
Wandelen door heden en verleden van

Garderen
Deze bijzondere route door het 
karakteristieke Garderen voert u langs 
prachtige gebouwen en monumenten. 

Lengte van de route:  2,5 km
Toegankelijk met kinderwagens
en voor minder validen.

Er zijn ook wandelroutes door 
Barneveld, Voorthuizen en Stroe

BA



Ten geleide

Het dorp Garderen was oorspronkelijk het bestuurscentrum van dit 
gebied. In een oude akte uit 853, die gaat over de schenking van 
bossen aan het klooster Werden in Westfalen, komt ook het bos 
Wardlo voor. Volgens sommigen is hieruit de naam Garderen 
voortgekomen. In 1818 werd Garderen onderdeel van de gemeente 
Barneveld.

2 3

Al in het begin van de vorige eeuw brachten 

vooral mensen uit het westen van Nederland 

hun vakantie door in Garderen. Zo veranderde 

het dorp ’s zomers van een boerendorp in 

een recreatiedorp. Ook nu komen in de 

zomer veel toeristen naar Garderen, zonder 

dat dit het prachtige karakter van Garderen 

wezenlijk veranderde.

Bezienswaardigheden

De toren van de Hervormde Kerk, die dateert 

uit de elfde eeuw, is een prachtige blikvanger 

van Garderen. Dat geldt ook voor de koren- 

molen “De Hoop”. Vroeger was dit een 

dwangmolen. Dat hield in dat de boeren hier 

hun koren móesten laten malen. Tegenwoor-

dig is de VVV Garderen gevestigd op de 

begane grond van de molen. De molen is 

nog in gebruik, de molenaar maalt regelmatig 

hier het koren.
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1   De wandeling door Garderen start bij de korenmolen “De Hoop”.

2   Als u recht vooruit kijkt ziet u de voormalige molenaarswoning.

3  Houdt dit huis aan uw rechterhand en loop de Oud Milligenseweg in.

Garderen is gebouwd op de rug van een 
stuwwal. Op het hoogste punt staat sinds 1852 
korenmolen “De Hoop”, een ronde stenen 
stellingmolen. Zij vervangt de door blikseminslag 
verbrande houten standaardmolen. De vroegste 
vermelding van een molen in Garderen dateert 
van 1325. De naam “De Hoop” is de meest 
voorkomende molennaam in ons land. 
Belangrijke molenaars voor Garderen waren 
Teunis van Zomeren en Hendrik van de Craats. 
Laatstgenoemde schonk ook het carillon in de 
toren van de Hervormde Kerk.

“De Stoom”
De plek waar nu Restaurant Camposing is 

gevestigd, stond 
vroeger bekend als 
“de Stoom”. Om bij 
windstilte toch te 
kunnen malen, 
werd de maalstoel 
aangedreven door 
middel van een 
benzinemotor. Voor 
de koeling van de motor was veel water nodig 
waarbij het warme water in een open bak werd 
gekoeld en gebruikt. Hierbij kwam, vooral bij koud 
weer, veel stoom vrij. Overigens werd alleen in 
noodgevallen de benzinemotor aangezet; een 
liter benzine kostte 10 cent.

Wandelen door Garderen

Boerderijen, zoals deze van de molenaar, 
stonden altijd met de weg mee of met de 
achterzijde (de deel) naar de weg. De achter-
zijde, de deel waar het vee stond, lag lager het 
woongedeelte (de heerd) aan de voorzijde, 
zodat het mestvocht niet in het woongedeelte 

kon komen. Ook was het makkelijker om met 
vee vanuit de heide op de deel te komen. De 
uitbouw aan de kant van de weg wijkt af van 
een normale boerderij; het is namelijk de keuken 
(de geut); van hieruit kon de molenaar de molen 
en eventuele klanten in de gaten houden.

1. Korenmolen De Hoop, Oud Milligenseweg 5

Een voormalige bondsstal die behoorde bij 
Herberg De Roskam. In de tijd dat het vervoer 
nog per paardenkoets ging en Garderen dichtbij 
de rijksweg Utrecht-Deventer lag, konden 
reizigers hier op verhaal komen en de paarden te 

eten en drinken geven en de nacht doorbrengen. 
De zondagse bezoekers van de nabijgelegen 
Hervormde Kerk konden hier hun paarden en 
koetsen stallen.

2. Voormalige molenaarswoning uit 1893, Oud Milligenseweg 3

3. Keukenhuis, Oud Milligenseweg 4
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4   Schuin rechts ziet u de voormalige dorpsschool.

5   Links gelegen ziet u Onder de Lindeboom. 

6  Tegenover dit bedrijf ziet u aan uw linkerhand logement “De Roskam”.

In 1811 wordt voor het eerst melding gemaakt 
van het bestaan van een school in Garderen. In 
dit pand was van 1811 tot 1881 de school 
gevestigd. Het was een van de eerste 
gebouwen na de grote dorpsbrand van 16 juni 
1811. Met steun van diverse overheden en de 
kerk werd deze school toen gerealiseerd. Er 
werd onderwezen in taal, rekenen en zingen. 
Het aantal kinderen per jaar wisselde sterk: van 
20 in de zomer tot 80 in de winter. 

Het schoolgeld 
bedroeg 5 cent 
per kind per week 
wat de meester 
per jaar 70 gulden opleverde. Dat was te weinig 
om van te bestaan; daarom was hij tevens 
koster, doodgraver, voorzanger in de kerk 
(een orgel bestond nog niet) en inner van de 
belastingen.

Het pand stond vroeger bekend als “Herberg De 
Lindeboom”. Als in 1407 was Garderen bekend 
“om de deugd zijner eieren”. Een bekend 
herbergier was Evert Martens. Hij werd berispt 
door de kerkenraad van de naastgelegen kerk 
vanwege het feit dat er ’s zondags op de viool 
gespeeld en gedanst werd in zijn herberg. Zijn 
dochter Griet, een nog altijd bestaande meisjes- 
naam in Garderen, nam de zaak over; dit werd 
het alom bekende geschenkenhuis “Eier Griet”; 
dit vanwege de kwaliteit van de door haar bereide 
eieren. Ze had een uithangbord met de tekst:

“De Lindeboom, die gij hier ziet 
Vandaag voor geld, morgen voor niet”

In 1881 werd hier een wagenmakerij gevestigd 
en later een meubelmakerij.

4. Voormalige dorpsschool, Dorpsstraat 2 

6. Logement “De Roskam”, Mazenhofstraat 1 

Vanwege de ligging van Garderen aan de route 
van Amsterdam naar Duitsland overnachtten 
veel passanten in het dorp, zodat Garderen voor 
die tijd al relatief veel herbergen en logementen 
bezat. Over de kwaliteit van “De Roskam” waren 
de meningen verdeeld. Zo schreef ene Carel van 
Nieveld in 1874 over “een afgrijslijke herberg”. 
Op geregelde tijden kwamen handelaren uit 
Duitsland en boden goede kwaliteit boerenge-
reedschap te koop aan zoals zichten (een kleine 
zeis) en zeisen om koren en gras te maaien. Het 
huidige pand, met het uiterlijk van een dorpsvilla, 
stamt uit 1932. De laatste uitbaters waren de 
gezusters Pater. Hier haalden de oudere 

Garderenen een drupje “2 om 3” (brandewijn 
met punch). Toen er in de kerk nog geen 
verwarming was, konden de kerkgangers hier 
gloeiende kooltjes voor in de stoof halen om 
toch warme voeten te houden. Op het einde van 
de jaren ’50 sloot dit café haar deuren.

5. Onder de Lindeboom, Oud Milligenseweg 1
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7  U loopt de Mazenhofstraat verder in.

8  Rechts ziet u de Nederlands Hervormde Kerk.

Hier was Transportbedrijf Schuiteman gevestigd. 
Het was een depot van “Van Gend en Loos 
Bodediensten”. Wekelijks werden er bode-/
busdiensten gereden naar de markt in 
Apeldoorn, de eiermarkt in Barneveld en de 
veemarkt in Zwolle. Voor een klein bedrag kon 
men meerijden. Vooral de eiermarkt in Barneveld 
was populair. Op geregelde tijden werd de 
garage ’s zaterdags omgebouwd tot feestzaal 
en vonden hier muziek-, zang- en toneeluitvoe-
ringen plaats, uitgevoerd door plaatselijke 
amateurverenigingen.

7. Pand Mazenhofstraat 3

8. Nederlands Hervormde Kerk
De kerk, gesticht in 1050, is één van de oudste 
kerken op de Veluwe. De kerk werd herbouwd in 
1575. In 1859 werd de kerk afgebroken en opnieuw 
opgebouwd. Garderen was ook de eerste kerkelijke 
gemeente die overging naar het protestantisme. De 
laatste pastoor en tevens eerste predikant was Jan 
Gerritsz. Versteghe, bijgenaamd: Johannes Anastasius 
Veluanus, de Hervormer van de Veluwe. Garderen 
nam in die tijd kerkelijk een belangrijke plaats in op de 
Veluwe. Nu nog herinneren oude kerkpaden, zoals het 
Hattemerkerkpad, aan deze periode.

Toren NH kerk
De dertig meter hoge toren is 
gebouwd in Romaanse stijl en 
dateert uit de 14e eeuw. In de 
toren hangen twee klokken die 
in 1802 in de toren werden 
gehangen. Er wordt een uur 

vóór en tien minuten vóór de kerkdienst met 2 
klokken geluid. Bij overlijden en begraven wordt met 
één klok geluid. Ook nu nog is dit gebruik in zwang. 
Op deze wijze wordt aan het dorp meegedeeld dat 
iemand is overleden. 

Vroeger, toen de Veluwe nog een kaal en dor gebied 
was, werd bij helder weer de toren van Garderen 
door de vissers op de Zuiderzee gebruikt als 
herkenningspunt. Garderen ligt dertig meter boven 
de zeespiegel; samen met de toren van 30 meter 
was deze dus van verre te zien. Op de tweede etage 
ligt een stenen vloer. Hierop werd een vuur gestookt 
om ook ’s avonds vanaf de Zuiderzee zichtbaar te 
zijn. Het woord vuurtoren is hieraan ontleend. Ook 
werd de toren gebruikt als seinpost bij het 
overbrengen van berichten van ‘t Loo naar 
Amsterdam, de zogenaamde optische telegraaf. De 
toren is eigendom van de burgerlijke gemeente.

De torendeur en het carillon
De torendeur is het bekijken meer dan waard. Vroeger 
was materiaal duur en arbeid goedkoop. Om geld uit 
te sparen, werd deze deur met de hand gedisseld (een 
brede bijl tussen twee handvatten). Het carillon is bij 
testament geschonken door molenaar Van de Craats.

Beeld van Anastasius 
Jan Gerritszoon Versteghe (1520-1570) was een 
boerenzoon uit Stroe. Hij genoot zijn priesteropleiding 

(vermoedelijk) in Harderwijk. In die tijd was het 
gebruikelijk om de gewone namen te verlatijnsen. Hij 
noemde zich daarom Johannus Anastasius 
Veluanus. Als begenadigd prediker trok hij vele 
gelovigen uit de wijde omgeving aan. Men mag hem 
de eerste verkondiger van de nieuwe leer noemen. 
Dat de autoriteiten het niet met hem eens waren, laat 
de kunstenaar van het beeld zien in zijn pijnlijke 
houding. Hij werd drie jaar opgesloten in het Huis te 
Hattum. Een gevangenis was toen geen pretje. 
Daarna werkte hij veel in Duitsland. In de kerk is een 
plakkaat aangebracht ter herinnering aan deze 
belangrijke hervormer. Bij de onthulling van deze 
plaat was Prins Hendrik aanwezig.

Kerkhof
Het kerkhof was vroeger ook echt de begraafplaats 
rond de kerk. De rijke mensen werden in de kerk 
begraven, waardoor het niet altijd even fris in de kerk 
rook. Vandaar de uitdrukking ‘rijke stinkers’. Naast 
de kerk bevinden zich nog twee graven: een van de 
dochter van de plaatselijke huisarts en de andere van 
schaapherder Klaas van Essen. In die tijd werden op 
de graven houten grafzerken geplaatst. Stenen 
waren, vanwege de prijs, alleen voor welgestelden 
weggelegd. Vanwege zijn vriendschap met koning 
Willem III en zijn oom Frederik, die veel in dit gebied 
op jacht kwam, kreeg Klaas van Essen na zijn dood, 
op kosten van de koning, deze steen op zijn graf.

Mazenhofstraat
De naam ‘Maas’ is een nog steeds voorkomende 
mannelijke voornaam. Een hof(je) is een moestuin 
bij een boerderij. Aan deze straat lag vroeger 
waarschijnlijk “Maas zijn hof”. Let op de oude 
leilinden; deze behoorden vroeger bij Maas z’n hof.

Leilinden en beukenhagen
In Garderen staan vele leilinden. Vroeger dienden 
deze als een soort zonnescherm om de huizen 

koel te houden. Een tweede voordeel was dat de 
boom zoveel vocht opzoog, dat de huizen zelf 
geen vochtproblemen hadden. Slim en efficiënt. 
In 2009 heeft Plaatselijk Belang Garderen, met 
steun van de overheid, een actie voor meer 
leilinden ontketend. Er werden toen 350 leilinden 
gepland. Samen met de actie van eind jaren ’80, 
waarin tientallen meters beukenhagen werden 
gepland, is het “groen” beeldbepalend geworden 
voor Garderen.
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9  10   Loop iets verder de Mazenhofstraat in.

11   Einde weg rechtsaf, de Bakkerstraat in.

12   In het verlengde van deze weg, aan dezelfde kant gelegen, nr 17.

13  14   Aan dezelfde kant van de weg, na 200 meter.

In het begin van de vorige eeuw bevonden zich 
vijf bakkers in Garderen. Bakkerij Schuiteman is 
hiervan de enige overgeblevene. In die tijd telde 
Garderen ongeveer zo’n 400 inwoners; een 
reden voor de vijf bakkers om er nog wat bij te 
doen voor de kost. Zo was de toenmalige 
bakker Willem Zevenbergen onder andere 
veehandelaar en ‘veearts’. In 1951 brandde de 

oude bakkerij tot de grond af. Ook bestaat het 
verhaal van twee andere bakkers. Het waren 
(Hen)deriekus van Hierden en Hendrikus Toes. 
Bij de laatste woonde vrijgezel Toon van Hierden 
in. Hij was de koster van de Hervormde Kerk. 
Menig jongeling kreeg van hem een draai om 
zijn oren als ze dingen deden die in het 
Godshuis niet thuishoorden.

In 1845 wordt hier, in opdracht van de 
Hervormde Kerk, voor 700 gulden een pastorie 
gebouwd. In 1928 besluit de kerkenraad de 
pastorie op te knappen. Er valt echter zoveel te 
herstellen dat men het er al gauw over eens is 
dat het beter is om een nieuwe pastorie te 
bouwen. De kosten hiervan bedragen ƒ12.694,-

een aanzienlijk verschil met de vorige keer. Een 
bekende Nederlander, die hier in zijn jeugd heeft 
gewoond en wiens vader hier dominee was 
(1935 tot 1943), is politicus en boekenschrijver 
Jan Terlouw. De pastorie is nu eigendom van de 
Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

Hier woonde ooit Aart Zevenbergen, bijgenaamd 
Oart Snieër (Snijder). Een snieër was geen 
messentrekker maar een kleermaker. De man 
was een stuk jonger dan zijn vrouw; dat zou 
volgens zeggen komen omdat hij mank liep en 
geen jonge meid kon bemachtigen. Ze waren 
hem allemaal te snel af. Hij had twee zoons: Evert 
en Gaart (Gerrit) Snieër genaamd. Officieel heetten 
ze Evert Zevenbergen en Gerrit van Zevenbergen. 
De Zevenbergens die nu nog in Garderen wonen 
zijn allen afstammelingen van Evert, dus zonder 
‘van’. Zijn beroep was karrenman.

11. Bakkersstraat 8

12. Dorpsstraat 17
Aan de overzijde van de Mazenhofstraat, naast 
de kerk, bevindt zich nog één van de drie 
waterputten die Garderen bezat. Hier werd door 
de inwoners water gehaald. Het was drinkwater 
voor mens en dier en voor alles wat men verder 
met water doet. Van buiten het dorp kwam men 
met de kruiwagen met een ton erop om water te 
halen. Vaak moesten de grotere kinderen dit na 
schooltijd doen. Wilt u weten hoe diep de put is, 
zoek dan een kiezelsteen en laat deze in de put 
vallen en tel tegelijk de seconden tot u de plons 
hoort (de valsnelheid is 10 m. per sec.!).

9. Waterput, Mazenhofstraat 5-7

13. Putterweg 3

Vroeger werd in en om Garderen als dakbedek-
king in de regel gebruik gemaakt van roggestro. 
Het werd hier veel verbouwd en was dus een 
goedkoop bouwmateriaal in tegenstelling tot 
dakpannen. Als iemand zich een boerderij met 
dakpannen kon permitteren was hij “onder de 
pannen”. Als je toch een beetje aanzien wilde 
hebben liet je, voor zover dat financieel mogelijk 
was, het onderste deel van het dak van pannen 
voorzien, zoals bij nr. 11.

10. Mazenhofstraat 7 en 9/11
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15  Recht tegenover dit huis, aan de andere kant van de weg.

16  U loopt nu 15 meter terug en gaat links af.

17  Na 100 meter aan dezelfde kant van de weg.

Hier was tot 1911 het postagentschap en de 
postbezorging ondergebracht. De post werd 
opgehaald in Voorthuizen. Ook werden artikelen, 
die in Garderen niet voorhanden waren, 
meegebracht. Bewoner en postbezorger was 
Nui Zevenbergen van Evert Zevenbergen 
(Snieër). Later vestigde klompenmaker Van Lagen 
zich hier. Je kunt het nog zien aan de talloze 
klompjes. Hij deed er zoals velen iets bij, zoals het 
lubben (castreren) van bokken en rammen.                                                                                                    

Deze boerderij uit 1853 is niet helemaal origineel 
zoals de datum op de voorgevel doet vermoeden. 
Als u aan de zijkant van het pand de muur 
bekijkt, dan valt te ontdekken dat de bovenste 
stenen anders zijn dan de onderste lagen. Na de 
bevrijding in 1945 speelde een van de kinderen 
letterlijk met vuur, met als gevolg dat het hele dak 

in de fik vloog. De gevels bleven overeind staan. 
Men heeft toen van de nood een deugd gemaakt 
en de muren opgetrokken om meer ruimte te 
maken voor het gezin met 15 kinderen, het 
inwonend paar en de koe. Kijk naar de groente-
tuin, het kippenhok en de originele mestvaalt.

14. Putterweg 7

15. De Til, Harderwijkerweg 1

16. Boerderij, Harderwijkerweg 4

Op de kruising Buurtstraat-Harderwijkerweg staat de 
“Rooie pomp”. Een van de drie Garderense plaatsen 
waar men water kon putten. Deze pomp bevond zich 
aan de noordzijde aan de rand van het dorp. De pomp 
is van een latere tijd dan de andere pompen in het 
dorp. Men haalde het water van 25 meter diepte. 
Tegenwoordig is het niet meer geschikt als drinkwater, 
vandaar dat de pomp buiten bedrijf is.

17. Pomp, Buurtstraat-Harderwijkerweg

Eén van de weinig overgebleven panden in 
Garderen, die nog bijna in oorspronkelijke staat 
bewaard is gebleven. Dit huis werd  begin vorige 
eeuw veelal gebruikt als tijdelijke bewoning voor 
weduwen of weduwnaars met een paar 
kinderen, of oudere dorpsbewoners die om een 

of andere reden andere woonruimte zochten. 
Vandaar de naam: “De Til”. Na de laatste 
Wereldoorlog is het bewoond geweest door een 
kunstschilder die vele etsen en landschapschil-
derijen van Garderen en omgeving maakte. 
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18   Kijk nu naar rechts.

19   Loop nu naar rechts, aan het einde van de weg rechtsaf: de Speulder-

weg op. Daarna na 200 meter naar links het dorp weer in. Blijf aan de 

linker kant van de weg lopen.

Het Kruipad heette vroeger Kruippad. In de 
Speulder- en Sprielderbossen vind je talrijke van 
deze kruippaden. Deze werden aangelegd op 
verzoek van koning Willem III. Het zijn verdiepte 
smalle paden waar de jagers door konden 
kruipen, zonder gezien en geroken te worden 
door het wild. Ook werden wegen aangelegd 
ten behoeve van de jacht, zoals de Oude- en 

Nieuwe Prinsenweg en de Koningsweg met de 
bekende koningseik.
De inwoners van Garderen gebruikten het 
weggetje om met de kruiwagen sprokkelhout te 
halen voor de verwarming en het bereiden van 
eten. Een Gardereen had het recht (servituut) 
om gratis sprokkelhout uit de bossen te halen.

Tussen de nummers 24 en 26 bevindt zich het 
laagste punt van de kom van Garderen. 
Riolering was niet aanwezig. De regen (en het 
(gootsteen)water) werd hier in “De Poel” 
verzameld. Tot de aanleg van de riolering stond 
hier altijd meer of minder water. Vroeger stond 
op de plaats van het Lagerhuis het boerderijtje 
van Gaart Snieër. Zijn echte naam was Gerrit 
van Zevenbergen. Snieër (snijder) is dialect voor 
kleermaker. Dat was het beroep van zijn vader 
Oart (Aart) Snieër. Hij was een keutelboertje, die 
zijn grond (Snieërskamp) even buiten het dorp 
bewerkte met behulp van een ezel. Baas en ezel 
waren het niet altijd samen eens over de uit te 
voeren werkzaamheden. Wat beiden op luide 
wijze elkaar aan het verstand trachten te 
brengen. Na zijn dood heeft zijn neefje en 
buurman de postkantoorhouder van nr. 24 het 

boerderijtje 
laten slopen 
en het 
huidige 
pand  laten 
bouwen. In 
het pand was onder andere een winkel en een 
taxibedrijf gevestigd: de Kaaitax. Deze was 
genoemd naar taxichauffeur Gerrit, met bijnaam 
Gart Kraai (naam van een tamme kraai). Een 
goede klant van hem was de overbuurman: 
dominee Terlouw. Deze was de vader van de 
bekende Jan Terlouw, de politicus en kinderboe-
kenschrijver. Later heeft broer Albert er een 
dorpscafé in gevestigd, de Vale Ouwe; nu heet 
het: Ons Lagerhuys, een zinspeling op het 
laagste gedeelte van de Dorpstraat. De kelder 
liep bij grote hoosbuien vaak onder water. 

18. Het Kruipad

19. Ons Lagerhuys, Dorpsstraat 26
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20  21   Blijf aan de linker kant van de weg lopen. 21. De waterput op de Putbrink

20. Voormalig postkantoor uit 1911, Dorpsstraat  24

In vroege dagen was dit de plaats waar ieder 
water haalde. Een ontmoetingsplaats waar de 
laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. 
Soms zou je willen, dat de put de gefluisterde 
verhalen opnieuw zou vertellen. In oude 
geschriften wordt vermeld, dat het onderhoud 
soms belabberd was. In 1462 viel een vrouw 
voorover en verdronk. Ook in 1684 was het 
onderhoud zo slecht, dat er onderhoud nodig 
was. De regenten overlegden langdurig. Het zou 
bijna duizend gulden kosten! De aangezochte 
metselaar ging voortvarend te werk, maar 
verdronk zelf in deze put.

De eigenaar van dit pand was de “brievengaar-
der” of wel de hulp-kantoorhouder Posterijen. 
De post werd dagelijks opgehaald in Voorthuizen 
en later in Putten en in Garderen op nummer 
gezet. Straatnamen waren er die tijd nog niet de 
huizen hadden allen  een nummer: G1, G2, enz. 
Vervolgens werden de brieven door (hulp)
bestellers bezorgd. 
In het kantoor was ook de handbediende 
telefooncentrale en de telegraafcentrale 
gevestigd. Met andere woorden: de hele PTT 
was dus vertegenwoordigd. Voor de personele 

bezetting zorgde de kantoorhouder zelf: met 
10 kinderen keus genoeg. 
Aan de linkerkant van het pand was een 
winkeltje gevestigd waar o.a. rook- en 
snoepartikelen werden verkocht. Een halve dag 
per week werd de voorkamer voor een 
rijksdaalder verhuurd aan een arts uit een 
naburig dorp om er spreekuur te houden. Om 
alle monden te voeden, bezat men nog een 
akker waar ze onder andere aardappelen 
verbouwden. Ook hadden ze een koe en enkele 
varkens voor eigen verbruik.
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22  Rechtdoor lopend ziet u Café de Bonte Koe.

23  24   Houd de Bonte Koe aan uw linker kant, en loop de Dorpsstraat in. 

Einde van de route. U bent bijna bij de molen.

Lange tijd was dit het (woon-)huis van de lokale 
politie. Helaas, echte dorpsagenten zijn er niet 
meer. Gelukkig zijn er nog foto’s waar een 

politieman op staat met een grote snor en dito 
buikje met zijn fiets aan de hand. Hij straalde 
niet alleen gewicht uit, maar ook overwicht.

Misschien is het u opgevallen: alle huizen zijn 
ná 1811 gebouwd. Er was in dat jaar een grote 
brand. Op 16 juni 1811 werd een derde van 
Garderen door brand verwoest. Vijfentwintig 
huizen en enkele schuren gingen in vlammen op. 
Er was nog geen brandweer en slechts één 
waterput. In die tijd telde Garderen 420 
bewoners. Door middel van collectes in het 
gehele arrondissement werd ƒ 2.900,- aan 
steungelden bijeengebracht.

23. Dorpsstraat 6

24. Dorpsstraat 1a

Op een oude foto uit 1920 is de Bonte Koe als 
een boerderij en herberg te zien. De allereerste 
vermeldingen vinden we in 1873, toen de 
herbergierster Maria Mulder overleed. Sindsdien is 
er veel gebeurd. Vele verbouwingen vonden plaats 
maar het karakter is bewaard gebleven. Vroeger 
was het interieur heel donker en met Perzische 
kleedjes op de tafels. Als je een borrel bestelde, 
werd deze op een bierviltje gezet. Zo niet, dan had 

het kleedje de borrel 
al half “opgezopen”. 
Ooit was het een 
VVV-kantoor, een 
verenigingsgebouw 
met een schietvereniging “de Treffers”. Nu is het er 
goed toeven. De bediening is eigentijds, maar met 
de sfeer van weleer. En het terras… dat is een van 
de mooiste terrassen van Garderen.

22. Café de Bonte Koe
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Er zijn ook wandelroutes door 
Barneveld, Voorthuizen en Stroe

1. Korenmolen De Hoop

2. Voormalige molenaarswoning

3. Keukenhuis

4. Voormalige dorpsschool

5.  Onder de Lindeboom

6. Logement “De Roskam”

7. Pand Mazenhofstraat 3

8.  Nederlands Hervormde Kerk

9. Waterput, Mazenhofstraat 5-7

10. Mazenhofstraat 7 en 9/11

11. Bakkerstraat 8

12. Dorpsstraat 17

Legenda

Wandelen door heden en verleden van

GarderenGarderen

13. Putterweg 3

14. Putterweg 7

15. De Til, Harderwijkerweg 1

16. Boerderij, Harderwijkerweg 4

17. Pomp, Buurtstraat-Harderwijkerweg

18. Het Kruipad

19. Ons Lagerhuys, Dorpsstraat 26

20. Voormalig Postkantoor uit 1911

21. De waterput op de Putbrink

22. Café De Bonte Koe

23. Dorpsstraat 6

24. Dorpsstraat 1a
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Colofon

Wandelen door heden en verleden van Garderen 
is onderdeel van een viertal wandelroutes door de 
gemeente Barneveld.

Uitgave: Gemeente Barneveld, 2014
Tekst/Samenstelling: C.P. Hoogeveen
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Grafische vormgeving: Interface Communicatie, Ede
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