
DE BRABANTSE BOERDERIJENPLUIM 2017

Voor U ligt het juryrapport voor de boerderijenpluim 2017.

Voor leden van de jury is het een heel mooie en interessante taak om de meest bijzondere 
boerderijprojecten te kunnen bezoeken en te beoordelen.  Men ziet immers de meest fraaie 
en best gerestaureerde boerderijen van Noord-Brabant en men ervaart daarbij 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-Brabant van kan genieten.    

We hebben echter slechts één pluim te vergeven en dat maakt het vaststellen van de 
winnaar van de pluim lastig. Beoordeeld is op de volgende criteria.

Architectuurhistorische criteria;
– authenticiteit: is er nog veel authentiek materiaal aanwezig: zoals gebintenstructuur 
oorspronkelijke  (of goed gerestaureerde) roedeverdeling in de ramen, kleurgebruik, interieur,
zoals onder andere  schouwen, tegeltableaus, kelder, opkamer, bedstede,  balkenplafonds, 
indeling/structuur etc.
– gaafheid: is de architectonische eenheid bewaard gebleven. Er mogen niet teveel 
verstorende elementen aanwezig zijn (dakkapellen, serres)
– hoofdvorm: is de hoofdvorm behouden gebleven

Bouwhistorische criteria;
– de bouwhistorie van de boerderij moet zijn af te lezen (zijn er bouwsporen van voorgangers
of eerdere bouwfasen).

Landbouwhistorische criteria;
– zijn er nog elementen aanwezig die vroegere agrarische gebruiken en werkwijzen laten 
zien (b.v. karnmolen, grup met koestanden, paardenstal met krib en ruif)

Ensemble- en landschappelijke waarden;
– wordt de boerderij omgeven door authentieke bijgebouwen (oorspronkelijke hooiberg, 
schuren, bakhuis, schop, buitenplee, waterput, varkenshok, kippenhok, etc.)
– vormt de boerderij met bijgebouwen, erfinrichting en erfbeplanting een eenheid
– zijn hier nog authentieke groene elementen aanwezig zoals boomgaard, moestuin.
– heeft schaalvergroting of herbestemming de samenhang tussen boerderij, erf en landschap
     aangetast (geen nieuwbouwschuur pal voor de boerderij)

Het beoordelen gaat dus niet over smaak of wat iemand mooi vindt. 

Het hoofddoel van de Brabantse Boerderij is het herkenbaar behoud van het agrarisch 
erfgoed, de boerderij en bijgebouwen. Daarop berusten dan ook de criteria van de 
Boerderijenpluim.



Burgstraat 7, Best.

   



   
  

Deze langgevelboerderij heeft ooit een voorloper gehad in de vorm van een hallehuisboerderij. In de 
loop der tijd is de boerderij verder uitgebouwd  tot een zeer omvangrijke boerderij waarbij deze in de 
naoorlogse periode haar woonfunctie afstond aan een daaraan vast gebouwde wederopbouwwoning. 
De oorspronkelijke boerderij werd daarna geheel als bedrijfsruimte gebruikt. Na jaren van procedures 
en enig verval kwam uiteindelijke de vergunning om deze boerderij te restaureren en te splitsen in 
twee woningen. Daaraan lag ten grondslag een bouwhistorisch onderzoek wat inzicht gaf in de 
monumentale waarden. De gemeente heeft daarop de boerderij tot monument aangewezen. Op basis 
van het bouwhistorisch onderzoek en bestaand fotomateriaal is de boerderij verbouwd en 
gerestaureerd. De oude monumentale onderdelen zijn hersteld en de historie is daarmee goed 
zichtbaar gebleven. Hoewel het pand nu twee woningen bevat is juist de oude indeling van de 
boerderij: woning, stal en de schuur goed afleesbaar. Het merendeel van alle andere onderdelen zijn 
behouden, zoals o.a. de eiken gebinten en de sporenkap van 34 m lang. Een scheef staand 
geveldeel, vol met bouwsporen, is in die stand geheel gehandhaafd en gefixeerd. De voorgevel van 
het woongedeelte is met veel inspanning behouden en op basis van archieffoto’s gereconstrueerd. De
eindgevel van het voormalige bedrijfsgedeelte, waarin een grote schuurdeur aanwezig was, gaf de 
mogelijkheid tot een meer moderne invulling om o.a. veel daglicht binnen te brengen. Daarbij werd het
karakteristieke laag aflopend dakschild hersteld. 

Bijzonder is de dubbele schouw die zich nog in de boerderij bevind en de voormalige woningindeling 
met kelder en opkamer met een opgang naar de zolderverdieping.  Een binnenwand van 
zongedroogde lemen stenen is eveneens behouden gebleven alsmede het houtskelet. De boerderij 
toont mede door de beperkte reconstructie een belangrijk deel van de geschiedenis van de boerderij. 

Door het mogelijk handhaven van de wederopbouwwoning kan hopelijk een belangrijk aspect van de 
geschiedenis hier eveneens behouden blijven.

Achitect:  John van Lierop

Aannemer: diversen



Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen. 

   



  

Een herbouwde en deels gereconstrueerde Vlaamse schuur. 

De Heemkundekring Dongen heeft in 2010 tezamen met een groep vrijwilligers besloten om een 17e 
-eeuwse Vlaamse schuur die moest wijken binnen de gemeente - wegens het cultuurhistorisch belang 
hiervan - te demonteren. Deze zeer gedreven groep personen heeft deze Vlaamse schuur elders 
binnen de gemeente herbouwd met inachtneming van oude technieken, gereedschappen en 
werkmethoden. Oude technieken en materialen zijn nieuw leven ingeblazen om een zo authentiek 
mogelijke restauratie/reconstructie te realiseren. Het eindresultaat is een schuur die door de 
bouwwijze en materialisatie een voorbeeldfunctie vervult voor de historische ontwikkeling van de 
Vlaamse schuur waarbij de cultuurhistorie goed is af te lezen met de toepassing van bedoelde 
traditionele materialen zoals stro, fitselstek en leemstuc. 
De heemkundekring heeft zich tot doel gesteld deze schuur voor educatieve doelen te gebruiken. 
Vanwege dit doel heeft men gekozen om bij herbouw, twee tijdsperioden toe te passen. De oudste 
waarbij men de helft van de gevels in fitselstek heeft uitgevoerd en de nok van het dak met plaggen 
heeft gedicht. Bij de andere helft heeft men houten planken als gevel toegepast en is de nok met oude
gebakken nokvorsten belegd. Omdat de oude daken met rogge stro bedekt waren heeft men hier ook 
stro als spreilaag toegepast. Hierover is het duurzamere riet als afdekking toegepast. Een smalle 
strook van de strolemen gevel is om educatieve reden niet gevuld. 
Bij de reconstructie is men met de grootste zorgvuldigheid te werk gegaan. Zo heeft men alle 
onderdelen eerst geïnventariseerd, opgemeten en in tekening gebracht. Daarna zijn de onderdelen 
genummerd. Voorafgaande aan de herbouw heeft men de bestaande literatuur bestudeerd en is men 
bij diverse deskundigen te rade gegaan. Anders dan de oorspronkelijke schuur, heeft men nu de 
schuur zoals heel vroeger op zwerfstenen geplaatst. Bij de herbouw heeft men de hoogte van de 
gevels niet gereconstrueerd, maar aangepast aan de huidige gebruikswensen.  
Een zeer bijzonder geslaagd educatief project en een waardevolle aanvulling op ons cultuurhistorisch 
erfgoed, in dit geval Vlaamse schuren.

* Onderstaande info is van Ranko Hamelinck, projectleider / begeleider bij de uitvoering

Het riet is gebonden met wissen (1-jarige wilgetenen die als voorbehandeling gekookt zijn) Dit is het 
traditionele materiaal om de bindingen mee te maken en in de handel verkrijgbaar. De gaarden zijn 
wel van gegalvaniseerd staaldraad. Daarnaast hebben we naast de wissen ook bindingen met rvs-
draad gezet voor de zekerheid.
Wat afwijkend zijn de rietlatten. Die zijn van hazelaar. Voor deze toepassing hebben we ook het bewijs
gevonden bij de afbraak van de schuur. In het rietpakket vonden we gaarden gemaakt van 
hergebruikte rietlatten van hazelaar. 

Achitect:  

Aannemer:



Hertheuvelsehoef 6, Eersel.

         



    

Het betreft een voormalige pachthoeve van de Abdij van Postel uit 1938. De huidige eigenaren, die het
pand kochten in 2015, hebben door de toenmalige technische staat heen weten te kijken. Dat gaf 
uiteindelijk de doorslag om tot aankoop over te gaan. De interne ruimte, de ‘degelijke bouw’, de 
authentieke sfeer en de ligging droegen belangrijk bij aan die beslissing.

Behoud en herkenbaarheid hebben bij deze herbestemming de boventoon gevoerd. In de eindgevel is
hierop een uitzondering gemaakt, hier is een gevelopening gemaakt om te kunnen genieten van het 
prachtige uitzicht. Opmerkelijk zijn de kleuren die uit een kleuronderzoek naar boven zijn gekomen en 
gereconstrueerd zijn.

In het bestaande woninginterieur heeft men de vervangende onderdelen zoals een toilet maar ook de 
deurkrukken (bakeliet) gezocht die het meest geëigend waren om bij die periode aan te sluiten. De 
stalen balken die in het voormalige bedrijfsgedeelte een constructieve functie hadden hebben deze 
behouden. De in minder goede staat verkerende staldeuren zullen t.z.t. vervangen worden door 
nieuwe deuren. In de voormalige koeienstal is de kookvoorziening gepland. Op de voormalige 
hooizolder zijn met relatief goedkope materialen twee “huisjes” voor de twee dochters gemaakt. Zoals 
de eigenaren aangegeven is daar een geheel “nieuwe wereld” – voor hen – geschapen.

De oorspronkelijke stalen stalramen die ooit eerder door betonnen stalramen zijn vervangen, zijn bij 
deze verbouwing op hun beurt vervangen door ranke houten ramen. 

Al met al een goed voorbeeld en een heel geslaagde restauratie waarbij het oorspronkelijke behouden
is.

Achitect:  John van Lierop

Aannemer: Joris van de Zande



Voorteindseweg 18.  Oost-, West- en Middelbeers 

   



  

Wederopbouwboerderij uit 1952.
 
De voorganger van deze boerderij is in 1944 helaas verwoest door oorlogsgeweld. 
Het uiterlijke kenmerk van een wederopbouwboerderij in hoofdzaak en kort samengevat: een sobere 
traditionele bouwstijl naar de zogenaamde Delftse school, gevels in rode baksteen gemetseld in 
halfsteens- of ketting verband, siermetselwerk, zadeldak met rode Muldenpannen (soms rode 
Opnieuw Verbeterde Hollandse pan), kleine (hooi)dakkapel, betonnen stalramen met dorpelventilatie, 
een ventilatiekoker op het dak en een gevel- of gedenksteen naast de voordeur. 

Deze heel mooie en vrij lange wederopbouwboerderij is enkele jaren geleden verbouwd. In het 
voormalige woongedeelte is nu de kantoorruimte ondergebracht en in de voormalige varkensstal, 
welke dwars op het hoofdgebouw ligt, heeft men een moderne en fraaie woonruimte ondergebracht. 
Deze verbouwde ruimte is aan de binnenzijde voorzien van geïsoleerde (buiten)muren. Ter plaatse 
van de voormalige varkensdeuren – welke keurig gehandhaafd zijn -  heeft men, goed gedetailleerd, 
geïsoleerde ramen aangebracht. Een vrijstaande schuur is later aan het erf toegevoegd en meer 
recent een zorgwoning.

Nagenoeg de gehele boerderij is nu als kantoor en woning in gebruik echter met uitzondering van het 
voormalig opslaggedeelte. De koeienstal is als speelruimte voor kinderen ingericht. In deze koeienstal 
zijn de plafonds (of beter gezegd de verdiepingsvloeren) van holle baksteen in het zicht en zijn de 
voergoten en de grup behouden. Deze zijn afgedekt. De gevelindelingen zijn ongewijzigd gebleven.

Een zeer geslaagd voorbeeld waarbij sprake is van een goed hergebruik waarbij het oorspronkelijk  
karakter nog zeer duidelijk herkenbaar is. 

Achitect:  Roefs Tilburg

Aannemer:



Laar 2, Nistelrode 

 

 

    



  

Deze langgevelboerderij uit 1934 was een voorbeeld in de laatste ontwikkeling als langgevelboerderij. 
In de loop der tijd is deze boerderij beperkt aangepast zoals onder andere de van oorsprong zijnde 
stalen ramen die vervangen zijn in beton. Deze zijn bij deze ingreep gehandhaafd en voorzien 
voorzetramen. Deze boerderij lag/ligt naast een grootwinkelbedrijf en is daar nu een onderdeel van 
geworden. De voormalige varkensstal op het erf was dermate slecht dat deze is gesloopt. Om het 
beeldensemble daarvan te bewaren is deze vervangen door een eigentijds exemplaar. Deze heeft een
horecafunctie gekregen. De woonfunctie van de boerderij is opgeheven. Bij de aanpassingen aan de 
nieuwe bestemming is veel van de oorspronkelijke boerderij bewaard gebleven. De indeling van het 
woongedeelte is grotendeels behouden. Het interieur van dit gedeelte is nagenoeg geheel authentiek. 
De tegelvloeren, plafonds, de keuken met aanrecht, de schouw, de gele wandtegels met zwarte 
decoratie, alles is behouden en vormt daarmee een prachtig decor voor de huidige winkel. De ramen 
van het woonhuisgedeelte zijn ongewijzigd en tonen nog de oorspronkelijke glas-in-lood bovenlichten. 
Het voormalig bedrijfsgedeelte van de boerderij is ontdaan van de stalinrichting maar heeft de zware 
stalen koppelbalken waar de houten spanten op staan behouden. Het mooie karakter van dit gedeelte 
is in tact gebleven. Enkel de tussenwand tussen de woonkamer en aangrenzende kleine slaapkamer 
is verdwenen zodat een iets grotere winkelruimte ontstaat. Ook de scheidingswand tussen stal en 
schuurgedeelte is verdwenen. Het dak is geïsoleerd waardoor het aan de buitenzijde iets is 
opgehoogd. De buitengevels zijn nagenoeg geheel gelijk gebleven. Er zijn in de achtergevel naar het 
entreegebied toe twee duidelijk herkenbare toegangen aangebracht. In en op dit intern gelegen 
entreegebied is een deels transparante overkapping geplaatst welke keurig aansluit op het dak van de
boerderij. Een zeer geslaagde oplossing voor een uitnodigende toegang waarbij ook aandacht is 
geschonken aan de erfoplossing van de (voormalige) bouwmassa van de varkensstal, de hagen en 
het hekwerk. 

Een uitstekend voorbeeld van hoe een voormalige boerderij opgenomen kan worden in en bij een 
modern pand, in dit geval een groter winkelbedrijf.

Achitect:  Hilberink-Bosch

Aannemer:



Walikerplein 3, Riethoven. 

      



    

In Riethoven in een mooi buurtschap het Walikerplein is een ensemble aanwezig van drie 
langgevelboerderijen, die elk  zijn ingeschreven als rijksmonument. Na jaren van verval is de 
onderhavige boerderij  onlangs modern verbouwd. In de negentiende eeuw is deze gebouwd als een 
grote houten stal. In het begin van de twintigste eeuw is deze geschikt gemaakt voor bewoning en 
wordt verbouwd tot een Brabantse langgevelboerderij. Het woongedeelte wordt met een stenen muur 
afgescheiden van het stalgedeelte. In de zestiger jaren vindt een grote inpandige verbouwing plaats 
waarbij veel van de bouwhistorie verloren gaat. De laatste bewoonster overlijdt begin 21e eeuw en het
pand raakt in verval. Totdat zich eind 2014, na vijf jaar leegstand, nieuwe bewoners aanmelden en de 
boerderij verbouwen en geschikt maken voor moderne bewoning, waarbij de ruimtelijke ervaring 
centraal staat  en de authentieke elementen en de eikenhouten gebinten behouden blijven. Het meest 
bijzondere onderdeel aan deze boerderij is een gevorkte ankerbalk. De architect heeft gekozen voor 
een eigentijdse aanpak en vormgeving van een grote binnenruimte met open verbindingen waardoor  
men zicht heeft op de kapconstructie. In het interieur worden twee oude metselwerk muren behouden 
die de geschiedenis van het pand dragen en zichtbaar maken. Met nieuwe elementen en moderne 
bouwmaterialen wordt het interieur een hedendaagse uitstraling gegeven. Ook het laaghangende 
markante vorkgebint wordt behouden door hier de onderliggende vloer te verlagen waardoor een 
verdiepte en sfeervolle tv-ruimte ontstaat.
Een omvangrijk gedeelte van de bestaande gevels waren in een te slechte staat om zondermeer te 
behouden. Deze zijn gesloopt en vervangen. Hierbij is deels gekozen voor een verticale zwarte houten
beplanking.  Daarbij zijn niet de stalramen gereconstrueerd maar zijn twee horizontale openingen 
achter een patroon van smalle zwarte houten stijltjes aanwezig. De oorspronkelijke ramen van het 
woongedeelte hadden in een eerdere periode, (jaren zestig) grote brede vervangers gekregen. Om 
dat aspect van de geschiedenis te behouden heeft de architect gevelopeningen ontworpen met een 
verticale geleding waarbij de bestaande gevelopening deels door Braziliaans metselwerk wordt 
afgedekt. Om het zicht op het achter gelegen erf te vergroten is een groot uitgebouwd bloemenkozijn 
in de kopgevel aangebracht.
Een fraaie interieur indeling completeert deze transformatie waarbij het maken van een verlaagd 
zitgedeelte de ontdekking van een voormalige potstal aan het licht bracht.

Achitect:  Hilberink-Bosch

Tuinarchitect: Parklaan Landschapsarchitecten

Aannemer:

https://www.bing.com/images/search?q=braziliaans+metselwerk&qpvt=braziliaans+metselwerk


Hulst 5, St. Oedenrode.

    



 

Een langgevelboerderij uit omstreeks 1884, een rijksmonument. De boerderij is een voorbeeld uit de 
beginperiode van het bouwen met dragende muren. De moerbalken dragen direct op de buitenmuren 
zonder ondersteuning van een stijl. In 2001 in slechte staat aangekocht en door de eigenaar zelf 
keurig gerestaureerd. De westelijke eindgevel is in 1990 herbouwd en in wild verband opgetrokken. 
De dakconstructie is geheel vernieuwd waarbij de houten A spanten werden behouden. In de 
voormalige bedrijfsruimte is een tweede woning gerealiseerd. Verder zijn nog aanwezig een getoogde 
kelder en een opkamer. De schouw met de bakoven en het raampje naar de stalruimte zijn behouden 
evenals de gerestaureerde bedsteden. De oorspronkelijke brandmuur van zongedroogde lemen 
stenen is deels zichtbaar, gemaakt. De balklaag en verdiepingsvloer zijn in een oorspronkelijke stijl 
vervangen. De vloer in de herd welke aanvankelijk belegd was met zeer brosse grijze tegels, is nu 
belegd met grote natuursteen tegels. Onder de gevels is een nieuwe betonnen fundering aangebracht,
waardoor de buitenmuren aan de binnenzijde konden worden voorzien van een nieuwe (spouw)muur. 
De kozijnen  moesten helaas vervangen worden, waarbij de oorspronkelijke detaillering is 
gehandhaafd. De luiken die in de loop van de tijd waren verdwenen, zijn weer in ere hersteld. In de 
‘geut’ is een waterpomp en hardstenen aanrechtbak teruggebracht, zoals die er oorspronkelijk zou 
moeten hebben gestaan. Ten behoeve van de tweede woning zijn de grote hooideuren vernieuwd en 
open gezet. Achter deze gevelopeningen zijn grote puien geplaatst waardoor het oorspronkelijke 
boerderijbeeld is gebleven. 

De sfeer van de boerderij is zeer goed behouden.

Achitect:  

Aannemer:



Nieuwstraat 35, Volkel

  



            

             

Deze boerderij is sinds 1780 in het bezit van de familie. In dat jaar is waarschijnlijk ook de voorgevel 
van de boerderij versteend en het jaartal 1780 op de gevel aangebracht. Momenteel woont de 6e 
generatie van moeders kant in de boerderij. Vooraf aan de verbouwing enige jaren geleden is er een 
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. In het rapport staat hierover aangegeven dat het 
oorspronkelijke bouwjaar niet duidelijk is terug te voeren. In de boerderij bevinden zich diverse eiken 
gebinten die veel ouder zouden zijn. Helaas is daarvan geen dendrochronologisch datering. Van 
oorsprong zou de boerderij twee gebinten korter zijn (waarschijnlijk toegevoegd in de 19e eeuw). Deze
boerderij betreft een z.g. kortgevelboerderij welke in de loop der tijd is aangepast aan een 
bedrijfsvoering geënt op een langgevelboerderij. De boerderij is circa 10 jaar geleden nagenoeg 
geheel herbouwd met behoud en het terugbrengen van oorspronkelijke vorm en elementen. Het geeft 
tezamen met de bijgebouwen een beeld van de bedrijfsvoering van de voormalige boer. Er is gebruik 
gemaakt van oude bouwmaterialen. De kopgevel van het woongedeelte is intact gebleven. Daarin zijn 
de boerenvlechtingen nog goed zichtbaar. Aan deze gerestaureerde kopgevel is goed te zien dat in 
het verleden een lange zijgevel veel lager was. De kozijnen met de luiken zijn hier in oorspronkelijk 
stijl en detaillering opnieuw aangebracht. Aan de zijgevel, aan de erfzijde, was de boerderij in de jaren 
40 uitgebouwd. De indeling is aan wensen van de huidige bewoners aangepast, waarbij onder andere 
oorspronkelijke binnendeuren zijn hergebruikt. De ankerbalk- en twee kopbalkgebinten zijn behouden. 
Opmerkelijk is de schuine stand van enkele gebintstijlen. Tot de bijgebouwen behoren een voormalig 
kippenhok, een karschop een tuinderskas en een groot kippenhok. 

Het geheel van boerderij, een gemeentelijk monument, erf en bijgebouwen is een mooi ensemble in 
een eveneens mooi buurtschap (Lankes) met vele boerderijen en “een brink”. 

Achitect:  

Aannemer:



Hilvarenbeek Gorp a.d. Ley 1. “De Nieuwe Hoef”

    

   



   

Een prachtige boerderij “De Nieuwe Hoef” in een mooi gelegen bosgebied “Gorp aan de Ley” te 
Hilvarenbeek. Een boerderij uit de 17e eeuw welke in 1964 is aangekocht door Brabants Landschap. 
In gebruik als horecagelegenheid en daardoor aantrekkelijk voor een groot (wandel)publiek. Naast de 
boerderij is ook de omgeving zeer de moeite waard. Het betreft een uit 1641 stammende tiendhoeve 
waar pachters uit de omgeving hun tiende deel van de oogst moesten afstaan aan de Landheer. De 
authentieke indeling dateert uit circa 1850. Met het vertrek van de laatste bewoner in 1964, zijn o.a. de
complete keuken de “goeikamer, de grote schouw met de evenaar, de bedsteden, de originele kasten 
en het fornuis ter plaatse gebleven. Deze geven een mooie, oude en bourgondische sfeer in de 
boerderij weer. Het cafégedeelte is in de voormalige koeienstal ondergebracht met de vroegere 
stalindeling middels stalreppels. De boerderij is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw 
gerestaureerd, waarbij de dak is vernieuwd en de gevels opnieuw gevoegd. Het bakhuis tegen de 
kopgevel is opnieuw opgebouwd. De kozijnen zijn hersteld. Hierdoor zijn belangrijke en 
oorspronkelijke details behouden zoals de fraaie afschuiningen van de stijlen en de gaten van de 
diefijzers bij de bovenlichten. De boerderij is in de loop der geschiedenis enkele keren verbouwd. Het 
voormalige bedrijfsgedeelte heeft een reeks ankerbalkgebinten welke aan één zijde in de buitengevel 
zijn opgenomen en aan de andere kant zoals gebruikelijk vrij in de ruimte staan. Op het erf is een 
groot terras aangelegd met een aangebouwd afdak.



Slimstraat 68a, Udenhout.

    



  

    

Een tot woning verbouwde voormalige Vlaamse schuur, welke uit circa 1900 zou stammen. Deze 
loodrecht op de straat gelegen schuur behoorde bij de ernaast gelegen mooie boerderij in het centrum
van Udenhout. Wellicht heeft de ligging van de boerderij in de bebouwde kom bijgedragen tot een 
vroege beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering en is er een woonbestemming aan toegekend. In
het pand is nog een compleet “Vlaams” of dekbalkgebint aanwezig. Opmerkelijk daarvan zijn de 
oorspronkelijk aangebrachte schuine en mooi afgewerkte/gedetailleerde kanten (de z.g. “Lepe 
hoeken”). Destijds al zeer luxe afgewerkt. Dezelfde afwerking zien we ook bij de ernaast gelegen 
boerderij. Bij de huidige verbouwing tot woning is het gebint gezandstraald, waardoor de telmerken 
helaas niet goed zichtbaar meer zijn. Het uiterlijk heeft enkele aanpassingen ondergaan ten behoeve 
van daglichttoetreding en de zichtrelaties naar de tuin. Hierbij zijn in de eind- en zijgevel op de begane
grond grote slank gedetailleerde puien geplaatst en op de verdieping is het bestaande hooiluik 
aangepast. De kap is voorzien van nieuwe daksporen en horizontaal dakbeschot waarover isolatie is 
aangebracht. 

Een goed uitgevoerde ruimtelijke transformatie met als resultaat een heel mooie en eigentijds lichte 
ruime woning. 

Architect: H-architecten /  Joost v.d. Hout

Aannemer: Rarosbouw 



Brielsedreef 82,  Prinsenbeek.

   



   

   

Het betreft hier een langgevelboerderij welke waarschijnlijk gebouwd is omstreeks 1811. Het 
woongedeelte is gemetseld in gele IJsselsteentjes. Zeer waarschijnlijk is het bedrijfsgedeelte van een 
jongere datum gelet op de kap(spanten) en de afwijkende gevelstenen. Mogelijk is dit in een latere 
fase (her)bouwd. Omstreeks 1972 en 1990 zijn er restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. De 
boerderij, de langsdeelschuur (Vlaamse schuur), bakhuisje en put zijn authentiek behouden alsook het
interieur. Bijzonder zijn de twee kelders met daarboven een opkamer. De woonkamer heeft een grote 
en zeer fraaie bedsteden wand. In de keuken/herd is een mooie schouw met schildpadtegels 
aanwezig met ernaast ook een bedstee. Het geheel ademt een geweldige, authentieke sfeer. De 
boerderij en de zwarte houten langsdeelschuur zijn gedekt met riet. Wat verder, naast het 
waarschijnlijke jongere deel van de boerderij in dat deel opvalt is dat in dit bedrijfsgedeelte geen 
gebinten aanwezig zijn doch, twee in de lengterichting van de boerderij geplaatste, lange 
grenenhouten balken met standvinken. 



Juryoordeel

De jury bestaande uit, Harrie Boot, Wim Beelen en ondergetekende zijn unaniem tot  
de slotsom gekomen dat de verbouwde en gerestaureerde boerderij Burgstraat 7, te
Best, de Boerderijenpluim 2017 van Stichting de Brabantse Boerderij heeft verdiend,
vanwege het behoud aan cultuurhistorische waarden, de herkenbaarheid van bijv. de
indeling van de voormalige boerderij, het behouden van veel oorspronkelijke 
onderdelen, constructies en details en zeker ook het vele geduld en de forse 
inspanningen die deze eigenaar voor zijn kiezen heeft gekregen tot het moment dat 
zij de vergunning kregen. Vele eigenaren hadden het bijltje er al bij neergelegd. Een 
uitstekend voorbeeld voor in eerste instantie eigenaren hoe het kan, doch niet in de 
minste plaats voor architecten en/of bouwkundigen die hun opdrachtgevers daarvan 
weten of dienen te overtuigen. Verder de aannemers en onderaannemers om dit 
weer gemotiveerd op te pakken en te realiseren. Zoals gezegd in dit alles een 
uitmuntend voorbeeld.

Wij feliciteren hierbij de opdrachtgever, de architect, de bouwhistorisch onderzoeker 
en aannemer(s) welke tezamen deze zeer moeilijke klus geklaard hebben.

Zeker en ook dank en waardering aan ALLE overige eigenaren die eveneens met 
veel geduld, durf en inspanningen hun boerderij of schuur hebben gerestaureerd, 
gerenoveerd en/of verbouwd waarbij  deze waardering eveneens uitgaat naar alle 
architecten en aannemers.  

Joop Steenbakkers, juryvoorzitter


