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Kloosterboerderijen 
 
 
Langs de IJssel staan veel oude boerderijen die van oorsprong toebehoorden aan kloosters. Zowel 
toebehoord aan de Broederen des Gemeenen Levens in Windesheim, maar onder meer ook een 
aantal van 16 stuks die eigendom waren van het Vrouwenklooster te Diepenveen. Deze boerderijen 
waren gelegen aan de beide zijden van de rivier. Ook de Dominicanen, Franciscanen, Kanunniken, 
Kanunnikessen, Cisterciënzers en de Cellenbroeders hadden zeer waarschijnlijk boerderijen langs 
de IJssel in hun bezit. Zelfs het Aartsbisdom Utrecht bezat door de eeuwen heen boerderijen langs 
de IJssel o.a. in Zwollerkerspel, Olst, Dieren en de Steeg.  
 
Opvallend is, dat diverse van deze kloosterboerderijen een afwijkende architectuur en grootte laten 
zien t.o.v. van de meest gangbare grootte- en stijlen in die tijd. De vraag doet zich dan ook voor: 
hoe oud zijn van oorsprong deze boerderijen en waarom deze afwijkende bouwwijze en/of grootte? 
 
In ons werkgebied langs de IJssel doen we een grondige inventarisatie naar deze oude 
kloosterboerderijen. Dit zal enig speurwerk vereisen en ook diverse archiefonderzoeken. Zover wij 
weten, is er nooit een overzichtskaart samengesteld waarop aangegeven staan de boerderijen die 
eertijds toebehoorden aan de diverse kloosters inclusief hun bouwkundige omschrijving. Het is 
belangrijk een onderzoek doen naar deze boerderijen om zoveel mogelijk deze boerderijen in de 
toekomst te inventariseren op hun bouwwijze, grootte, ligging, ontstaan en hun archeologische 
waarde in hun omgeving. Wij willen niet alleen onderzoeken hoe de kloosterlingen leefden in de 
boerderijen, maar ook welke producten bij die boerderijen verbouwd werden en of dit verband 
houdt met de bouwwijze.  
 
Nadat wij inzicht hebben verkregen om welke boerderijen het gaat, willen wij 2 boerderijen nader 
onderzoeken op de sporen van weleer: bouwhistorie, archeologie, 3D opnames, tuinen en 
boomgaarden etc.. 
 
Wij streven er naar om met dit project een bijdrage te leveren aan de blijvende bekendheid van de 
‘Moderne devotie’-beweging en met name aan de rol die zij gespeeld heeft in de ontwikkeling van 
de landbouw. Mogelijk zou zijn om een (auto-/fiets-) tocht langs deze boerderijen te maken, naar 
de sporen van weleer.  
 
Ook willen wij een overzichtstentoonstelling maken van de (restanten van) die boerderijen die 
toebehoord hebben aan de Zusters of Broederen des Gemeenen Levens. Zodat bezoekers kunnen 
zien hoe de broeders in die boerderijen leefden en werkten, met mogelijk een stukje kruiden- en 
groentetuin. In overleg met de eigenaren willen wij hen vragen of het mogelijk is de route langs 
deze boerderijen aan te laten sluiten op het in dit jaar te openen Lebuïnuspad.  
 
Verder voorziet het projekt in de organisatie van enkele lezingen/excursies en de uitgave van een boek. 


