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De wederopbouw van een Vlaamse schuur in Olland

ACTIVITEITEN
Boerderijenpluim 2015
Stichting De Brabantse Boerderij reikt elk jaar de Boerderijenpluim uit 
aan eigenaars die hun boerderij op een voorbeeldige manier heb-
ben gerenoveerd, gerestaureerd of herbestemd. Ook dit jaar willen 
we dat weer doen. Iedereen kan boerderijen aanmelden voor de 
Boerderijenpluim. Ook derden kunnen, met medeweten van de ei-
genaar, een object kandidaat stellen. Het doet er niet toe wanneer de 
ingrepen hebben plaatsgevonden. Het mag dus ook gaan over een 
ingreep, die al enige jaren geleden is uitgevoerd. Alle aanmeldingen 
zullen door een deskundige jury worden beoordeeld. 

Selectiecriteria voor de “De Boerderijpluim” 
Welke boerderijen komen in aanmerking voor het predicaat “De 
Boerderijpluim” van de Brabantse boerderij? Dat zijn:
- agrarische bedrijven en wederopbouwboerderijen, welke vóór het 

midden van de jaren 50 zijn gebouwd
- aanverwante bedrijven, zoals onder andere kwekerijen of maneges
- boerderijen, die aan de agrarische sector onttrokken zijn en een 

nieuwe functie hebben gekregen
- in de provincie Noord Brabant gelegen zijn
- in redelijk goede bouwkundige staat verkeren
Aangemelde boerderijen moeten aan bovenstaande criteria voldoen 
en zullen verder onder andere beoordeeld worden op: architectuur-, 
bouw-, en landbouwhistorie en op ensemble- en landschappelijke 
waarden.

Aanmelding en uitreiking
Graag aanmelden voor 1 juli 2015, waarna in augustus of september 
de jury de genomineerde boerderijen zal bezoeken. In het najaar zal  
“De Pluim” uitgereikt worden. U kunt een boerderij aanmelden d.m.v. 
een mail aan Joop Steenbakkers, e-mailadres:  
jjm.steenbakkers@kpnmail.nl  Daarna krijgt u een vragenlijst / 
aanmeldformulier toegezonden. De ingevulde lijst met daar bij een 
globale omschrijving en enkele foto’s willen we graag vóór 1 juli 
2015 binnen hebben. Deze en meer informatie vindt u ook op 
www.debrabantseboerderij.nl.

Nieuwe uitvoering cursus “Omgaan met cul-
tuurhistorisch waardevolle boerderijen”
Speciaal bestemd  voor architecten, aannemers, bouwkun-
digen, ambtenaren, makelaars, rentmeesters en heemkun-
digen

Stichting de Brabantse Boerderij gaat de cursus “Omgaan met cul-
tuurhistorische boerderijen” een vervolg geven in Midden- en West 
Brabant. In 2014 werd de cursus in Liempde uitgevoerd en werd 
door de deelnemers goed ontvangen. Het gaat over de cultuurhis-
torische ontwikkeling van verschillende boerderijtypen, ontwerpuit-
gangspunten, de detaillering, materiaaltoepassingen en aandacht 
voor bouwhistorie. Daarnaast komen ook aan de orde de historische 
gelaagdheid, monumentale waarden, metselwerk, verbanden, bo-
gen, vlechtingen, strekken, porringpunten, details, gebinten, kozijnen, 
ramen en deuren, luiken en (na)isolatie.
De cursus zal worden gegeven op drie opeenvolgende maandag-
avonden en wel op 1, 8, en 15 juni 2015 in de omgeving van Breda. 
Groepsgrootte ongeveer 25 a 30 personen. Het aanvangstijdstip is 
19.30 uur en duurt tot circa 22.00 uur. De bijdrage voor deze avon-
den bedraagt € 175,-- inclusief een syllabus / handout. U kunt zich 
aanmelden door overmaking van het bedoelde bedrag op rekeningnr 
NL79 RABO 0152 0283 82  t.n.v. Stichting de Brabantse Boerderij, 
onder vermelding van cursusbijdrage juni 2015 en gelijktijdige op-
gave bij Joop Steenbakkers (jjm.steenbakkers@kpnmail.nl).

Vriendendag 2015 op 11 april 
In de vorige Nieuwsbrief werd de Vriendendag 2015 al aangekon-
digd. Op zaterdag 11 april is het zo ver! Het wordt een bijzondere 
Vriendendag. We rijden zo kort mogelijke routes met uitgebreid be-

zoek aan zes boerderijen in Breda en omgeving. Dankzij de enthou-
siaste medewerking van de eigenaren kunnen we de volgende boer-
derijen met bijgebouwen van buiten en van binnen bekijken:
1. Kleine boerderij uit ca. 1825 (kelder mogelijk ouder) met Vlaam-

se schuur, schop, kippenhokken e.d. in Chaam. De boerderij is 
in 2013/2014 op verantwoorde wijze gerestaureerd en herbe-
stemd als woonboerderij. De eigenaar fokt het Chaamse Hoen.

2. boerderij De Pekhoeve in Ulvenhout. De gehele boerderij is in 
2014 gerestaureerd en heeft een maatschappelijke bestemming 
gekregen.

3. 19e eeuwse boerderij in Bavel met Vlaamse schuur, bakhuis en 
schop. Boerderij en bijgebouwen zijn in 2013/2014 gerestau-
reerd.

4. Huis Weilust in Breda. Deze historische buitenplaats is ontstaan 
uit een boerderij met herenkamer. Het huidige huis dateert uit 
1787 en is in 1999 gerestaureerd. De boerderij, die in 1968 
werd afgebroken, is in 2008 herbouwd. Het omgrachte perceel 
bevat verder een Vlaamse schuur en nog een bijgebouw.

5. Boerderij De Hoge Schuur uit 1732 in Teteringen. Een boerderij 
met authentieke herenkamer. De boerderij ontleent haar naam 
aan de bijzonder hoge Vlaamse schuur. De huidige bewoner 
heeft hier nog geboerd.

6. Boerderij De Blauwe Hoeve in Teteringen. Een boerderij die da-
teert uit ca. 1800 met een waarschijnlijk 17e eeuws onderkelderd 
woongedeelte. Het woonhuis heeft kloostervensters in de zijge-
vel. Op het erf staan een Vlaamse schuur, een bakhuis en een 
schop. De boerderij is al in 1972 gerestaureerd.   

Bij ons bezoek zullen de eigenaren ons het een en ander vertellen 
over de historie van de boerderij en de restauratie. De bezoeken du-
ren 35 á 45 minuten. Het programma begint om 9.45 uur in Bavel. 
De Vriendendag eindigt om ca. 16.30 uur. 
De deelnamekosten zijn lager dan aangekondigd. Vrienden betalen 
nu € 30,- en partners en introducés € 35,-. U kunt zich aanmelden 
tot uiterlijk 1 april a.s.  U bent pas aangemeld als u uw Vriendenbij-
drage 2015 (minimaal € 20,-)  én de deelnamekosten hebt overge-
maakt op BIC: RABONL2U IBAN: NL79 RABO 0152 0283 82 onder 
vermelding van “Vriendendag 2015”. Iedereen die heeft ingeschre-
ven ontvangt begin april een uitgebreid programma en het adres van 
samenkomst.
Met eventuele vragen kunt u terecht bij Johan Jansen (tel. 013 514 
18 34 of E-post: johanbea@planet.nl).
Wij hopen velen van u op 11 april a.s. te mogen begroeten.

Neerbroek 5, Boekel.
In 2003, hét jaar van de boerderij in Nederland, werd de mooiste 
boerderij van Brabant gekozen. Het was een boerderij in Boekel aan 
Neerbroek 5, bewoond en bewaard door Bertus van Berlo. Bertus 
was er in geslaagd om het gebouw, maar vooral ook het interieur 
van het woongedeelte te bewaren in de staat waarin hij het van zijn 
ouders had overgenomen. Bertus overleed november 2014 op de 
leeftijd van 92 jaar. Zijn grootste wens was dat zijn boerderij met al 

zijn inhoud behouden blijft bijvoorbeeld als museum. Stichting De 
Brabantse Boerderij wil samen met alle betrokkenen zoeken naar 
mogelijkheden voor Brabants Mooiste. In de volgende Nieuwsbrief 
komen we uitgebreid terug op de boerderij, die blijkt te dateren van 
1660. 

GESIGNALEERD
Lezingen over historische boerderijen in soor-
ten en maten
Met regelmaat worden door heemkundekringen in ons werkgebied 
lezingen georganiseerd over boerderijen en de ontwikkeling ervan in 
Brabant. Jan Timmers, redacteur van deze Nieuwsbrief, verzorgt de 
komende maanden twee lezingen onder de titel Historische boerde-
rijen in soorten en maten. Dinsdagavond 24 maart voor heemkunde-
kring De Baronie van Cranendonck in de Donk in Soerendonk en op 
dinsdagavond 14 april voor heemkundekring De Acht Zaligheden in 
het Kempenmuseum te Eersel. Aanvang 20.00 uur. Hou de bericht-
geving in de gaten (dat kan ook via facebook).

Ossen worden weer trekdier
Al 7,5 jaar verzorgen twee Wageningers met hun trekossen, waarvan 
er in Nederland slechts twaalf zijn, ritjes met de ossenkar. Hoewel 
ossen in principe tot hun 20e dienst kunnen doen, begint de leeftijd 
toch een beetje zijn tol te eisen. Tijd dus om aan de toekomst te 
werken en nieuwe ossen te gaan trainen. Tegelijk met de ossen wil-
len ze ook nieuwe ossenmenners opleiden. Zouden er in Brabant 
ook vrijwilligers zijn? 
Wie interesse heeft in een opleiding tot ossendrijver kan contact  
opnemen met Huig Pieter Lagerwerf via h.lagerwerf1@chello.nl.

Voor Neerbroek 5, Boekel, Brabants Mooiste van 2003, wordt een 
nieuwe bestemming gezocht.
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 REANIMATIE VAN 
VERLOREN ERFGOED
Eeuwen lang hebben boerenhanden het platteland van Noord-
Brabant vormgegeven. Zij bouwden hun boerderijen en schuren en 
bewerkten hun land afhankelijk van de omstandigheden in de omge-
ving. Zij omgaven hun weilanden en akkers met dichte houtwallen of 
vlechtheggen en hun paden en wegen met bomenrijen en vormden 
plaatselijk bolle akkers. Zij bouwden hun boerderijen en schuren, per 
streek met hun eigen ontwikkelingen en hun eigen kenmerken.  De 
opzet en indeling hiervan werd bepaald door de mogelijkheden en 
het aanbod van de omgeving en door wat zij voor leven en wer-
ken nodig hadden. De boeren bouwden hun boerderijen en schu-
ren volgens lokale traditie en met materialen die bij de hand waren: 
hout, leem, stro of riet en later bakstenen en pannen. Het ruime erf 
rondom de boerderij vormde een onderdeel van deze werk- en leef-
omgeving. Zo ontstond een enorme diversiteit aan landschappen en 
boerderijtypen. Zo ontstond “Mooi Brabant”.
Na de tweede wereldoorlog treden grote veranderingen op. Schaal-
vergroting, produceren voor de Europese markt, specialisatie en 
intensivering, mechanisatie en automatisering spelen in de agra-
rische sector een steeds grotere rol. Deze ontwikkelingen hebben 
een enorme invloed gehad op de bedrijfsvoering en de inrichting 
van de boerderijen. Samen met de ruilverkavelingen ‘oude stijl’ ver-
anderden zij het boerenlandschap en daarmee het platteland van 
Brabant ingrijpend. Uiteraard hebben ook de groei van de bevolking, 
verdergaande industrialisatie, de aanleg van bedrijventerreinen en de 
steeds toenemende mobiliteit het platteland van Brabant evenzeer 
veranderd.
De ontwikkelingen in de landbouw hadden ook tot gevolg dat het 
aantal bedrijven met als hoofdberoep land- of tuinbouw vanaf 1960 
sterk daalde. Deze daling gaat ook nu nog steeds door. Hierdoor 
verloren en verliezen steeds meer agrarische gebouwen hun oor-
spronkelijke functie, kwamen en komen leeg te staan en werden 
of worden niet langer onderhouden, volledig onoordeelkundig ver-
bouwd of totaal gesloopt. Vaak gaat dat om boerderijen - vaak met 
bijgebouwen - die cultuurhistorische waarde hebben. ‘Mooi Brabant’ 
is voor een belangrijk deel al verloren gegaan. Wat er van over is 
staat vaak onder druk. De historisch waardevolle boerderijen met hun 
opstallen en groene erven bepalen nog wel steeds in hoge mate het 

Het opmeten van een schuur in Hulten vóór de demontage

karakter van het Brabantse platteland. Dat moet ook zo blijven! Gaaf 
bewaarde, historische boerderijen worden in een rap tempo zeldza-
mer en met de historische bijgebouwen is het nog slechter gesteld. 
De schuren, bakhuisjes en schoppen behoren tot de kernkwaliteiten 
van Brabant en verhogen de kwaliteit van de streek enorm, omdat ze 
in hoge mate de identiteit van het platteland bepalen. De aanwezig-
heid van deze objecten verrijken het landschap, en maken ons ver-
leden tastbaar en beleefbaar, zowel voor bewoners, omwonenden, 
passanten als recreanten. 

Verdwijnen van oude schuren
Authentieke boerderijen vormen met de erven en wat er nog over 
is van het vroegere agrarische cultuurlandschap ons agrarisch cul-
tureel erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Dit is onvervangbaar 
erfgoed, en na verval of sloop voor altijd verloren. Dat vooral veel bij-
gebouwen verloren gaan heeft als oorzaak dat zij geen functie meer 
hebben en buiten gebruik zijn geraakt, waardoor er geen onderhoud 
meer gepleegd wordt. Dat kan zijn omdat de voormalig agrariër op 
leeftijd geraakt is en geen bedrijf meer uitoefent. De eigenaar is vaak 
niet meer in staat om het geheel te onderhouden: in onderhoud van 
bijgebouwen zal vaak geen geld meer gestoken worden. Enkel het 
waterdicht houden van daken is vaak al een hele opgave. In diep-
gaander onderhoud heeft een rustend boer vaak geen zin meer en 
ook geen financiën voor. 

Demontage schuur in Wanroij tbv herbouw in Ledeacker

Als zo’n boerderij nadat de laatste boer vertrokken is verkocht wordt, 
is vaak het eerste wat een nieuwe eigenaar doet het gehele terrein 
rond de boerderij “vlak trekken”: verwijderen van alles wat er op staat, 
historische en andere bijgebouwen, restanten van tuinen, erfbeplan-
ting en bomen. De boerderij komt dan in feite in zijn hemd te staan. 
De nieuwe eigenaar (h)erkent vaak de waarde van de bijgebouwen 
en het erf niet, of wil of kan hierin niet gaan investeren. De investe-
ring om de boerderij aan te passen en comfortabeler te maken heeft 
de eerste prioriteit, en hierna zal het geld vaak op zijn. Ook zien we 
vaak dat het beeld dat nieuwe eigenaren hebben van een boerderij, 
erf en bijgebouwen geheel afwijkt van wat oorspronkelijk gebruikelijk 
was. Op die manier kunnen de meest vreemde bijgebouwen rond 
de boerderijen verschijnen. 

Landschappen van Allure
De provincie Noord-Brabant heeft eenmalig de regeling “Landschap-
pen van Allure” in het leven geroepen. Dit betreft een subsidie voor 
projecten in drie vooraf geselecteerde gebieden, die deze gebieden 
cultuurhistorisch en landschappelijk moeten versterken. Deze drie 
gebieden zijn de Brabantse Wal in West-Brabant, de Maashorst tus-
sen Oss en Uden, en het Groene Woud in de driehoek tussen de 
steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Stichting de Bra-
bantse Boerderij is binnen het overkoepelende project “Kloppend 
Hart van het Groene Woud” met het eigen project “Reanimatie van 
Verloren Erfgoed” in aanmerking gekomen voor subsidie vanuit de 
“Landschappen van Allure”. 

Het project “Reanimatie van Verloren Erf-
goed”
Binnen het project “Reanimatie van Verloren Erfgoed” gaan we een 
drietal hoofdactiviteiten uitvoeren in het Groene Woud: het verster-
ken van boeren erven, het inventariseren van zo’n 1000 historische 
bijgebouwen en het opnieuw elders opbouwen van 15 historische 
schuren die op hun oorspronkelijke locatie moeten verdwijnen. De 
kennis die we hierbij opdoen willen we openbaar maken zodat ie-

dereen van de ervaringen gebruik kan maken. Het project loopt tot 
in 2017 en vanuit SdBB heeft Pedro Schamp opdracht gekregen om 
dit project uit te voeren en heeft Erik van den Oord een deelopdracht 
gekregen voor de onderdelen Boerenerven, administratie en com-
municatie. 
De inventarisatie van bijgebouwen houdt in dat we gaan kijken waar 
bijgebouwen staan, wat de staat van onderhoud is en wat de kans is 
op behoud ter plaatse.
We willen graag weten of het bijgebouw er goed bij staat of mis-
schien staat te vervallen of mogelijk “in de weg” staat. In het geval 
dat de situatie er op duidt dat de schuur niet in goede staat zal voort-
bestaan, zullen we de eigenaar benaderen met de vraag of hij open 
staat voor restauratie en herstel ter plaatse. In dat geval willen we de 
eigenaar hierin ondersteunen en begeleiden. Dit laatste valt echter 
buiten het project en is iets dat wij in een vervolgstadium op willen 
pakken. Het wordt anders als een eigenaar aangeeft dat hij de schuur 
zeker gaat slopen. In dat geval proberen wij het gebouw te verwer-
ven om het op een andere plaats weer op te bouwen. Natuurlijk kan 
dat alleen als het om een verplaatsbare schuur gaat. Behoud door 
het verplaatsen van de schuur is de kern van het project “Reanimatie 
van Verloren Erfgoed”. 

Tijdens de demontage van een dwarsdeelschuur in Heeswijk

Inventarisatie van bijgebouwen
Omdat we toch een rondgang maken door het gebied kunnen we 
in één moeite door veel extra informatie verzamelen. Zo kunnen we 
meteen achterhalen in welk gebied welke typen schuren voorko-
men. Misschien komen bepaalde schuren alleen voor bij bepaalde 
soorten boerderijen. Hoe groot zijn de schuren eigenlijk? Wat is de 
situering ten opzichte van de boerderij en ten opzichte van de weg? 
Op al dat soort vragen zoeken we antwoorden. 
Van een aantal schuren van elk type en grootte zullen opmetingen 
worden uitgevoerd en zal de bestaande situatie worden uitgetekend 
en gefotografeerd. Op die manier wordt vastgelegd wat we aantref-
fen en hoe dit is opgebouwd. Het gaat overigens niet alleen om 
schuren, maar om allerlei soorten bijgebouwen zoals bakhuisjes, 
schoppen, varkenskotten, dwarsdeelschuren, Vlaamse schuren, kip-
penhokken, waterputten, etc. 
Tegelijkertijd zijn wij op zoek naar geschikte herplaatsingslocaties 
voor historische bijgebouwen die elders moeten verdwijnen. Dan 
worden er plannen gemaakt voor de nieuwe locatie en de wijze van 
opbouwen. Dit voorstel leggen we voor aan de werkgroep advise-
ring van SdBB. Deskundigen van deze werkgroep beoordelen of de 
verplaatsing cultuurhistorisch verantwoord is. Bij een positief advies 
kan het werk beginnen. Werkzaamheden zoals inmeten, nummeren 
van de onderdelen, maken van tekeningen, het begeleiden van de 
herbouw e.d. kunnen binnen het project Reanimatie van Verloren 
Erfgoed voor de eerste 15 schuren kosteloos door de SdBB worden 
verzorgd.

Aangeboden schuren op website SdBB
Een deel van de schuren die voor verplaatsing in aanmerking komen, 
worden door ons op een aparte rubriek op de nieuwe website van 

SdBB gezet. Hier vermelden we naast foto’s en een impressie van de 
herbouwvorm tevens in het kort allerlei informatie zoals herkomstge-
bied, ouderdom, afmetingen en oorspronkelijk gebruik. Tevens wordt 
de huidige status weergegeven, zoals bijvoorbeeld beschikbaar, ge-
reserveerd, gedemonteerd of herbouwd. Indien iemand aangeeft 
interesse te hebben in een herplaatsing van een schuur op zijn erf, 
zal een eerste vrijblijvend oriënterend gesprek op de gewenste her-
bouwlocatie plaatsvinden. Daarbij worden de mogelijkheden geïn-
ventariseerd, de wensen van de boerderijeigenaar in kaart gebracht 
en bekeken wat bij de bewuste boerderij en omgeving zou passen. 
Onderdeel van het gesprek kan zijn om een indicatie te krijgen van 
verplaatsings- en herbouwkosten voor het gewenste schuurtype, of 
in te schatten wat de geïnteresseerde  zelf zou kunnen doen en wat 
door professionals uitgevoerd zal moeten worden. Als er op dat mo-
ment geen passende schuur beschikbaar is, houden wij de geïnteres-
seerde op de lijst en nemen contact op als er een passende schuur 
in beeld komt voor verplaatsing die elders dreigt te verdwijnen. In dat 
geval wil SdBB ondersteunen en met de betreffende gemeente in 
gesprek te gaan om deze goed beargumenteerd te verzoeken mee 
te werken aan de vaak benodigde afwijkingen en vrijstellingen van 
het bestemmingsplan en de geldende bouwregelgeving. Strijdighe-
den met het vingerende bestemmingsplan kunnen bijvoorbeeld het 
bouwoppervlak of de nokhoogte zijn, of dat de schuur bij herbouw 
op een historisch juiste locatie buiten het bouwblok valt. Ook kan 
het zijn dat men een nieuwe passende functie voor de schuur in 
gedachte heeft, die het mogelijk moet maken de schuur te kunnen 
herbouwen, maar die niet in het bestemmingsplan is voorzien. 

Oproep
Misschien hebt u op uw erf ook een schuur staan die weg moet 
of die aan het vervallen is. Misschien weet u zo’n schuur te staan. 
Of misschien hebt u belangstelling om op het erf van uw historische 
boerderij ook een historische schuur te plaatsen, omdat er vroeger 
zo’n schuur gestaan heeft of omdat zo’n schuur bij uw boerderij 
en in de omgeving past. Of u binnen of buiten Het Groene Woud 
woont en een schuur hebt of weet te staan die weg moet of ernstig 
in verval is, laat het ons weten. Ook als u belangstelling hebt om een 
schuur te herplaatsen dan mag u zich melden. SdBB kan in al die 
gevallen bemiddelen of u met raad en daad terzijde staan. U moet 
zich tegelijkertijd realiseren dat het opnieuw plaatsen van een oude 
schuur de nodige investering vraagt. De hoogte van de investering 
is mede afhankelijk van de afmeting van de schuur en van het werk 
dat u zelf zou kunnen verzetten. Hopelijk kunnen we zo samen nog 
een flink aantal waardevolle schuren die anders voor goed verloren 
zouden gaan een nieuw leven op een nieuwe plek bieden. De kwa-
liteit van Brabant zal er bij winnen!

Contactpersoon is Pedro Schamp, tel. 0493-380355 of 06-
57579908, email: pedro.schamp@gmail.com.
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