
Bredeweg 65 – Hasselthoeve 
Deze boerderij is gebouwd in 1936 in opdracht van de eigenaar Mr. 
N. van Hasselt, dijkgraaf van Schieland. Vervolgens bewoond door 
Frank Paul als pachter, die daarvoor in de Dorpsstraat van Moer-
kapelle woonde. Frank Paul is opgevolgd door Kees van Velde die 
eerst samen met zijn broer Bas op de ouderlijke boerderij Brede-
weg 43 zat. In 1988 is Ad van Velde, zoon van Kees, verhuisd naar 
Kantens in Groningen waar hij een groot melkveebedrijf heeft 
(Hunsingo Dairy). 
 
In 1989 zijn de gebouwen van de boer-
derij gekocht door de firma P. de Vrij. 
Nu is hier gevestigd het bedrijf De Vrij 
Quality Solutions van Cock de Vrij. Het 
bedrijf is gespecialiseerd in micro-
biologische schoning van voedselin-
grediënten. De grote schuur is in 
gebruik als opslagloods. Achter de 
schuur staan nog meerdere hallen van 
dit bedrijf. De Hasselthoeve is een ge-
meentelijk monument. 

polder en vervolgens naar Biddinghuizen in de 
Flevopolder. De broers werden meestal ‘van Vel-
zen’ genoemd. Zij waren bekend als liefhebbers 
en fokkers van mooie trekpaarden. Hun paard 
Olga van Moerkapelle werd ooit reserve kam-
pioen van Nederland. 
 
Kees is later verhuisd naar de Hasselthoeve. Zijn 
jongste broer Maarten (1929-1996) is op deze 
boerderij verder gegaan. In 1975 is Maarten ge-
stopt met boeren. Het land van de boerderij is 
verkocht voor de bouw van tuinderskassen en 
een industrieterrein. In 1990 heeft Maarten de 
gebouwen van de boerderij verkocht aan zijn 
zoon Marco (handelaar in onroerend goed). 
Marco heeft hier zelf enige jaren gewoond tot hij 
verhuisde naar Sluipwijk. Huis en schuur zijn 
verbouwd maar nog duidelijk te herkennen als 
de vroegere boerderij. 
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Heijboer. Hij was een van de zes zonen van Mattheus Heijboer van 
de Catges Hoeve in het Noordeinde. In 1939 is de bouwvallige 
boerderij vervangen door nieuwbouw en kreeg ook de nieuwe 
naam Huize Terweide. In 1964 is het land verkocht om er tuin-
derskassen op te bouwen. Dat was het einde van het boerenbedrijf.  
Tegenwoordig is het bedrijf Van der Wilt Classics hier gevestigd. 
Jan van der Wilt heeft van zijn hobby repareren en restaureren van 
oldtimer en klassieke tractoren zijn beroep gemaakt. 

Bredeweg 72 – Huize Terweide 
Adres voorheen Bredeweg 9  Zevenhuizen 

Oorspronkelijk heette deze boerderij Nooitgedacht. In 1939 is de 
naam veranderd in Huize Terweide. 
De eerste boer hier na de droogmaking van de Zuidplaspolder was 
Jan Troost. Hij kwam in 1839 uit Texel, maar was geboren in Stel-
lendam. De boerderij was in bezit van de familie Van Gennep. In 
1873 koopt Ary de Vrij de boerderij en verpacht deze aan zijn zoon 
die ook Ary heette. In 1894 wordt de boerderij verkocht aan de be-
leggers Cornelis de Jong en Gerrit Verboom. Pachter Ary de Vrij 
junior verhuist naar de Willemshoeve aan de overkant van de Bre-
deweg onder Waddinxveen. Op de boerderij komt nu Pieter Bon-
tenbal als bedrijfsleider. In 1921 wordt de boerderij verpacht aan 
Cornelis Havenaar afkomstig van de boerderij aan de Moerkapelse 

Zijde 3.  
In maart 1930 koopt Cornelis 
Havenaar de boerderij van de 
eigenaar Gerrit Verboom om 
deze in november weer aan 
hem terug te verkopen (voor 
veel minder geld). In 1932 
wordt Dr. J.F. Paul, huisarts te 
Waddinxveen, de nieuwe eige-
naar. De familie Havenaar ver-
trekt in 1935 naar Nieuwerkerk 
aan den IJssel en later naar de 
Haarlemmermeerpolder. De 
nieuwe pachter wordt Adriaan 
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