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Wie tegenwoordig het 'cultureel en 
vergadercentrum H.F. Witte' (veelal de 
sporthal genoemd) aan het Henri Dunantplein 
te De Bilt bezoekt, zal waarschijnlijk niet 
weten dat op deze plaats een uniek stuk Biltse 
geschiedenis ligt. Hier is namelijk de plaats 
waar tot aan het eind van de jaren 60 van 
de vorige eeuw de karakteristieke boerderij 
Weltevreden stond, en waarvan nu de naam 
nog voortleeft in de dichtstbij- staande van de 

Weltevreden 1963 (afb. 1) 

rij hoge flats aan de Alfred Nobellaan, de naam 
van de gehele wijk en de laan aan de westzijde 
van de Biltse Rading. Een tweetal oude eiken 
aan de kant van het tunneltje in de Martin 
Luther Kingweg en een oude beuk aan de kant 
van de Biltse Rading markeren nog de plaats 
waar ooit het erf van deze boerderij lag. Laten 
we terugkeren naar 1963, het jaar waarin de 
foto's zijn gemaakt die deze boerderij weer even 
tot leven brengen. Wie destijds de Looydijk 
afreed in westelijke richting, bevond zich 
na het passeren van de Waterweg op een 
onverhard pad met aan weerszijden een sloot 
met elzen- en wilgenbosjes. Het pad liep tussen 
weilanden door en eindigde op het erf van de 
boerderij. Daar kon men linksaf een onverhard 
beukenlaantje in dat eindigde op de 
Blauwkapelse weg en dat eveneens tussen de 
weilanden door liep. 

De boerderij zien we in afbeelding 1, komende 
vanuit het oosten, via het pad vanaf de 
Waterweg. We zien de grote met riet gedekte 
deel van het middelste van drie gebouwen. 
Links, buiten beeld achter de stapel brandhout, 
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bevond zich een washok en daarachter een 
moestuin. In afbeelding 2 kijken we vanuit 
het zuiden, vanaf het beukenlaantje naar de 
Blauwkapelseweg. In het midden, met de witte 
gevel, is het woongedeelte van de oude heer en 
mevrouw Van Brenk en van zoon Peet en zijn 
gezin. Het achterste deel van dit gebouw is de 
grote deel die zo opvallend is afgebeeld in 
afbeelding 1. 

Rechts op afbeelding 2 is het woonhuis van 
zoon Jan en zijn vrouw te zien. 
Dit is op afbeelding 1 nog net links te zien. 
In afbeelding 2 zien we geheel links het derde 
gebouw, een oude schuur die in afbeelding 3 
vanuit het noorden is gefotografeerd. 
Waarschijnlijk is dit losstaande gebouw het 

oudst van de drie. Hoewel lang in gebruik 
geweest als varkensstal, moet het gebouw in 
het verleden een andere functie hebben gehad, 
gezien de sporen die diverse verbouwingen 
duidelijk zichtbaar hebben achtergelaten. 
Tenslotte, niet zichtbaar op de foto's, bevond 
zich aan de rechterzijde van het erf dat op 
afbeelding 1 te zien is, een grote hooiberg met 
daarachter een koeienstal. Aan de westzijde 
bevond zich een paardenstal en een 
gereedschapsschuur en werd het geheel 
begrensd door een gebogen sloot geflankeerd 
door knotwilgen. Helaas heeft deze unieke 
locatie plaats moeten maken voor de aanleg van 
de Biltse Rading en de bouw van de sporthal. 
Waar nu het verkeer voortraast, heerste destijds 
de stilte van een wilgenbosje en scheerden de 
vleermuizen over het water van de sloot. 
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