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Aan:  
Burgemeester en wethouders, gemeenteraad en monumentencommissie van de gemeente 
Berkelland 
Verzonden per e-mail naar info@gemeenteberkelland.nl  en griffie@gemeenteberkelland.nl  

 
 
 

Betreft: verzoek aanwijzen boerderij ’t Hiddink Wiersseweg 70 in Ruurlo tot gemeentelijk 
monument 
 
 
 
Hummelo, 6 november 2022 
 
 
 
 
Geacht college, leden van de raad en monumentencommissie, 
 
 
 
Indachtig onze doelstellingen ter bescherming van cultuurmonumenten en landschap in 
Nederland, waardoor wij als belanghebbend dienen te worden aangemerkt, vragen wij als 
Heemschut Gelderland en de Boerderijenstichting Achterhoek (BSA) uw aandacht voor het 
volgende. 
 
Door de eigenaren zijn wij op de hoogte gebracht van een ernstige bedreiging van de historische 
boerderij ‘Hiddink grenzend aan het bosgebied de Meene. De gemeenteraad heeft de Meene 
aangewezen voor de nieuw te bouwen sporthal en het voornemen uitgesproken om de 
voetbalvelden ook naar dit gebied te verplaatsen. Hierbij zou de boerderij gesloopt moeten 
worden. 
Om dit te voorkomen hebben de eigenaren op 1 november 2022 de gemeentelijke 
monumentenstatus aangevraagd voor de boerderij. 
 
Deze brief dient ter nadere onderbouwing van de aanvraag, Heemschut en de 
Boerderijenstichting Achterhoek (BSA) hebben het erf bezocht en komen tot de volgende 
waarden die onderstrepen waarom de boerderij en het erf beschermd dienen te worden. De 
vakjury van de BSA heeft de boerderij verkozen tot mooiste boerderij in de Achterhoek voor het 
jaar 2022. Delen uit de juryrapportage zijn in deze brief overgenomen. 
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Cultuurhistorische waarde 
Op de website van de historische vereniging Old Reurle is een dossier gepubliceerd van dit perceel 
Wiersseweg 70, bekend als Hiddink en Achterloo. Al in 1494 wordt Achterloo genoemd in het 
schattingsregister van het kwartier Zutphen. In 1650 wordt het als bezit vermeld van het geslacht 
van Heeckeren en blijft in bezit van deze familie tot in het begin van de 20e eeuw.  
Het erfgoed is vanaf 1650 bewoond door diverse generaties van de families Hiddink, Hilferink en 
Kerkwijk. 
 
Architectonische waarde 
De boerderij is zorgvuldig verbouwd. Veel oorspronkelijke details zijn gehandhaafd. Het gebint is 
grotendeels aanwezig en bouwkundig intact. De dakconstructie is bijzonder vanwege eiken 
sporen met telmerken en een zestal extra diagonale schoren. Wel is het dak enigszins verhoogd 
vanwege de aangebrachte isolerende laag. De voormalige wagenschuur is van buiten mooi 
verbouwd. Vierroeder en kapschuur zijn nieuw maar in stijl. 
 
Bouwhistorische waarde 
De verschillende bouwfasen zijn goed af te lezen zowel buiten als binnen. De achtermuur is laat 
19de eeuws. In het interieur zijn de gebinten goed zichtbaar gehouden. Op de verdieping is het 
riet van de kap in beeld gebleven. De gebinten lijken ouder. In het voorhuis zien we nog de oude 
schouw, deuren en plafond. 
 
Ensemble waarde 
Er is destijds met hulp van het Gelders Genootschap voor het erf een inrichtings- en 
beplantingsplan gemaakt. Mede daardoor is de traditionele erfindeling redelijk goed zichtbaar 
gebleven. De bomen passen bij het erf. Het geheel is in evenwicht. 
 
Landschappelijke waarde 
De boerderij ligt net buiten de bebouwde kom van Ruurlo in een bedreigd buitengebied. Overal 
kondigt zich de verstedelijking aan maar nu is dat nog niet storend. 
 
Belevingswaarde 
Samen met enkele omliggende erven oogt het ’t Hiddink prachtig. Past (nu nog wel) goed in de 
omgeving, zijnde het landgoed dat behoorde bij het kasteel Ruurlo. De luiken dragen nog de 
kleuren van Van Heeckeren. 
 
Duurzaamheidswaarde 
Er zijn zonnepanelen, dubbel glas en isolatie. Energielabel is A. Er is fruit voor eigen gebruik en 
derden. 
 

    
Al deze waarden maken dat boerderij ‘Hiddink op de gemeentelijke monumentenlijst behoort te 
staan en daarmee beschermd dient te worden voor toekomstige generaties.  
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 Het is daarom dat wij u dringend verzoeken ‘Hiddink aan te wijzen als gemeentelijk monument.  

Tevens verzoeken wij u om de biotoop van het erf niet te verstoren door de aangekondigde 
grootschalige bouw van een sportcomplex op en rond dit perceel. 

   
  Uiteraard zijn wij gaarne bereid om mondeling een nadere toelichting te geven.  

 
  
  Met vriendelijke groet, 

 
 

  Namens de Erfgoedvereniging Bond Heemschut Commissie Gelderland, 

  Maud Arkesteijn-van Willigen, voorzitter 

 

 

 

 

  Namens de Boerderijenstichting Achterhoek, 

  San Smeets, vicevoorzitter en secretaris 

 
    

  

  Correspondentieadres: 

  Secretariaat Heemschut Commissie Gelderland 

  Hessenweg 9 

  6999 BH Hummelo  

 


