
Scout Centrum Rotterdam, ’s-Gravenweg 101, v/h
boerderij.

Deze in 1609
gebouwde boerderij
van het Zuid-
Hollands type – één
van de vele
boerderijen langs “de
weg naar Kralingen”
- was sinds 1793 in
eigendom van de
Capelse steen-
bakkersfamilie
Lans. Uitzonderlijk
voor Capelse
begrippen is dat de

familie Vermeulen bijna 150 jaar onafgebroken pachter is geweest.
Door de steeds verder oprukkende woningbouw in de wijk
Middelwatering, waar de meeste landerijen waren gelegen, en het
ontbreken van een opvolger werd het boerenbedrijf in 1962
beëindigd.

Nog enige jaren was de boerderij als opslagplaats voor een
bloemenhandel in gebruik; het omliggende terrein werd een
vuilnisbelt voor de omgeving. In de gemeenteraad gingen
stemmen op om de boerderij na 1 mei 1966 te slopen.

Gelukkig diende zich een nieuwe gegadigde aan die bereid was de
boerderij en de omliggende terreinen te huren en na een
aanpassing van het bestemmingsplan werd dit gerealiseerd.

De Gemeente was bereid opstallen en terrein te
verhuren aan wat later de “Stichting Scout
Centrum Rotterdam” zou gaan heten. Met
ingang van 16 januari 1967 - voor een tijdvak
van 10 jaar - bedroeg de huurprijs per jaar
voor de woning ƒ 585,= en ƒ 100,= voor de
overige opstallen en omliggende weilanden.
Één van de voorwaarden was dat het centrum
onderdak zal bieden aan toekomstige Capelse
padvindersgroepen.



In april 1967 betrokken de eerste beheerders, na een intensieve
opknapbeurt door vrijwilligers, de boerderij.

De boerderij werd
uiteindelijk
verkocht aan de
Stichting
Volkskracht
Historische
Monumenten en op
11 oktober 1969
werd het

scoutcentrum
geopend.

Voor de opening zijn
in de maanden
daaraan

voorafgaand heel veel werkzaamheden verricht. Zo werd een
nieuw toiletgebouw geplaatst en werd op de kampeervelden
beplanting aangebracht zodat het
polderlandschap op den duur zal veranderen in een bosachtig

gebied.

Van september 1974
tot mei 1975 vond
een grote renovatie
aan de boerderij
plaats met o.a. het
vernieuwen van de
kapconstructie
waarbij de hanen-
balken van de dak-
spanten hoger uit de
vloeren van de

slaapzalen werden aangebracht. De officiële opening en herin-
gebruikname werd verricht door burgemeester Drs. L. van
Leeuwen.

In september
1989 werd een
vernieuwd was-
en toiletgebouw
in gebruik
genomen.

In 1998 werden 2
kavels weiland
ter weerszijde

van het Scoutcentrum van de Gemeente Capelle aangekocht.



In juni 1999 werd
gestart met de
renovatie/groot
onderhoud van de
boerderij van het
Scoutcentrum.
Ook werd er ruim
f 500.000,=
geïnvesteerd voor

onderhoud en herinrichting van het gehele terrein.

Op 17 juni 2000 was er voor genodigden een openingsfeest van
het door de Stichting Volkskracht Historische Monumenten
vernieuwde Scoutcentrum en de vernoeming van het centrale
plein tot Oûbaas Godefroy Plein.

Sinds 1 januari 2008 is het Scout Centrum Rotterdam weer
officieel lid van de Labelterreinen van Scouting Nederland.
De huidige beheerders Jeroen en Chrissy van Essen zijn sinds hun
benoeming in 2009 vanaf januari 2010 de nieuwe beheerders /
bewoners van het Centrum.

Op het Centrum overnachten jaarlijks ca. 10.000 personen, 60%
scouts en 40% andere gebruikers. Dat gebeurt deels in eigen

tenten op de kampeerterreinen en
deels op de slaapzolders in de
boerderij. Ook veel buitenlandse
scoutgroepen maken gebruik van
het Centrum.
De groepen die overnachten

kunnen gebruik maken van de
centrale keuken. In de maanden
mei / juni wordt het Centrum ook
vaak gebruikt door schoolklassen.

In de maanden september /
oktober maken juist groepen uit
het voortgezet of hoger onderwijs
gebruik van de faciliteiten voor een
kennismakingsbijeenkomst.
Centrale plaats van bijeenkomen
is vaak de in 2011 gerenoveerde
hooiberg.

Op het Centrum zijn een 2-tal
scoutgroepen gevestigd n.l. De
Johan van der Veeckengroep, de kleinste , met ca. 100 – 125 leden.
Zij hebben hun eigen onderkomen in een door die groep gebouwde
“kas” waarin zij een blokhut en keuken hebben. Op de blokhut is
nog een verblijfsruimte.
De Hendrik van Halewijngroep, met ca. 300 leden is opgericht
kort nadat de boerderij voor gebruik beschikbaar kwam in 1967.



Golf & Country Club Capelle aan den IJssel, ’s-Gravenweg 311, v/h onder
andere landerijen van een 6-tal boerderijen.

Landerijen van o.a. de boerderijen ’s-Gravenweg 303, 325, 327, 347, 355 en
377 maken nu deel uit van de golfbaan.
Eeuwenlang hebben langs de ’s-Gravenweg, de weg die Rotterdam en Utrecht via
Gouda verbond, ook bekend als “De weg naar Kralingen”,
boeren hun bedrijf uitgeoefend. Als gevolg van een toe-

nemende bevolking en de daardoor
grotere behoefte aan grond voor
woningen werden in het hele land,
maar met name in gebieden rondom
de steden, steeds meer landerijen
van boerenbedrijven onteigend ten behoeve van
woningbouw. Ook in Capelle aan den IJssel werd vanaf de

jaren ‘50 een groot aantal woningen gebouwd. Door de
bouw van woningen in de jaren ’60 en ’70 van de
vorige eeuw in de wijk Oostgaarde werden onder andere
de landerijen van een aantal boerderijen langs de
’s-Gravenweg onteigend. Nadat bouwplannen langs de
’s-Gravenweg door de politiek werden afgeblazen, is op
een gedeelte van de landerijen ten noorden van de
’s-Gravenweg de Golf & Country Club Capelle
neergestreken. Hun terrein in de Ketense Polder
moesten zij voor woningbouw in de nieuwe wijk ’s Gravenland opgeven.

De Golf & Country Club Capelle (G.&C.C.C.) werd in 1977 opgericht
en oefende eerst op een terreintje waar nu de straat “Ets” is. In
september 1983 kwam er zicht op een golfbaan in het recreatiegebied
Hitland. Door onteigeningsprocedures duurde dat te lang en de
bebouwing van “Put van Capelle” waar toen werd gespeeld kwam er
aan. Hoe te overleven?
Door een wijziging van het bestemmingsplan kwam er langs de ’s-

Gravenweg een terrein beschikbaar waar volgens een
schets van baanarchitect Donald Harradine net een 18-
holes baan in paste. Op 3 december 1985 besloot de
gemeenteraad het terrein aan de golfvereniging in
erfpacht beschikbaar te stellen en ook GS ging, na een
beroep bij de Kroon, in mei 1988 alsnog akkoord met
een wijziging in het bestemmingsplan.
Nog datzelfde jaar kregen Heidemij Adviesbureau B.V.,
Donald Harradine en Bouwontwerpgroep Kokon
B.V. opdracht voor resp. technische voorbereidingen, definitief ontwerp voor de

baan en ontwerp en voorbereiding van het
clubgebouw.
In april 1989 werd met de aanleg van de baan
gestart, in februari 1990 werd met de aanleg
van de fairways, greens en tee’s begonnen. Eind
mei 1990 werd de 1e paal van het clubgebouw
geslagen en 10 augustus 1991 werd de baan in
gebruik genomen met een “Vossenjacht”.



Kinderboerderij “Klaverweide”, ’s-Gravenweg 327, v/h
Boerderij.

Deze
boerderij is
gebouwd in
de 17e eeuw
en is
mogelijk na
de dood van
kasteelheer
Johan van
der Veecken
gebruikt als
schuilkerk
voor de
Rooms
Katholieke
Kerk. In

de boerderij zijn waarschijnlijk rond 1700 wand- en
plafondschilderingen met Bijbelse voorstellingen aangebracht
door rondtrekkende, vermoedelijk Zuid-Nederlandse
kunstenaars. Ook is nog een schouw met een tegeltableau
aanwezig. Vermoedelijk zijn echter in de loop der jaren vele tegels
van het tableau, dat mogelijk een hele wand besloeg, door de

bewoners aan rondtrekkende
handelaren verkocht.

Het boerenbedrijf is al voor de
2e Wereldoorlog beëindigd, de
toenmalige bewoners hebben
nog wel een kippenfarm
gehouden.
De huidige bewoners
woonden er al tijdens de
laatste grote renovatie van het
woongedeelte. Dit is toen

groots aangepakt en het
geheel is onderheid. De bewoners verbleven tijdens de renovatie
gedurende een lange periode op de hooizolder.

Kinderboerderij Klaverweide

In 1975 opende kinderboerderij Klaverweide aan de 's
Gravenweg haar deuren voor het publiek.
De dieren staan verspreid over het hele
terrein, zodat de kinderen
'op zoek' kunnen gaan
naar de dieren.

Er zijn onder andere
geiten, schapen, koeien,
ezels, pony’s en varkens
die in ruime kralen staan.



In een mooi knaagdierenverblijf huizen de chinchilla’s, degoes,
ratten en cavia's. Verspreid over het terrein staan diverse kippen-
en konijnenhokken. Ook lopen er katten, pauwen en een hond rond
op de boerderij.
Ook een volière met tropische vogels ontbreekt niet.
In het voorjaar worden er diverse jonge dieren geboren en is het
een drukke boel met alle lammetjes, kuikentjes, kleine konijntjes
en een veulen of een kalfje erbij.

In de kraal van de dwerggeiten kunnen
de kinderen tussen de geiten rondlopen
en deze voeren en borstelen.

Op het terrein bevindt zich
ook het Centrum voor
Natuur en Milieu Educatie
waar educatieve lessen
worden gegeven aan
kinderen van basisscholen
in Capelle. Denk hierbij aan
een les ‘Alles voor een
pannenkoek’ waarbij
kinderen leren waar de
ingrediënten (melk, eieren,
graan) van de pannenkoek
die ze later gaan maken

vandaan komen.

Natuurlijk ontbreekt een
speeltuin ook niet, waar de
kinderen na het knuffelen
van de dieren zich lekker
uit kunnen leven op het
klimfort, de schommels, de
glijbaan of de
fietscarrousel. Ook de
diverse skelters en
bolderkarren op het terrein
leveren vele uren
speelplezier op.



Op de kinderboerderij
werken 8 vaste
medewerkers die de
dieren verzorgen, de
boerderij onderhouden
en lessen geven. Zij
organiseren ook
kinderfeestjes en
activiteiten.

De vaste medewerkers
worden bij de
dierverzorging en het
groenonderhoud

ondersteund door een groep cliënten van stichting Pameijer. De
Kinderboerderij is een stagebedrijf, waar leerlingen van de diverse
dierverzorgeropleidingen het nodige bijleren in de praktijk.

Er is ook een grote groep trouwe
vrijwilligers die daarbij helpt. Veelal in
de weekenden, na schooltijd en in de
vakanties komt een aantal vaste
kinderen en jong volwassenen helpen
met de dieren en het onderhoud.

In de boerderijwinkel wordt ijs,
kaas, honing en eieren verkocht.
Ook zijn er diverse
verzorgingsproducten te koop die
honing bevatten zoals bv
handcrème, shampoo of
bodylotion.

De kinderboerderij is van
dinsdag tot en met zondag open voor bezoekers van 8.00 uur tot
16.30 uur. Op maandag is hij gesloten, behalve in schoolvakanties,
dan is de boerderij ook van 8.00 tot 16.30 uur geopend. Op de
woensdagmiddag kun je ook je kinderfeestje vieren op de
boerderij. Onder begeleiding van een medewerker doe je
verschillende spelletjes en voer je de dieren samen met je vrienden
en vriendinnen.



Restaurant “ Johannahoeve”, ’s-Gravenweg 347, v/h Boerderij.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd de boerderij door de
gemeente Capelle onteigend.

Deze voormalige
boerderij is van het
Zuid-Hollands type
en dateert
waarschijnlijk uit het
laatst van de 17e

eeuw. Tot 1972
oefende hier Pieter C.
Rijkaart het
boerenbedrijf uit.

De gesausde
cementbepleistering
van deze boerderij
werd omstreeks
1920 aangebracht.
De boerderij is in een
van zijn boeken door
de bekende
Rotterdamse

architect J. Verheul
Dzn. beschreven.

Enkele jaren later – na
een langdurige leegstand
– wordt de boerderij
verkocht aan de heer
Luneburg die boerderij
grondig opknapt. Dit was
wel nodig want de
boerderij was in vervallen
staat geraakt.



De voormalige boerderij wordt omgebouwd tot restaurant
“Johannahoeve”.
In het oude gedeelte van het woonhuis boven de
voormalige melk/kaas-kelder – die nu voor opslag wordt
gebruikt – is in de opkamer een bedstee in originele staat
aanwezig.Het restaurant dat het gehele jaar open is, beslaat
de voormalige Herenkamer en de koestal inclusief de deel
en de groep.

Achter de
boerderij is
op de plaats
van de

oude
hooiberg
een nieuw
gebouw
gezet in de
vorm van
een
hooiberg en
daarachter
een gebouw

in de stijl van de oude boerderij.



Aan de voorzijde is een groot terras langs de ’s-Gravenweg.



Herstelboerderij Avanze, ’s-Gravenweg 355, v/h Boerderij
“Hoeve Cappelle”.

In 1883 is deze boerderij herbouwd op de plaats waar al eerder
een oude boerenhofstee stond. Opdrachtgever en bekend
Capellenaar voor de bouw van de nieuwe boerderij was Dirk
Pieter van Cappellen. Zijn neef Adrianus Willem van Cappellen,
een bakker uit Haastrecht, en zijn vrouw Pietertje van der Graaf,
die dienstbode was bij D.P. van Cappellen, betrokken de nieuwe
boerderij.

De boerderij heeft nooit een hooiberg gehad. Het hooi werd altijd
opgeslagen in het achterste gedeelte van de schuur en op de
hooizolder.

Door vererving was uiteindelijk de Rotterdamse burgemeester
Van Walsum eigenaar van de boerderij die hij in 1963 verkocht
aan de gemeente Capelle aan den IJssel.
Op de landerijen die tot deze boerderij behoorden zijn o.a. de
woningen aan de Schermerhoek, de Bergenbuurt en een gedeelte
van de Dalenbuurt gebouwd.

In 1952/1953 is de
voorgevel aangepast tot
de huidige situatie.
Het voorhuis was aan de
rechterzijde onderkelderd
en de entree is in de linker
zijgevel. Op het dak staat
een windwijzer in de vorm
van een rund.



De landerijen ten noorden van de boerderij, waar de gemeente
plannen had voor bouw van hoge flats zoals de Hoekenbuurt, zijn
gedeeltelijk in gebruik bij de Golf & Country Club Capelle aan den
IJssel.

In 2008 zijn plannen gemaakt om van de boerderij een
zorgboerderij te maken. Deze plannen zijn inmiddels door
Laurens gerealiseerd en er worden inmiddels mensen opgevangen
die b.v. tijdelijke zorg nodig hebben om te herstellen en
reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige ziekte.

De voormalige boerderij beschikt over 24 eenpersoons
zit/slaapkamers met eigen douche en toilet en elke kamer
beschikt over t.v., telefoon en heeft een internetaansluiting.
Er is een gemeenschappelijke woonkamer en een
activiteitenruimte. Ook is er een restaurant met eigen keuken.

Links een deel van de
voormalige koeienstal, nu
in gebruik als restaurant en
gezamenlijke eetzaal

Links privéruimtes voor de
tijdelijke bewoners.



De bewoners kunnen gebruik maken van de aanwezige apparaten
in de fitnessruimte en de oefenfaciliteiten in de tuin en de
omgeving.

Om een spoedig herstel te bevorderen, kan worden deelgenomen
aan een op maat gemaakt reactiveringsprogramma.

De deels
vernieuwde
zijgevel met
daarin de entree
tot het gebouw.


