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Boerderijbezoek Boerdonk
Op 12 januari 2019 heeft SdBB met een aantal vrienden een 2e 
bezoek gebracht aan de langgevelboerderij in Boerdonk aan de 
Pastoor van Schijndelstraat 33. Bij het eerste bezoek in juni 2018 
was er nog niets verbouwd en waren er alleen plannen. Bij het 
bezoek op 12 januari was het gebouw inmiddels gestript en was 
een begin gemaakt met de restauratie. Er was dus veel te zien 
van de oude situatie, maar ook werd duidelijk gemaakt hoe het 
resultaat er uit zou gaan zien. We kijken er naar uit om een 3e 
bezichtiging in de loop van het jaar te kunnen organiseren.
Tijdens het bezoek werd de geschiedenis van het pand kort aan-
geduid. Dat gebeurde aan de hand van een uitgebreide studie 
van Jan L.C. Manders met als titel ‘Cultuurhistorisch onderzoek 
naar de boerderij gelegen Pastoor van Schijndelstraat 33 te Boer-
donk, gemeente Veghel’. Jan Manders gaf toestemming om zijn 
studie van december 2015 te gebruiken voor onze Nieuwsbrief. 
Onderstaande teksten en afbeeldingen zijn ontleend aan zijn stu-
die, waarvoor onze hartelijke dank.

Historisch onderzoek van 
een Boerdonkse boerderij
Op grond van eerder werk verricht door Martien van Berlo van 
heemkundekring Erthepe is bekend dat op de huidige plek voor 
het eerst een boerderij gebouwd werd in 1797 door Johannes 
Francis van den Bosch. Door verder nauwkeurig onderzoek is 
nu bekend wie de eigenaren en bewoners van deze boerderij 
waren vanaf dat moment tot 2005. Op de eerste kadasterkaar-
ten van 1832 is de boerderij op perceel G 353 te zien als een 
rechthoekig gebouw met lengte/breedte verhouding 2:1. Op de 
eerstvolgende kadasterkaart van 1886 is de boerderij aanzienlijk 
langer met lengte/breedte verhouding 3:1. Dit geeft al aanwijzin-
gen over veranderingen die plaatsvonden. De eerst bekende foto 
van de boerderij stamt pas uit ongeveer 1953, toen nog met de 
karakteristieke 4 lindebomen ervoor.

Waarnemingen aan de huidige boerderij
- De huidige boerderij heeft het uiterlijk van een langgevel type 

met afmetingen 30 m lang en 10 m breed en een nokhoogte 
van slechts 6.80 m, voor een langgevelboerderij een lage 
gedrongen uitvoering;

De restauratie is in gang gezet.



- het voorhuis bevat na de grootscheepse verbouwing van 
1966 geen enkel historisch element meer;

 - Aan de muren van rode baksteen en het metselwerk is dui-
delijk te zien dat de huidige muren van de boerderij in één 
keer gebouwd zijn, gemetseld in kruisverband;

- muurankers aan de lange voorgevel zijn niet op gelijke af-
stand geplaatst en die in het woongedeelte zijn hoger ge-
plaatst dan in het stalgedeelte;

- Aan de voorzijde geeft de grote schuurdeur van 2,82 m 
breed toegang tot de vroegere dorsvloer en tasruimte. De 
sporen van de circa 1954 dichtgemetselde vroegere potstal-
deuren zijn duidelijk aanwezig;

- De huidige kap met betonnen pannen wordt gedragen door 
spanten die rusten op dwarsbalken, die op hun beurt allen 
steunen op de bakstenen muren. Eén balk steunt niet op de 
voorgevel, maar op een stijl tegen de muur en ook aan de 
andere zijde op een stijl. Je zou kunnen denken dat dit het 
restant is van een hergebruikt ankerbalkgebint;

- de brandmuur tussen zolder en hooischelf bevat naast rode 
baksteen vele gele steentjes (door sommigen ijsselsteentjes 
genoemd) van kleinere afmetingen. Opvallend is dat in deze 
gevel lagen rode baksteen als speklagen aanwezig zijn;

- gele steentjes zijn ook te vinden in de muur tussen stal en 
schuur. Hier lijken ze wel zachter te zijn, hetgeen doet ver-
moeden dat dit deels zongedroogde stenen zouden kunnen 
zijn;

De brandgevel met deels gele en deels rode baksteen.

- alle stalramen zijn betonnen ramen met uitzondering van 
één oorspronkelijke metalen spinnenkop aan de achterzijde 
van de stal;

- aan de kopgevel zijn drie ramen van gelijke afmetingen. Het 
meest linker hiervan was tot 1966 een typisch kleiner, maar 
hoger geplaatst opkamerraam, met daaronder een kelder-
raampje;

- aan de achterzijde is een aanbouw die uit de jaren 60 stamt; 
- van de vroegere bijgebouwen zijn het bakhuis en het kippen-

hok nog als bouwval aanwezig; de vroegere schop werd in de 
jaren 60 afgebroken, evenals een grote op palen gebouwde 
veldschuur of hooiberg.

Fase 1: van 1797 tot 1832
Op grond van alle verworven informatie kom ik tot de volgende 
chronologische beschrijving van de waarschijnlijke bouwkundige 
ontwikkelingen vanaf 1797, onderverdeeld in een aantal fasen.
In 1797 was het een kort voorhuis met ingang aan de kopse 
zijde, een stal bestaande uit voorstal, verhoging waarop het rund-
vee stond, de potstal en ruimten voor varkens, kippen en paard. 
Of er in 1797 al meteen een schuurgedeelte was gebouwd is 
zeer de vraag. Wellicht was de potstal deur in de allereerste fase 
aan de kopse achtergevel. 
Het is waarschijnlijk dat van de boerderij in 1797 alleen het 
woongedeelte in baksteen was opgetrokken. Wellicht met de 
gele steentjes, die nu nog in enkele binnenmuren en de brand-
muur worden teruggevonden. 

Fase 2: veranderingen tussen 1832 en 1876
Het is duidelijk dat in deze periode de boerderij sterk groeide 
door aankoop van meer grond tot een niveau van 14 ha. Naar-
mate de boerenactiviteit toenam ontstond er meer behoefte 
aan bergruimte en ergens is in die tijd waarschijnlijk een grotere 
schop gebouwd. Hiervoor is geen hard bewijs, want de kadas-
terkaarten van 1832 en 1868 laten geen schop zien. Ook is het 
waarschijnlijk dat ergens in deze periode een klein bakhuisje is 
gebouwd aan de kopse gevel van de boerderij, aan de rand van 
het perceel, vrij dicht bij de straat. Dit gebouwtje is te zien op de 
kadasterkaart van 1886, evenals een veel groter nieuwer bakhuis 
achter de boerderij.

In 1797 wordt een nieuwe boerderij gebouwd op een plaats 
genaamd Nieuwveld.



Fase 3: Veranderingen rond 1876
Johannes Tielemans sr. geboren in 1834 trouwde in 1871 met 
Gertruda Dekkers en zij woonden in 1875 als jong gezin met twee 
kinderen tezamen met de ouders Dekkers en een ongetrouwde 
zoon Dekkers en tante Josina op deze kleine boerderij. Waar-
schijnlijk was het gebouw al in slechte staat en het is duidelijk 
dat de krappe woonruimte voor deze bewoners niet meer toerei-
kend was. Vanaf 1865 deden in de Meierij langgevel boerderijen 
hun intrede en dit ontwerp bood duidelijk veel meer woonruimte 
en comfort. In Boerdonk was de in 1877 nieuw gebouwde lang-
gevelboerderij, nu Pastoor van Schijndelstraat 1, van de familie 
Verbakel waarschijnlijk de eerste volledig nieuw gebouwde. Deze 
nieuwe boerderij moet gezien zijn afmetingen en nokhoogte en 
gebruik van materialen een forse investering zijn geweest voor 
die tijd. Een andere belangrijke ontwikkeling was de bouw van de 
RK kerk in Boerdonk die in 1869–1870 gebouwd werd, pal naast 
de boerderij van de familie Tielemans-Dekkers.
Ook werd volgens notariële akten in 1875 door schoonvader Pe-
trus Dekkers bij openbare verkoping van de kinderen van de Big-
gelaar aangrenzende percelen met daarop een huisje gekocht. 
Het huisje van Vd Biggelaar, dat overigens pas in 1868 was ge-
bouwd, werd nagenoeg zeker door de familie Tielemans-Dekkers 
gedurende 1876 als tijdelijk woonhuis gebruikt tijdens de ver-
bouwing van de eigen boerderij. 

Het lijkt plausibel dat de verbouwing als volgt gebeurde:
- het bestaande voorhuis werd volledig tot aan de brandmuur 

afgebroken. Deze scheidingsmuur bleef op zijn plaats en 
werd verder opgebouwd om de gordingen voor het nieu-
we dak te ondersteunen, waarbij de eerder genoemde gele 
steentjes afkomstig van de kopse gevel hergebruikt werden;

- de volledige stal bleef op zijn plaats, inclusief de potstal en de 
plek voor de koeien bleef dus ook op dezelfde als daarvoor, 
maar het dak inclusief de ankerbalkgebinten werden volledig 
afgebroken;

- de nieuwe boerderij werd in één keer in rode baksteen op-
getrokken, conform de langgevelboerderij indeling om de be-
staande stal heen;

- het voorhuis werd 4 m langer, terwijl aan de schuur/stal zijde 
het gebouw 6 m langer werd. De totale afmetingen werden 
dus 30 m lang en 10 m breed;

- De indeling van het voorhuis werd zoals op de tekening hier-
onder.

- De stalindeling bleef grotendeels dezelfde als eerst, d.w.z. 
voorstal, potstal en varkenshokken plus kippenrooster tegen 
de achtermuur van de stal. De paardenstal verhuisde echter 
naar het nieuwe schuurgedeelte aan de kopse kant. Hierdoor 
kon meer rundvee gehouden worden;

- Er kwamen 10 m lange zware dwarsbalken (met een door-
snede van wel 40 x 40 cm) op de buitenmuren te liggen; 
op die plaatsen werd de muur verdikt met een kolom. Op 
deze gebintbalken werd de kapconstructie afgesteund. Er 
werd een gordingenkap gebouwd, die ondersteund is met 
nokspanten. Het wolfdak werd gedekt met stro;

- In het voorhuis werd voor de spanten nieuw geschaafd hout 
gebruikt, maar boven de stal en in de schuur werd overal oud 
hout hergebruikt, zoals nu nog duidelijk te zien is. Ook de gor-
dingen boven het woongedeelte zijn van zeer oud hout en 
daarin zijn vele liplassen zichtbaar. De dwarsbalken in de stal 
moeten gezien hun structuur en deels vermolmde staat vele 
eeuwen oud zijn en afkomstig zijn van eerdere gesloopte 
gebouwen. Nergens zijn telmerken te vinden, hetgeen er op 
wijst dat het ambachtelijke timmerwerk zonder veel voorbe-
reiding allemaal ter plaatse gebeurde.

Min of meer tegelijk met de boerderij werd ook een nieuw 
bakhuis gebouwd, hetgeen af te leiden is uit het feit dat daarin 
dezelfde stenen als die van de boerderij zijn toegepast. Op de 
kadasterkaart van 1886 is dit grotere bakhuis van ca 4 x 2,5 m 
achter de boerderij te zien; het eerdere kleinere bakhuis is daar-
op ook nog herkenbaar, maar we weten dat het toch in 1886 is 
afgebroken. 

Het in 1875 aangekochte huisje van de familie van den Biggelaar 
waar Hendricus Dekkers bleef wonen tot zijn dood in 1885, werd 
in 1886 gesloopt door J. Tielemans. Het is heel waarschijnlijk 

Kadasterhulpkaart uit 1887 met de nieuwe langgevelboerderij, 
bakhuis en schop.

De boerderij in de jaren 70 met de grote veldschuur/hooiberg.



dat het sloopmateriaal werd gebruikt om de schop die dwars op 
de boerderij van Tielemans – Dekkers staat, te bouwen of met 
beter materiaal te herbouwen. Het is duidelijk dat vanaf 1887 
de kadastrale heffing werd verhoogd wegens het voor het eerst 
meetellen van een “schuur”.

Fase 4: Ontwikkelingen tussen 
“1886” en 1940
De ombouw naar langgevel boerderij bood de familie Tielemans 
voldoende ruimte (tezamen met het gebruik van de schop, die 
in 1886 dwars achter het huis werd gebouwd) voor de groei van 
het gemengde bedrijf. 
Er zijn geen aanwijzingen dat er tot de jaren 20 veel veranderde. 
Tussen 1920 en 1935 was dat waarschijnlijk wel het geval. Zoon 
Johannes Tielemans jr, geboren in 1872, trouwde in 1903 met  
Gerarda Kusters en zij kregen tussen 1904 en 1914 tien kinde-
ren. Johannes Tielemans jr overleed heel jong in 1914 (bij de 
zusters in Beek en Donk) aan een infectieziekte en echtgenote 
Gerarda runde vanaf dat moment de boerderij met haar opgroei-
ende gezin, waarbij de meeste zonen op de boerderij bleven 
werken totdat zij gingen trouwen. Men had dus behoefte aan nog 
meer woonruimte. 
Waarschijnlijk bleef het bedrijf rond 1930 in stand door pacht van 
meer grond, verspreid over de gemeenten Erp en Beek en Donk. 
Naar schatting had men toen ca 13 ha eigen grond in bewerking. 
In die tijd vonden de volgende bouwkundige veranderingen 
plaats:
- voor meer leefcomfort en woonruimte werd de herd gesplitst 

in een grote woonkeuken en een voorkamer. De schouw 
werd afgetimmerd. In de voorkamer en de goei kamer kwa-
men karakteristieke zwart-witte tegels op de vloer. In de ach-
terkamer bleven er rode en blauwe plavuizen op de vloer en 
ook de eenvoudig uitgevoerde bedsteden bleven in de drie 
kamers;

- vrij vroeg werd de potstal omgebouwd tot grupstal, maar de 
bijbehorende potstaldeuren bleven bestaan. De ombouw 
van de potstal gebeurde zeker voor 1935, maar wellicht nog 
eerder;

- in de dertiger jaren werd een modern stenen kippenhok ge-
bouwd van 10 x 5 m. 

Fase 5: Periode 1940 - 1960
In 1945 trouwde Truus Tielemans (een van de jongste kinderen 
van Gerarda) met Toon Manders uit Boekel en zij namen daar-
na de boerderij over. Oma Gerarda bleef inwonen. Terwijl het 
boerenbedrijf in de jaren 50 en 60 sterk veranderde, bleef het 
gebouw zelf wel grotendeels hetzelfde. De veranderingen waren 
daarna:
- rond 1953 verdwenen de 4 lindebomen voor het huis en 

werden de potstaldeuren (voor en achter) dichtgemetseld;
- met de toename van het aantal melkkoeien en de komst van 

de melkmachine werd een hok/ingang aan de stalzijde ge-
bouwd en werd het bestaande was- en stookhok afgebroken;

- de indeling van de stal werd beperkt aangepast;
- Op de zolder werden enkele kleine kamertjes gemaakt en de 

halfronde raampjes in de kopgevel werden vervangen door 
grotere rechthoekige ramen.

 
Fase 6: Periode 1960—1970
In 1966 werd het voorhuis grootscheeps verbouwd en toen ont-
stond de huidige indeling. De bedsteden verdwenen, zowel als 
de opkamer. Alle restanten van de open schouw werden afgebro-
ken en de schoorsteen werd verder naar de kopgevel verplaatst. 
Ook werden spouwmuren aan de binnenzijde geplaatst. De ra-
men werden gemoderniseerd. De dakbedekking van stro met 
pannen werd vervangen door de huidige betonpannen. Verder 
werden tussen 1965 en begin jaren 70 de schop en de veld-
schuur/hooiberg afgebroken.

 

Het erf circa 1950.

De boerderij in 1960. Rechtsachter een stukje kerk van Boerdonk.

Uitleg tijdens het 
boerderijbezoek. 
Links Jan Manders 
en naast hem 
Pedro Schamp.
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Bewoningskroniek in het kort

De boerderij in de jaren 70.

 1797 Johannes Francis van den Bosch was in 1786 met 
Cornelia Hendrik Schepers (geb 1749) getrouwd. Hij 
verwerft grond om “een huis te timmeren”. Het gezin 
verhuist met 3 jonge dochters naar hun nieuwe boer-
derij

 1816 J.F. vd Bosch is in 1803 overleden. Zijn weduwe in 
1814. Dochter Johanna trouwt in 1807 met Joost Vo-
gels. Dochter Francina overlijdt in 1813. Dochter Hen-
drina trouwt in 1814 en is in 1816 al weduwe. Bij de 
erfdeling krijgt zij de ouderlijke boerderij. Ze hertrouwt 
in 1818 en verkoopt de boerderij in 1819.

 1819 Hendrik Joost Schepers en Maria Smits verhuizen met 
hun 6 kinderen naar de boerderij.

 1829 De 5 kinderen Schepers erven het ouderlijk bezit, 
maar laten het blijkbaar onverdeeld

 1835 Johanna trouwt op 1-3-1835 met Peter Dekkers en 
kwam op de boerderij samen met Josina, de onge-
huwde zus van Johanna.

 1871 Dochter Geertrui Dekkers trouwt met Johannes Tie-
lemans en zij wonen op de boerderij samen met de 
ouders Dekkers-Schepers, zoon Hendricus en tante 
Josina

 1875 Peter Dekkers koopt het aangrenzende boerderijtje. 
De familie woont daar in 1876 tijdelijk tijdens de her-
bouw van de boerderij.

 1903 Zoon Johannes Tielemans jr. trouwt in 1903 met Ge-
rarda Kusters afkomstig uit Lieshout. Het gezin Tiele-
mans-Kusters krijgt in de periode 1904 tot 1914 op 
de boerderij tien kinderen, terwijl oma Geertrui daar 
ook blijft wonen tot haar dood in 1911

 1945 Dochter Truus (geb 1912) blijft op de boerderij als ze 
in 1945 trouwt met Toon Manders uit Boekel. Gerarda 
blijft tot haar dood in 1957 op de boerderij wonen.

 1965 Het woongedeelte van de boerderij wordt grondig 
verbouwd. Zoon Rini neemt de boerderij over, maar 
overlijdt in 1970. Toon Manders gaat minderen en in 
de jaren 80, na de ruilverkaveling stopt het boerenbe-
drijf. Toon en Truus blijven wonen op de boerderij tot 
hun dood. De boerderij is sinds 2005 niet permanent 
bewoond.



Boerderij bezoek 
Dennenburg
Op 15 december 2018 heeft SdBB een bezoek gebracht met 
een aantal vrienden aan een hallenhuis gebouwd op een hoge 
zandrug in Dennenburg vlakbij het oude romaanse kerkje (11e 
eeuw). In 1832 was de boerderij al aanwezig en rond 1891 is het 
aan de achterzijde met een gebint verlengd. Het voorhuis staat 
duidelijk hoger dan het achterhuis. 
In de 2e helft van de vorige eeuw is de boerderij als woonboer-
derij in gebruik genomen. De nieuwe eigenaren zijn inmiddels 
gestart met het renoveren van hun boerderij. De insteek is om de 
gehele boerderij grondig aan te pakken en aan te passen aan de 
wensen van een gezin en het comfort van deze tijd. Tegelijkertijd 
willen ze het historische karakter zoveel mogelijk handhaven.
Het was een zeer geslaagde middag en we kijken er naar uit om 
een 2e bezoek op een later tijdstip te kunnen gaan brengen. 
Daarnaast zullen er nog meer bezichtigingen gaan komen. Zo 
staat er een bezoek op het programma van een historische boer-
derij in Someren, waar momenteel bouwhistorisch onderzoek 
wordt uitgevoerd. De datum van dat bezoek staat nog niet vast. 
We zullen de bezoeken op de site van SdBB en op facebook be-
kend maken. Alle vrienden waarvan we een e-mail adres hebben 
krijgen een aankondiging toegestuurd als de datums bekend zijn. 
Mensen die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via 
jwaalders@kpnmail.nl

Een nieuwe schuur
in Berlicum

In de vorige Nieuwsbrief bespraken we de herbouw van een 
oude schuur bij een boerderij in Esch. Een voorbeeld van re-
animatie van erfgoed. Om een passend bijgebouw op het erf te 
plaatsen is het niet persé nodig om een oude schuur te zoeken, 
maar ook nieuwbouw op een traditionele wijze kan een meer-
waarde opleveren. Een voorbeeld daarvan is een nieuwbouw-
schuur in Berlicum gebaseerd op oude technieken, maar met 
een eigentijdse vormgeving.
In 2017 bleken zeven eiken op een erf op landgoed De Wam-
berg in Berlicum in slechte staat te zijn. Ze werden gerooid en 
er werd besloten om een oude traditie nieuw leven in te bla-
zen. Met het eigen materiaal en oude technieken is een nieu-
we dwarsdeelschuur gebouwd op de plaats waar een collage 

van versleten bouwsels aan vervanging toe was. Negen eiken, 
ook van landgoed De Wamberg, completeerden de benodigde 
hoeveelheid hout. De nieuwe schuur past bij het monumentale 
karakter van de boerderij. Op het erf zijn met een mobiele zage-
rij de bomen ongedroogd verzaagd tot het benodigde balkhout 
voor de draagconstructie, de kap en het plankhout voor de ge-
vels. Op verschillende manieren zijn onbehandeld hout, beton 
en glas met elkaar vermengd geraakt. Meer informatie op 
https://hb-a.nl/robuuste-zestien-eiken-schuur/

Vervolg vlechtheggenproject 
SdBB
In de archieven van het Kartuizerklooster Sinte Sophia van Con-
stantinopel werd in 2010 een methodiek van heggenvlechten/
heggenleggen in Kasteren ontdekt (‘croken ende te samen byn-
den omme den vrede daermede te onderhouden datter gheen 
beesten int schot en komen’ (vertaald: breken/knakken en sa-
menbinden om de omheining daarmee te onderhouden zodat 
er geen runderen in het jonge schot komen.) Inmiddels zijn in 
archieven nog meer plaatsen gevonden waar vlechtheggen wer-
den ‘gelegd’ rondom oude bossen. Deze bossen lagen in de 
omgeving van Beers, Gassel en Linden in het centrum van het 
Land van Cuijk. De heggen moesten het vee buiten de bosge-
bieden houden, dit in tegenstelling tot de vlechtheggen in het 
Maasheggengebied van Boxmeer en Oeffelt waar de heggen 
dienden om het vee binnen de wei te houden. Meer informatie: 
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/cuijkse-heggenleggers-
en-kartuizers-in-het-midden-van-de-zestiende-eeuw

In 2012 werd door Ollandse en Liempdse kinderen een kartui-
zervlechtheg geplant op voormalig. Kartuizereigendom ’t Coot / 
Savendonk. Deze kartuizerheg is inmiddels 7 jaren oud en het is 
dus tijd om de heg te leggen en te vlechten. Er werd een oproep 
gedaan om na een voorafgaande instructie over de “Kartuizer 
vlechtstijl” de kartuizervlechtheg te gaan vlechten. Op zaterdag 
23 maart 2019 gaat dat gebeuren van 9.00 tot 14.00 uur. 
Informatie: https://www.brabantslandschap.nl/actueel/activitei-
ten/kartuizer-heggenvlechtdag-in-het-groene-woud/
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deelnemen aan onze jaarlijkse Vriendendag. Maar vooral steunt u als Vriend het werk 
van SdBB. 
U kunt zich aanmelden op onze website.

www.debrabantseboerderij.nl
U vindt ons ook op facebook: 

www.facebook.com/stichtingdebrabantseboerderij

De dichtgemetselde potstaldeuren van de Boerdonkse boerderij. De duimen van de deuren zijn 
nog aanwezig.


