Natteldt mit den Mollenberch' aan zijn broer Evert.

Steen met de wapens Van Lintelo en Van Hoemen
Evert is tweemaal gehuwd geweest; eerst met Nomina
Beninga van Gruthuizen en na haar dood met Arnolda
van Hoemen in 1594. Zijn oom Herman van Lintelo liet hem De Ehze bij Almen na, waarmee hij in 1597
werd beleend. Met De Marsch, De Ehze en De Nattelt had hij een aardig bezit bij elkaar gesprokkeld. En
toen kon hij gaan bouwen. En er viel wat te herbouwen! Niet alleen De Marsch was verwoest; ook De
Ehze moet wel aan een opknapbeurt toe geweest zijn. Beide kastelen liet hij groots herbouwen, c.q.
verbouwen en in 1609 werd het voorhuis van De Nattelt of De Adelaar gebouwd en een steen met de
wapens Van Lintelo/Van Hoemen met dat jaartal in de zuidgevel herinnert daaraan.
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Niet na te gaan valt of het hier nieuwbouw dan wel herbouw betreft.
Bij testament vermaakt het echtpaar Van Lintelo-Van Hoemen De Ehze aan hun oudste zoon Evert, De
Marsch aan hun tweede zoon Johan, terwijl hun dochter Geertruyd ingevolge magescheid van 23 februari
1653 De Nattelt met den Mollenberch ontvangt.
Geertruyd was in 1631 in het huwelijk getreden met Gerrit Johan van der Capellen, heer van Den Dam te
Eefde, welk huwelijk kinderloos bleef. Na zijn overlijden in 1645 hertrouwde zij met Joachim van
Goltstein, weduwnaar van Hyma de Haen, welk huwelijk evenmin met nakomelingschap werd gezegend.
Hij overleed reeds in 1652.

Verdeling voorkomen
In 1661 droeg Geertruyd haar bezit in leen op aan de Staten van Gelderland; een maatregel die toen alleen
nog maar ten doel had te voorkomen dat haar erfgenamen de boel zouden verdelen, daar een leengoed niet
verdeeld mocht worden. De omschrijving in het leen register luidt: 'Den Nattelt ofte Adelaer met den
Mollenberch ende de aengecochte Beeckmaetjes, daerin de erfgenaemen van Linteloo noch 1200 gulden
staende hebben, met alle de andere parceelen, soals Evert Muller deselve tegenwoordich tesaemen in 't
gebruyck heeft, in Veluwen, in den ampte van Voorst gelegen, met alle desselfs recht ende gerechticheyt,
oude ende nieuwe toebehooren, dijcken, dammen, weteringen, niet van dien uytgesondert, door Geertruyt
van Linteloo, weduwe Goltsteyn, aen de Staeten des V.G. ende G.Z. (= Vorstendom Gelre ende
Graafschap Zutphen) opgedraegen ende weder te leen ontfangen bij Geertruyt van Linteloo, weduwe
Goltsteyn, 24 Aug. 1661'. Geertruyd overleed in 1669 en liet De Nattelt na aan haar neef Timan Johan van
Lintelo, zoon van haar broer Willem, die er nog datzelfde jaar mee werd beleend.

Timan Johan was in 1669 - een paar weken voor het overlijden van zijn tante - gehuwd met Anna Maria
Dorothea van der Borch, die echter acht maanden na het huwelijk overleed, waarna hij in 1673 hertrouwde
met Maria Elisabeth von Innund Kniphausen. Zijn broer Willem was eigenaar van De Ehze, na de dood
van hun broer Derk. Willem had zoveel schulden gemaakt (ondanks dat kocht hij in 1678 de havesathe
Boxbergen bij Wesepe, waar hij in 1695 overleed), dat na zijn dood gevoeglijk gesproken kon worden van
een failliete boedel. Al in 1679 had Timan Johan van een aantal schuldeisers hun vorderingen
overgenomen en datzelfde deed hij ook nog eens in 1681, zodat hij vanaf dat jaar eigenaar geworden was
van De Ehze, het kasteel waar hij in 1638 was geboren. Zo werd De Nattelt weer verenigd met De Ehze.
Ook hij slaagde er niet in uit de financiële problemen te komen.
Na zijn dood werden zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk, Willem, Anna Dorothea en Frederik Everhard
beleend met De Nattelt; de belening vond eerst plaats in 1695, tien jaar na zijn dood.
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De Ehze ging naar zijn oudste zoon Christiaan Caret uit zijn eerste huwelijk.Bij boedeldeling wordt De
Nattelt toebedeeld aan Anna Dorothea, die er in 1698 mee beleend werd. Zij was kanonikesse te
Freundenberg, later te Gevelsberg, en in 1707 trad zij in
het huwelijk met Johan Pelgrum Schimmelpenninck
van der Oye, heer van De Cloese en Langen bij
Lochem. Die overleed in 1712 als militair te Bergen in
Henegouwen en liet De Cloese na aan zijn minderjarige
zoon Jaco, die in 1745 kinderloos overleed en De
Cloese naliet aan zijn nicht Maria Louise van
Doetinchem. Zijn moeder overleefde hem en, aangezien
De Nattelt van haar familie kwam, diende die ook weer
terug te gaan naar de Van Lintelo's. In 1745 droeg zij
het goed over aan Arnold Willem Timan van Lintelo,
gehuwd met Elisabeth Louise des Vilattes. Anna
Dorothea en Arnold Willem Timan waren achternicht
en achterneef van elkaar, doordat zij beiden een
achterkleinkind van de bouwer van De Adelaar waren.
De nieuwe eigenaar kreeg het goed echter niet zo maar;
per 13 januari 1746 belastte hij het hem toebehorende
kasteel De Marsch met f 350,- per jaar ten behoeve van Anna Dorothea, die dus een soort lijfrente voor de
overdracht van De Nattelt had bedongen. Genoemd bedrag ontving zij 'gedurende haar leven en langer
niet'.

Einde adellijk bezit
Het echtpaar Van Lintelo-des Vilattes zal weinig of niet op De Marsch hebben verbleven, aangezien
Arnold Willem Timan in militaire dienst was, en op het moment dat De Nattelt op hem werd
overgeschreven, was hij commandeur van 's-Hertogenbosch. Er rustten nogal wat schulden op De Marsch
en dat zal de reden zijn geweest dat hij al in 1746 De Nattelt belastte met een bedrag van f 2000,- ten
behoeve van het echtpaar W.J.Tulleken en J. Otters. Die lening heeft hem vermoedelijk niet geholpen en
kennelijk is hem het water tot de lippen gestegen, want twee jaar later verkoopt hij De Nattelt aan Rutger
Hissink; mogelijk de pachter van het goed. De belening vond plaats op 20 augustus 1748 en zo hield het
goed op adellijk bezit te zijn.
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De nieuwe eigenaar, Rutger Hissink, was gehuwd met Maria Schaap en samen hadden zij nogal wat
kinderen, te weten Harmannus, gehuwd met Sara Maria van Campen; Aaltje, gehuwd met Lambert
Harmsen; Jan, Jenneke, Johanna Grada, Agnes
Christina, alsmede Henrica, die geen van allen
gehuwd waren. Met goedvinden van al deze kinderen
maakte het echtpaar Hissink-Schaap in 1766 een
schikking en verdeling en uit dien hoofde werd in
1784 Jan Hissink met De Nattelt beleend. Jan, dan
gehuwd met Aletta Abigaël van Vianen, transporteert
het goed op 9 april 1801 op Frederik Massink. Kon hij
zijn medegerechtigden hun aandeel niet uitbetalen?
We weten het niet.
Frederik Massink, gehuwd met Johanna Jacobs, werd alzo de nieuwe eigenaar van De Nattelt. Maar ook
hij zal het moeilijk krijgen en zal zich van zijn bezit moeten ontdoen. Op 29 juni 1820 tekent hij een
pachtcontract inzake De Adelaar of Nattelt met Mr. Hendrik Jan Thooft, die het goed dus kort daarvoor
moet hebben verworven. Massink is onder meer verplicht om op het huis een kamer voor de nieuwe
landheer te reserveren, die verder een kwart van de opbrengst van de vruchtbomen en het gebruik van een
paar stukjes weiland aan zich houdt.
Mr. Hendrik Jan Thooft trad in 1824 in het huwelijk met Louisa Johanna Balthasarina Valentina von
Rosenthal. De familie Thooft woonde in Zutphen; later zullen zij het buiten 'Beekzicht' verwerven,
gelegen tegenover De Adelaar, dat zij als zomerverblijf zullen gebruiken.
Mr. Hendrik Jan Thooft overleed in 1866 en liet zijn Voorster bezit na aan zijn zoon Jacobus, die een jaar
vóór zijn vaders overlijden gehuwd was met Maria Elisabeth Catharina van Essen. Uit dat huwelijk werd
slechts een zoon geboren, die naar zijn grootvader Hendrik Jan werd genoemd en in 1891 overleed, nog
geen 25 jaar oud. Mevrouw Thooft-van Essen overleed in 1896.
Mr. Jacobus Thooft stierf in 1902 en liet een omvangrijk grond bezit na. Behalve Beekzicht, waarbij onder
meer De Adelaar, Middelbeek, de Kolke en Peppelenbosch behoorden, waren dat het landgoed Borghees
bij Emmerich en nogal wat grond en bossen bij Gorssel, alsmede boerderijen in de Betuwe. Dat alles
kwam aan de kleinzoons van zijn oom, zijn moeders broer. Dat waren de drie broers Bosch ridder van
Rosenthal (hun overgrootmoeder heette Bosch en zo ontstond de naam Bosch van Rosenthal), te weten
Lodewijk Hendrik Nicolaas, die Beekzicht en dus ook De Adelaar erfde; Johan Jeronimus Balthasar, die
Borghees ontving en Edzard Jacob, aan wie o.m. de goederen onder Gorssel kwamen.
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De nieuwe eigenaar van Beekzicht c.a. huwde in 1913 jkvr. Gertrude Anna Pauw van Wieldrecht en liet
zijn Voorster bezit na aan zijn zoon jhr Mr Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie Bosch ridder van
Rosenthal, in 1946 in het huwelijk getreden met jkvr. Jacoba Maria Arnoldina den Tex. Het bezit is
inmiddels ondergebracht in een stichting.

Boerderij van het jaar 2003
De Nattelt, oftewel De Arend of De Adelaar, niets anders dan
een oud boerenhuis? Wij denken daar nu wel anders over!
Anno 2003 is de vierde generatie Smeenk (Wim en Cobie met
hun kinderen Rudi, Erik en Jeroen) pachter van De Adelaar. In
1881 trad de eerste generatie (A.J. Smeeenk) aan, gevolgd in
1913 door de tweede en de derde (vanaf 1949). Op 21 juni
2003 werd De Adelaar uitgeroepen tot Boerderij van het Jaar 2003 door de Stichting tot behoud van
Boerderij en Erf in Gelderland.

Literatuur
Dit artikel van J. Harenberg te Zutphen is met toestemming van de auteur overgenomen uit 'Kroniek',
Mededelingen Oudheidkundige Kring Voorst, 17de jaargang nr. I, 1994.

Bij het samenstellen van dit artikel werd onder meer
gebruik gemaakt van" Register op de
Leenactenboeken, kwartier van Veluwe; Notarieel
archief Voorst (R.A.A.); Archief Bosch van
Rosenthal (idem); Huisarchief Keppel (idem); Kentenissen der stad Zutphen (G.A.Z.); Bijdrage tot de
genealogie van Lintelo (Maandblad Ned. Leeuw,
1939); De Hof te Voorst, 1863. Voorts dank aan Mr
J.H. Hermsen te Zutphen voor van hem ontvangen
gegevens.

Enige vragen bleven onbeantwoord. Is de Mollenberch het terrein, waarop nu nog de molenruïne staat? Is
Nattelt een roofvogel in de streektaal? Weet iemand hierop het antwoord?
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 Raampartijen in de Adelaar

 Met of zonder luiken maar wel met
traliewerk.

Foto’s
www.photofantasy.nl

De Adelaar – De Arend – De Nattelt © 2015 A. Menkveld

( blz. 51)

Luiken, deuren en kasten: alles in perfecte staat!

 raam-en

vensterluiken


foto’s
www.photofantasy.nl

Degelijk hang-en sluitwerk



Prachtig ouderwets vakwerk 
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Ook op de website van camping Adelaar wordt melding gemaakt van het feit dat de boerderij werd
verkozen tot boerderij van het jaar 2003:

Ook de wervende tekst
(zie blz. 8)
Uit de folder van de
camping werd
gedeeltelijk aangepast
door er de volgende
regel
tussen te voegen:
“Door hier te proeven
van het boerenleven
Dat u veel genot en rust
kan geven”
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Aan de linkerkant werd een overzichtelijke
‘keuzebalk’ aangebracht, waar ook enkele
nieuwe onderdelen, zoals boerenfluitjes en
kinderfeestje hun intrede deden.
Het onderdeel kinderfeestje (zie volgende
pagina) wordt door Cobie georganiseerd.
Er werd een zwart-wit logo van “De Adelaar”
met haar naam en adresgegevens enz. voor
ontworpen.
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Naast de getekende koe
toont de website ook een
foto van de echte
veestapel.
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Naast nieuwe programmaonderdelen toont de website ook met gepaste trots andere vernieuwingen op de
minicamping:

De Adelaar – De Arend – De Nattelt © 2015 A. Menkveld

( blz. 57)

Middelste foto van bovenstaande rij
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Het bankje voor bij de ingang van de camping is kenmerkend voor de rust die camping “De Adelaar” aan
haar gasten biedt.

Ook deze foto’s tonen heel duidelijk de rust
en de pracht van de boerderij.
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De boerderij in de schaduw van de beschermende bomen.
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De spellen caravan
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Toch blijft
“De Adelaar”
gelukkig ook
heel zichtbaar haar
oorspronkelijke
functie duidelijk
behouden.
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Bij De Adelaar is het volgende informatiebord geplaats:

De camping in vogelvlucht:
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Van boerderij naar camping
In 2010 hebben hebben Cobie en Wim besloten te stoppen met de melkveehouderij en in 2011 is de
camping vergroot tot 50 mooie en ruime plekken. Ook realiseerden zij een apart camperveld waar 10
campers kunnen staan op verharde plekken.
Op onze boerencamping in Gelderland vindt u uitstekende voorzieningen en een
aantal extra faciliteiten waar u en uw kinderen naar hartelust gebruik van mogen
maken.
•

In 2011 is ons 'oude' sanitairgebouw gerenoveerd en uitgebreid met onder
andere vloerverwarming

•

Daarbij nog een nieuw sanitairgebouw, in 2013 gerealiseerd achter in de
speelstal. Met vloerverwarming en aparte dames en herenruimtes en speciale
familieruimte met babyruimte

•

Grote speelschuur met speelparadijs, gezellige zitjes en workshop ruimte.

•

Gezellige ruimte om te lezen, informatie te bekijken of een spelletje te spelen.

•

Aanbod van folders en streekbladen is altijd actueel.

•

In de schuur worden onze speciale Brandrode runderen onder gebracht

•

Keuken met afwasmogelijkheden en en wasmachine

•

U kunt gebruik maken van de magnetron, de koelkast en een DEkoffieautomaat.

•

Voor 1 nacht kampeerders zijn er pannen en een kooktoestel.

•

Het gebeurt maar zelden dat we geen gasten hebben tussen maart en
november, dus u staat niet alleen.

•

Het hele seizoen fietsen in de verhuur.

•

Voor een schappelijke prijs een spectaculair Adelaars menu bij Ribhouse
Texas (200 mtr. lopen)

•

Een boerenerf met verschillende zitjes, centraal tussen boerderij en camping.

Onze acties en arrangementen
We hebben diverse mooie arrangementen:
•
Nieuw: de welkomstmaaltijd
•
Fiets- en wandelarrangement
•
Iets te vieren of vergaderen?
•
Eagletrail-menu
•
Dagje uit bij Landgoed Beekzicht
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De plattegrond van de camping in 2015:

Speelschuur
Er is een speelschuur die altijd open is en dus ook zeer geschikt is als het weer even niet
meezit. Voor kinderen is het een waar speelparadijs: ze kunnen hutten bouwen in het
stro, er is een grote trampoline, maar ook minigolf, een grote zandhoek en bijvoorbeeld
een tafeltennis- en tafelvoetbaltafel. Eigenlijk te veel om op te noemen. En voor de iets
minder jeugdigen zijn er zitjes om naar de kinderen te kunnen kijken of om een krantje of
boekje te lezen. Dus uw kinderfeestje kan zomer en winter, mooi of slecht weer altijd
doorgaan.
Boven in de speelschuur een verwarmde skybox met goed overzicht over de hele
speelschuur.. Hier kan tijdens het feestje koffie/thee gezet worden en er staat limonade en
snoepjes voor de kinderen klaar. Ook worden hier de patatjes, pannenkoeken of broodjes
knakworst gegeten.
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VERANTWOORDING:
Gebruikte bronnen:
Artikel "Hoeve met blauw bloed" uit Boerderij 77-no.21 (18 februari 1992)
Diverse foto's ontvangen van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO)
Eigen genealogische gegevens en zelf gemaakte foto's
Diverse foto’s en (kranten)artikelen van het internet.
Artikel "Idyllische hoeve?" uit OOGST 22 december 1995
Arrtikel "Dorp Voorst komt met openluchtspel" uit Klaverblad 28 mei 1997 – pagina 28
Gids "Monumentendag 2001 Gemeente Voorst"
Gelre, deel VIII, 1905 blz. 304
Website www.campingdeadelaar.nl
Diverse artikels + foto’s van het internet in het kader van de boerderij van het jaar 2003
Het Juryrapport van de verkiezing van de Boerderij van het jaar 2003 in Gelderland

Brochure “De rijke historie van het goed De Nattelt, de Arend of De Adelaar te Voorst”
Enkele stukken gekregen van/via Cobie Smeek :
• Bewoners van De Adelaar
• Stamboom Cobie
• kadastrale kaart 1832
• afschrift van een brief van het archief der gemeente Zutphen
• Folders Minicamping "De Adelaar"
• Ansichtkaarten "Boerderijcamping "De Adelaar" (o.a. het detail op de voorkant)

Samensteller:

A. Menkveld
Commandeurslaan 68
2223 BA Katwijk zh

Tel. 071 – 408 1997
Email : amenkveld@Planet.nl
Website : http://www.menkveld.com
Datum laatste wijziging : vrijdag 3 maart 2006
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