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PERSBERICHT 
 
Amsterdam 
27 november 2015 
 
Info: www.debroedersbouw.nl 
 
Nieuwe bestemming voor Beemster-boerderij De Broedersbouw  
 
De Broedersbouw aan de Oostdijk bij Oosthuizen is eigendom van 
de bekende ondernemersfamilie Loudon. Het is een van de grootste 
boerderijen in de Beemster. De laatste pachter, boer Piet Kooij, gaat 
dit jaar met pensioen. Om de historische stolp te kunnen behouden, 
wordt het landgoed rond de boerderij opnieuw aangelegd en wordt 
de stolp uitgebreid verbouwd: er komen negen appartementen in. 
Het project gaat begin 2016 van start. 
 
De Broedersbouw verkeert in slechte staat en renovatie van de boerderij 
kost kapitalen. Erfgenaam en eigenaar jhr Drs. John Hugo Willem 
Loudon heeft een plan ontwikkeld om de boerderij als historisch erfgoed 
te kunnen behouden: er worden negen luxe appartementen gebouwd in 
de monumentale stolp.  
 
Dubbel vierlant 
De Broedersbouw heeft een zogenaamd ‘dubbel vierkant’ en is achttien 
meter hoog. Daarmee is het een van de grootste stolpboerderijen van de 
Beemster. Loudon: “De insteek is niet dat we rijk worden aan de 
verkoop. Ik vind het belangrijk dat de boerderij behouden blijft en dat we 
hem in goede staat aan de volgende generatie doorgeven. De stolp is 
gewoon te groot en te duur voor één gezin. De inhoud is 5.000 kubieke 
meter. Dat is zo groot als een kerk.”  
 
Landschapsarchitect Frank Rietveld  tekende voor de renovatie van het 
1,5 hectare grote landgoed met boomgaard. Dat was ooit een echte 
blikvanger, compleet met slotgracht en een mooie entree. Loudon: “Ik 
noem het project daarom ‘buitenwonen nieuwe stijl’. De bewoners 
hebben rust en privacy, maar je woont toch niet in je eentje in de polder.” 
De negen appartementen hebben elk een eigen tuin. De boerderij biedt 
tevens onderdak aan enkele gemeenschappelijk ruimtes. 
 
 
Landheer 
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De Broedersbouw is een van de oudste boerderijen van de Beemster. 
De eerste boerderij op deze plek stamt uit 1644 en werd gekocht door de 
oorspronkelijke investeerders in de Beemster. Vanaf dat moment 
bestierde een reeks van welgestelde Amsterdamse koopmannen, 
patriciërs, bestuurders en adellijke families de boerderij.  
 
De huidige boerderij stamt uit 1742. De familie van de laatste boer, Piet 
Kooi, heeft 125 jaar ononderbroken op de Broedersbouw gewoond. De 
families Van Tuyll van Serooskerken en Loudon waren in die periode 
landheer.  
 
Rijksmonument 
Loudon: “Het plan werd ontwikkeld door Sander Douma Architecten uit 
Stompetoren. Die heeft ervaring met een vergelijkbaar project in de 
Schermer. We hebben tevens samenwerking gezocht met 
Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp. Het landgoed werd 
ontworpen door Amsterdamse landschapsarchitect Frank Rietveld. Het 
project wordt uitgevoerd door ontwikkelaar Dolf Sluiters uit 
Monnickendam. Die ontwikkelde kleinschalige historische stadsprojecten 
zoals De Vriendschap in Monnickendam en appartementencomplex 
Lingerzijde in Edam. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend en 
Rijksmonumenten heeft het plan goedgekeurd.”  
 
Informatie 
De voorverkoop van de appartementen start dit najaar, de bouw medio 
2016. Makelaardij Sopar Makelaars uit Purmerend begeleidt de verkoop. 
De appartementen met tuin hebben een verkoopprijs vanaf circa euro 
222.000. Meer informatie over het project: Dolf Sluiters 06 - 20360909, 
DeBroedersbouw.nl en Sopar Makelaars, 0299 – 820987. 
 
Noot voor de redactie 
Interview met jhr Drs. John Hugo Willem Loudon: vrij beschikbaar, zie 
Bijlage. Er is op aanvraag uitgebreide fotografie beschikbaar.  
 
Contact voor informatie: 
Dolf Sluiters 06 20360909 
John Loudon 0622500670 
 

Foto’s en achtergrond informatie vindt u op: 
www.dropbox.com/sh/gh3rcqaukh2ajoi/AADH3he_aJ0w3X56wW4Jvdy7a?dl=0 

 


