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Tot voor kort lag deze boerderij in de Starrenburgerpolder vrij in het landschap, maar inmiddels 
wordt zij aan de noordzijde begrensd door de gelijknamige woonwijk. Thans is alleen vanaf de 
Veurseweg nog vrij zicht op de op de rand van een strandwal gelegen voormalig boerderij. Het erf 
met zijn ensemble van gebouwen heeft een lommerrijke uitstraling. Ten zuiden van de boerderij lag 
oorspronkelijk de boomgaard. Aan de noordzijde is een wagenschuur met stal voor het kleinvee 
bewaard gebleven. Op het achtererf stond de hooiberg, een houten vijfroeier met rieten kap. Daar 
eindigde ook de vaarsloot, die uitkwam op de Vliet.  

Over de vroegere bewoners is weinig bekend. In de 18e eeuw wordt Peter Jacobs van der Does als 
eigenaar genoemd en begin 19e eeuw de Haagse grutter Cornelis van Niekerken. Deze laatste bezat 
ook de meest zuidwaarts gelegen boerderij Bouwlust (Veurseweg 215) met ruim 45 hectare grond. 
In de 19e eeuw stond de boerderij bekend als De Drie Gebroeders en begin 20e eeuw als De 
Mariahoeve. Tot rond 1970 waren de gebroeders Oosterveer er al laatste agrariërs werkzaam. 
Sindsdien is de boerderij als woonhuis in gebruik genomen door de familie van dr. Meijer, daarna 
de familie Engels en sinds 2016 de familie Blom.  

Over de boerderij valt veel te vertellen, want ze kent een interessante bouwgeschiedenis, waarvan 
de sporen echter in 1969-1972 grotendeels zijn uitgewist door een ingrijpende modernisering onder 
leiding van architect C.J. de Bruin. De hoofdvorm van het rijksmonument bleef gehandhaafd, maar 
diverse muren werden opnieuw opgetrokken, vensters gewijzigd, het rieten dak vervangen door 
pannen en de inwendige structuur sterk gewijzigd. Voor deze verbouwing heeft W.J. Berghuis de 
bouwgeschiedenis van de boerderij nog kunnen vastleggen. Het blijkt dat het oudste deel van de 
woning, de onderkelderde opkamer, tussen 1525 en 1550 is gebouwd. Uit die tijd stamt ook het 
tongewelf met steekkappen, aangezien de originele keldervensters in het hart van de gewelfvakken 
zitten. De datering kan worden afgeleid uit de profilering van de consoles onder de twee eiken 
moerbalken in de opkamer. Ter plaatse van het achterste, smallere balkvak bevond zich een 
schouw.  

Zijn huidige hoofdvorm kreeg de boerderij in 1730, toen een driebeukig langhuis tegen de opkamer 
werd gebouwd ter vervanging van een ouder exemplaar. Daarmee behoort de boerderij in principe 
tot het oude Rijnlandse type met uitgebouwde opkamer.   
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Woon- en stalgedeelte liggen onder één doorlopende kap en in de voorgevel is de bouwnaad te 
zien, waaruit blijkt dat deze bouwmassa tegen de oude onderkelderde opkamer is aangebouwd. Het 
bouwjaar 1730 is met bakstenen ingemetseld in de linkerzijgevel.  

Kennelijk heeft een uitbreiding van het bedrijf plaatsgevonden, want bij de herbouw is achter de 
oude kelder een tweede onderkelderde opkamer gebouwd. Daarbij zijn beide ruimten onder één 
onregelmatig zadeldak gebracht. Het venster van de achterste kelder is in 1969 dichtgezet.  

Door deze uitbreiding kreeg het woongedeelte een vrijwel vierkante plattegrond met daarachter een 
groter, eveneens vierkante werkkeuken. Het verschil in aanlegbreedte werd benut voor een klein 
vertrek, van waaruit de tweede opkamer met een spiltrap toegankelijk was. Er onder was een 
nieuwe ingang naar de oude kelder gemaakt. In die tijd zal de kelderentree vanuit het woonhuis zijn 
dichtgezet, wat samenhing met een gewijzigd gebruik van de diverse vertrekken. Traditiegetrouw 
bleef de spiltrap naar de oude opkamer langs de voorgeven van het huis gehandhaafd. Het voorhuis 
was oorspronkelijk toegankelijk via een deur in de voorgevel, ter plaatse van het tegenwoordige 
rechter venster. Deze ruimte zal na 1730 niet meer zo intensief gebruikt zijn, want alleen in de 
werkkeuken zat een schouw. Wel bevonden zich er tot omstreeks 1969 een afgetimmerd gedeelte 
aan de rechter kant met een slaapkamertje, een kast en een bedstede, welke laatste vanuit de 
werkkeuken toegankelijk was.  

Verder is in 1730 aan de zuidzijde naast de werkkeuken een vierkant stenen karnmolenhuis onder 
tentdak gebouwd, dat in 1969 is gesloopt. Ook is toen het voorhuis bij het stalgedeelte getrokken. 
Het zomerhuis achter de tweede kelder is een 19e eeuwse toevoeging. Hier bevonden zich tot 
omstreeks 1950 een bakoven en waterfornuis.  

Een opmerkelijk detail, dat in deze regio slechts enkele malen wordt aangetroffen, is het met 
geglazuurde koppen van bakstenen ingemetselde andreaskruis. Dit teken, een donderbezem, dat 
onheil moest afweren, bevindt zich in de kopgevel van de voorste opkamer.  

De schuur voor op het erf heeft meer van haar historische waarde behouden. In 1986 is het op 
zorgvuldige wijze gerestaureerd door de architect B.C. van Beek.  

De daken van de boerderij en de hooiberg zijn in 2017 in opdracht van de huidige eigenaren in ere 
hersteld en weer voorzien van authentieke rieten dakbedekking.  
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