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Boerderijpluim 2017 
gaat naar Best
Op donderdag 16 november is de tweejarige Boerderijenpluim 
van Stichting De Brabantse Boerderij weer uitgereikt. Het hoofd-
doel van SdBB is het herkenbaar behoud van het agrarisch erf-
goed, de boerderij en bijgebouwen. Daarin past het initiatief om 
boerderijen die met zorg gerestaureerd en/of herbestemd wor-
den in het zonnetje te zetten. Dit jaar werd de Boerderijenpluim 
voor de zesde keer uitgereikt. Voor leden van de jury is het een 
heel mooie en interessante gelegenheid om de meest bijzonde-
re boerderijprojecten te kunnen bezoeken en te beoordelen. De 
meest fraaie en best gerestaureerde boerderijen van Noord-Bra-
bant komen in beeld en de jury ervaart het enthousiasme van de 
eigenaren en/of opdrachtgevers. Goed beschouwd verdienen al 
deze eigenaren een pluim voor hun inzet, doorzettingsvermogen 
en investering. Iets waar iedere bezoeker aan landelijk Noord-Bra-
bant van kan genieten. 
Voor de Boerderijenpluim 2017 waren 11 boerderijen en schu-
ren genomineerd, die in de afgelopen jaren gerenoveerd, geres-
taureerd of herbestemd zijn. Het betreft:
• Langgevelboerderij, Burgstraat 7, Best,
• Vlaamse schuur, Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen,
• Kop-rompboerderij 1938, Hertheuvelsehoef 6, Eersel,
• Wederopbouwboerderij, Voorteindseweg 18. Oost-, West- en 

Middelbeers,
• Langgevelboerderij 1934, Laar 2, Nistelrode,
• Langgevelboerderij, Walikerplein 3, Riethoven,
• Langgevelboerderij, Hulst 5, St. Oedenrode,
• Kortgevelboerderij, Nieuwstraat 35, Volkel,
• Landgoedboerderij “De Nieuwe Hoef”, Gorp a.d. Ley 1, Hilva-

renbeek,
• Tot boerderij verbouwde Vlaamse schuur, Slimstraat 68a, 

Udenhout,
• Langgevelboerderij, Brielsedreef 82, Prinsenbeek.
In deze Nieuwsbrief hebben we foto’s van deze panden opge-
nomen.

Er is maar één pluim
Er is slechts één pluim te vergeven en dat maakt het vaststellen 
van de winnaar van de pluim lastig. De jury was echter unaniem 
van mening dat de boerderij in Best de Pluim meer dan ver-
diend heeft. Op de omslag van deze Nieuwsbrief, zowel voor 
als achter, een foto van het eindresultaat. De familie Van Keme-
nade, eigenaar van de boerderij aan Burgstraat 7 in Best, kreeg 
de Boerderijpluim 2017 overhandigd door Joop Steenbakkers, 
voorzitter van de jury. Ook de andere genomineerden ontvingen 
een diploma en kregen lof toegezwaaid voor hun projecten, die 
alle zeer geslaagd zijn. Lees het juryrapport op de website van 
SdBB. Daarin vindt u naast de criteria ook de toelichting op alle 
genomineerde boerderijen en schuren.

 



Bouwhistorie van Burgstraat 7
Aan de herbestemming en restauratie van Burgstraat 7 in Best 
lag een bouwhistorisch rapport van Dick Zweers ten grondslag 
met als bijlagen tekeningen van John van Lierop waarop de ont-
wikkelingsgeschiedenis van de boerderij in beeld wordt gebracht. 
Hieronder delen van paragraaf 2.4 van het rapport over de bouw-
geschiedenis.

De oudste kern is een vrij bescheiden woonstalhuis van 3 travee-
en (gebintvakken). De wanden bestonden, naar we redelijkerwijs 
mogen aannemen, uit vitselstek (beleemd vlechtwerk). Uit een 
jongere fase dateert de nog intact aanwezige dubbele stook-
plaats rug-aan-rug; een vrij zeldzaam gegeven. Dit driebeukige 
hallenhuis/ woonstalhuis met lage langsgevels en ingangen in de 
korte gevels gaat schuil in het huidige gebouw. (Het is oost-west 
georiënteerd met het woongedeelte aan de westzijde en het stal-
gedeelte aan de oostzijde, red.). Deze kern kan nog uit de vroege 
17e eeuw dateren. Naar alle waarschijnlijkheid was er toen al 
een schuuroverstek. Pogingen om tot een dendrochronologische 
datering te komen bleven zonder resultaat. De stookplaatsen da-
teren mogelijk van omstreeks 1700. Verlenging van de oorspron-
kelijke kern vond in 3 fasen plaats. Een vroege, heel beperkte 
uitbreiding vond plaats aan de westzijde. Deze is moeilijk exact te 
dateren maar dateert waarschijnlijk uit de vroege 18e eeuw. Of 
een eerste oostwaartse uitbreiding ouder dan wel jonger is dan 
de uitbreiding aan de westkant is bij gebrek aan gegevens niet te 
zeggen. Later is de boerderij nog een keer oostwaarts verlengd. 
Dit zal in de 19e eeuw zijn gebeurd maar wel voor 1832. Tot 
dat moment had de boerderij kennelijk nog het oude schuur-
overstek. Duidelijk is vast te stellen dat de jongste uitbreiding het 

meest oostelijke deel betreft. Het meest oostelijke deel van het 
gebintwerk heeft in zijn huidige samenstelling niets van een zelf-
standig bijgebouw. Bovendien staan de oudere telmerken niet 
meer in de juiste volgorde. Toen omstreeks 1832 het kadastrale 
minuutplan is getekend was de huidige lengte van het gebouw 
al bereikt. 

We vermoeden dat de laatste oostwaartse uitbreiding van kort 
voor 1830 dateert. Met gebintwerk in dit bouwdeel is iets bijzon-
ders aan de hand. Het wijkt nogal af van de overige gebinten en 
er zijn gesneden telmerken in aangetroffen. Dit materiaal is dus 
vrij oud, mogelijk nog van omstreeks 1500. Het kan afkomstig zijn 
van een bijgebouw en bij de afbraak ervan beschikbaar gekomen 
voor uitbreiding van het hoofdgebouw. Bovenstaande conclusies 
t.a.v. de ruimtelijke groei en bouwgeschiedenis zijn voorlopig; de 
dateringen geschat. We houden het voor mogelijk dat tijdens het 
uitvoeren van de beoogde restauratiewerken nieuwe gegevens 
aan het licht komen. Daaruit kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

De westelijke verlenging kwam hoogstwaarschijnlijk in de plaats 
van een overstekend zolderfront. De puibalk hiervan bevindt zich 
nu boven de oostelijke stookplaats. Uit deze combinatie komt 
ons vermoeden voort dat de aanleg van de dubbele stookplaats 
en de westwaartse verlenging van het gebouw gelijktijdig plaats 
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vonden. In elk geval betekende de aanleg van de stookplaatsen 
een belangrijke modernisering want deze bracht een aanzienlij-
ke verbetering van het wooncomfort met zich mee. De nieuwe 
(huidige) westgevel was evenzeer een stap vooruit. We typeren 
deze als een voor deze streken vroeg voorbeeld van verstening. 
In vroeger eeuwen gold het gezegde dat degenen die in stenen 
gebouwen huisden ‘steenrijk’ waren. Toen de strooien daken 
steeds meer werden vervangen door pannen heette het dat men 
dan ‘onder de pannen was’. 
Hoe dan ook; aan de oostkant kwamen er, vermoedelijk wat eer-
der of later dan de stookplaatsen 2 traveeën bij met ook een 
schuuroverstek. Dat is in de kapconstructie nog duidelijk te zien. 
In de periode 1840-1870, toen de boerderij al de huidige lengte 
had, werd het uiterlijk sterk gewijzigd en ontstonden de stenen 
langsgevels. Daarbij is de oude westgevel iets gewijzigd. Omdat 
het huis al aan de oostkant met 2 ruime balkvakken was verlengd 
en de inwendige ruimten meer op de Burgstraat waren gericht, 
kreeg het huis de vorm van een inmiddels vertrouwd geworden 
langgevelboerderij. De oude inrijdeuren aan de oostzijde waren 
door de verlenging niet meer bruikbaar en nu verviel ook de 
oude voordeur aan de westkant. Hierdoor werden alle binnen-
ruimten een kwartslag gedraaid en kregen ze hun ramen en deu-
ren in de lange noordgevel. De oude noordgevel was daarvoor 
te laag. Of de nieuwe gevel wat naar binnen werd verplaatst om 
voldoende hoogte te krijgen voor ramen en deuren is de vraag. 
De zijbeuken zijn vrijwel even breed. 

Omdat er nu aan de noordkant een woonruimte werd toege-
voegd moest de deur in de korte gevel worden gedicht en moest 
de kelder worden verplaatst naar de zuidkant. De tussenmuur 
komt in de westgevel precies in het midden van de vroegere 
voordeur uit. De gevel aan de zuidkant (de veldzijde) behield 
haar beperkte hoogte. Het oude hoofdgebouw bleef in hoofd-
zaak bewaard in de vorm zoals die hierboven is geschetst. Het 
17e eeuwse gebintwerk is nog vrijwel compleet aanwezig en 
ook de oude kapconstructie is intact. Binnenmuren zijn voor een 
deel vrij oud. De langsgevels dateren voor een groot deel uit 
het midden van de 19e eeuw en de westgevel is beduidend 
ouder. In 1959 werd aan de noordkant de huidige vrijstaande 
woning gebouwd. Een gang verbindt beide bouwvolumes. De 
oude boerderij werd als schuur in gebruik genomen waardoor er 
in het vroegere woongedeelte twee inrijdeuren tegenover elkaar 



Gorp ad Ley 1, Hilvarenbeek

werden geplaatst. Deze elementen ontsieren de oude boerderij. 
Voor het overige bleven de oude muuropeningen op hun plaats 
al werden sommige dichtgezet of verkleind. Ook aan de oostzijde 
werden inrijdeuren geplaatst in de voordien zeer lage gevel. Een 
golfplaten-dak heeft sindsdien de waardevolle oude binnencon-
structie voor verval behoed. Van de oude woonhuisindeling is 
vrijwel alles nog intact. De herd is omstreeks 1900 in tweeën 
gedeeld. Zoiets gebeurde elders ook in een periode waarin de 
gezinnen steeds groter werden. De dubbele stookplaats en de 
oude kelder met opkamer zijn intact. Vele details herinneren aan 
het gave, harmonieuze interieur van eertijds.

Nu al aanmelden voor de 
Vriendendag op 7 april 2018
Een werkgroep bestaande uit Jeanne van Ostaijen, Jan Aalders, 
Marjan Groeneveld, Otte en Ansje Strouken is druk bezig met het 
voorbereiden van de dag waar onze Vrienden ieder jaar naar uit-
kijken. Omdat de voorbereiding nog niet is afgerond kunnen we 
nu nog niet alle informatie geven. We kunnen wel vermelden dat 

we op 7 april 2018 in de omgeving van Hilvarenbeek, Alphen en 
Riel historische boerderijen gaan bezichtigen. Op onze website 
verschijnt het volledige programma. 
Omdat de volgende Nieuwsbrief pas in maart 2018 uitkomt, wil-
len we u nu al op de hoogte stellen, zodat u alvast de datum kunt 
reserveren, maar vooral dat u zich kunt aanmelden voor de Vrien-
dendag. De kosten voor deelname zijn geraamd op maximaal € 
40,00 p.p. voor Vrienden en € 45,00 p.p. voor niet-vrienden. 
Vrienden kunnen zich tot 15 februari 2018 aanmelden, bij voor-
keur door een mail te sturen. Telefonisch of per brief aanmelden 
is ook mogelijk. Elke deelnemer ontvangt een bevestiging en 
aanvullende gegevens. Voor aanmelden en vragen kunt u contact 
opnemen met Jan Aalders: jwaalders@ kpnmail.nl of telefonisch 
(073-5474566 of 06-23103883).

Cursus Snoeien van 
hoogstamfruit
Op zaterdag 13 januari 2018 organiseert Stichting De Brabantse 
Boerderij weer een eendaagse snoeicursus voor hoogstamfruit: 
appel, peer, noot, kers, pruim. 
De cursus bestaat uit een combinatie van theorie over groei en 
snoei en het zelf toepassen van deze theorie in een boomgaard. 
De cursist gaat in een boomgaard, onder begeleiding, zelfstandig 
aan de slag. Ook wordt uitleg gegeven over de aankoop, gebruik 
en onderhoud van gereedschap. De cursus duurt van 09.15 tot 
15.30 uur. Verdere informatie krijgt u op de dag zelf. De cursus 
wordt gegeven in Liempde en naaste omgeving en kost € 30,00 
per deelnemer. Deelnemers worden op 13 januari verwacht 
in café /restaurant: ‘Het Wapen van Liempde’, Raadhuisplein 4 
Liempde om 09.00 uur. Bij onwerkbaar weer schuift de cursus-
datum door naar 20 januari 2018. Deelnemers krijgen daarover 
natuurlijk nader bericht. Cursusleider Kees Sleutjes zal iedereen, 
die zich heeft aangemeld  uitgebreid bericht geven met specifie-
ke informatie.
U kunt zich voor de snoeicursus aanmelden tot 5 januari 2018 
door een mail te sturen naar Kees Sleutjes: c.sleutjes@hetnet.nl.Nieuwstraat 35, Volkel



 

Nieuwe boeken
In de raadzaal van het gemeentehuis van Boxtel zijn op 16 no-
vember jl. drie boeken over agrarisch erfgoed gepresenteerd. 
Deze boeken zijn mede op initiatief van Stichting de Brabantse 
Boerderij (SdBB) tot stand gekomen.

Water en Brood
Een van de boeken han-
delt over de geschiedenis, 
het gebruik en het behoud 
van putten en bakhuizen 
bij boerderijen. Boerenge-
zinnen waren vroeger zelf-
voorzienend. Zij haalden 
water dat nodig was voor 
gezin en bedrijf uit de ei-
gen put. Zij bakten hun ei-
gen brood in een met hout 
gestookte oven. Allerlei 
maatschappelijke en eco-
nomische ontwikkelingen 
maakten deze voorzienin-

gen in de eerste helft van de 20e eeuw overbodig. Veel putten 
en bakhuizen raakten zo in onbruik en de meeste werden af-
gebroken. Een klein aantal bleef in meer of minder goede staat 
behouden. Putten en bakhuizen behoren voortaan tot zeldzaam 
agrarisch erfgoed. 
De publicatie ‘Water en brood. Putten en bakhuizen in Het Groe-
ne Woud.’ besteedt aandacht aan de wijze waarop in de voorbije 
eeuwen putten en bakovens en bakhuizen werden gebouwd 
en gebruikt en de diversiteit in deze bouwwerken worden be-
schreven. Plaats is ingeruimd voor veel concrete informatie over 
de restauratie of reconstructie van putten en bakovens. Zaken 
als volksgeloof, heilige putten en recepten voor het bakken van 
brood, worstenbrood en pizza’s in de houtoven krijgen ook aan-
dacht. De vele foto’s en andere afbeeldingen maken het boek 
extra toegankelijk.
Gerestaureerde en gereconstrueerde putten en bakhuizen wor-
den via deze publicatie maar ook daadwerkelijk bij boerderijen 
gepresenteerd en aan het publiek getoond. Putten en bakhuizen 
worden - en zeker als deze ook daadwerkelijk gebruikt worden 
- niet alleen beschouwd als agrarisch erfgoed, maar krijgen ook 
betekenis als ‘werkende’ bezienswaardigheid. Hopelijk worden 
veel boerderijeigenaren gemotiveerd om ook tot restauratie of re-
constructie van hun put of bakoven over te gaan. Het verhoogt de 
cultuurhistorische waarde van het boerderijensemble. Voor hen, 
maar ook voor allen, die in agrarisch erfgoed geïnteresseerd zijn, 
is dit boek een aanrader.
Titel: Water en brood. Putten en bakhuizen in Het Groene Woud. 
176 pagina’s.
Auteurs: Pieter Parel en George Dirven.
Opmaak en productie: Feike de Keijzer-Jansen, Corné de Keijzer, 
Boek/Design, Woudrichem.
Uitgave van: Pictures Publishers.
Prijs: € 22,50.

Den Eijngel
Een tweede boek beschrijft de geschiedenis van brouwerij, her-
berg en boerderij Den Engel in Lennisheuvel (gemeente Boxtel). 
In het eerste hoofdstuk van het boek wordt de geschiedenis van 
Lennisheuvel beschreven. Den Engel wordt voor het eerst ge-
noemd in 1494, maar is volgens sporen en vondsten bij het 
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uitgevoerde archeologisch onderzoek veel ouder. Den Engel was 
in ieder geval tot 1716 bierbrouwerij, waarschijnlijk tot het laatste 
kwart van de 18e eeuw herberg en tot circa 1975 boerderij. Aan 
deze drie functies besteedt het tweede hoofdstuk aandacht. Ar-
cheologisch onderzoek leverde vele sporen en vondsten op en 
wees onder andere uit dat op de plek van Den Engel al vóór de 
16e eeuw gewoond en geboerd werd. Ook kwamen de muur 
van de potstal en een waterput in de heerd bloot. Bouwkundig 
onderzoek leverde op dat het oudste deel van het huidige ge-
bouw, het gebint van de voormalige stal, dateert uit circa 1582. 
Het oorspronkelijke woondeel van het hallehuis werd in de eer-
ste helft van de 18e eeuw omgebouwd tot een voornaam woon-
huis aan de bestaande lagere stal. Dit en nog veel meer komt aan 
de orde in het derde hoofdstuk.
In 2012 werden Leo Koenraads en Carly Brussé eigenaren van 
Den Engel. Zij besloten het toen in slechte staat verkerende pand 
met behoud van de cultuurhistorische waarden duurzaam te res-
taureren. Zij gaven de boerderij ook de naam Den Eijngel naar 
een passage uit een document uit 1794 ‘…..daer uijt hanght Den 
Eijngel…..’. Dit werd ook de titel van het boek.
Veel generaties van verschillende families hebben van circa 1470 

tot heden in Den Engel 
gewoond en gewerkt. De 
bewoningsgeschiedenis is 
nagenoeg volledig beschre-
ven in een afzonderlijk 
hoofdstuk. 
Niet alleen de boerderij is 
gerestaureerd, maar ook 
het bakhuis en de water-
put op het erf zijn weer 
bruikbaar. In de toekomst 
wordt op het erf nog een 
elders afgebroken dwars-
deelschuur opgebouwd; 
tot 1975 stond hier zo’n 
schuur.

Titel: ‘…Daer uijt hanght Den Eijngel…”. Geschiedenis van een 
brouwerij, herberg en boerderij in Lennisheuvel.
Auteur: George Dirven.
Opmaak en productie: Feike de Keijzer-Janse, Corné de Keijzer, 
Boek/Design, Woudrichem.
Uitgaven van: Pictures Publishers.
Prijs: € 22,50.

Boerderijenboek Boxtel
Het derde boek gaat in op de biografie van 27 boerderijen en 
schuren in de gemeente Boxtel. De behoefte van de gemeen-
te om de geschiedenis van de oudste boerderijen en Vlaamse 
schuren in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde te onderzoeken en 
te beschrijven heeft geleid tot de publicatie van dit boek. Onder 
leiding van SdBB en met medewerking van Stichting Kèk Liemt 
en de Heemkundevereniging Boxtel is het project tot stand ge-
komen. In het boek, dat rijk geïllustreerd is, zijn de boerderijen 
beschreven op basis van bouwhistorisch onderzoek, dendrochro-
nologisch onderzoek, kadasteronderzoek, genealogisch onder-
zoek en bewonersgeschiedenis en -verhalen. Al die historische 
facetten vormen een bijna complete biografie van de boerderij. 
Een benadering van agrarisch erfgoed dat zelden zo compleet is 
en daarom navolging verdient.
Eén van de beschreven boerderijen is een hallehuis, dat nog zijn 
oorspronkelijke vorm heeft. Daarnaast staan er in de publicatie 
twee krukhuizen, vijf hoekgevelboerderijen, zeven kortgevelboer-

derijen en twaalf langgevelboerderijen. De boerderijen hebben 
nagenoeg allemaal een lange en interessante bouwhistorie. Van 
de onderzochte boerderijen waren er vijf, die in hun bouwge-
schiedenis een hoekgevelboerderij waren. Van deze hoekgevel-
boerderijen is er geen enkele bewaard in die vorm. Zeven van 
de onderzochte en beschreven boerderijen zijn kortgevelboer-
derijen. Ze hebben de voordeur van het woongedeelte in de 
dwarsgevel, net als bij een hallehuis, maar het bedrijfsgedeelte 
omvat naast een stal ook een schuurgedeelte. Drie van de zeven 
hadden deze vorm al in 1832. Andere drie werden later ver-
bouwd vanuit een hallehuis, door er een schuurgedeelte aan vast 
te bouwen. Van de onderzochte 12 langgevelboerderijen zijn er 
twee met zekerheid tweebeukig. Deze boerderijen hebben een 
hoge langsgevel aan de voorzijde en een lage langsgevel aan 
de achterzijde. Dit zijn de oudste en ze zijn nieuw gebouwd in 
1852 en 1857. Alle andere 9 langgevelboerderijen hebben geen 
gebinten meer.
De beschreven boerderijen hebben nagenoeg allemaal een lan-
ge en interessante bouwhistorie. Smaldersestraat 12 in Liempde 
heeft het oudste bouwelement, dat uit 1524 dateert. Er vonden 
verbouwingen plaats in 1548 en 1593. Wellicht werd het toen 
een bakstenen gebouw. In 1857 werd het hallehuis verlengd 
met een schuurgedeelte en kreeg het de huidige bouwvorm van 
een kortgevelboerderij. Het was een boerderij met een gracht er 
omheen, die in 1832 nog deels bestond. Van alle boerderijen 
zijn lange reeksen van eigenaars en/of pachters bekend. Van al 
die bewoners en families zijn genealogische gegevens bij elkaar 
gebracht. Het boek is daarmee ook een rijke bron voor de stam-
boomonderzoeker.

Titel: “Het steenen huijs 
met gebinte, stal ende 
schuuren: een historisch 
onderzoek naar boerderij-
en en schuren in Boxtel, 
Lennisheuvel en Liempde”
Auteur: Wilbert Steenbak-
kers
Opmaak en productie: Fei-
ke de Keijzer-Janse, Corné 
de Keijzer, Boek/Design, 
Woudrichem.
Uitgave van: Pictures Pu-
blishers.
Prijs: € 34,95.
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