
Boerderij Rijndonksestraat 8 te Den 

Dungen (lunchadres) | Boerderij 

van het overgangstype, 19e 

eeuws. 

 Ook deze boerderij zal in de kern 

wellicht ouder zijn. De verstening 

hee� plaatsgevonden in de 19e 

eeuw. Het is een hallenhuis met 

een langgeveluitbouw. We noe-

men dit het overgangstype, aange-

zien de boerderij wel een aange-

bouwde schuur hee� doch de 

voordeur nog in de korte gevel. De boerderij ligt aan de Poeldonksedijk, een dijk die in de 16e 

eeuw is aangelegd om Den Dungen voor wateroverlast, vanwege de hoge waterstand in de Aa, te 

behoeden. Langs deze dijk liggen verscheidene eenvoudige boerderijtjes. Ook bevinden zich hier 

diverse wielen, die getuigen zijn van dijkdoorbraken. Rijksmonument. 

Boerderij Hooidonksestraat 3a en 

3b te Den Dungen (lunchadres) | 

Hoekboerderij, 17e eeuws 

Deze boerderij hee� volgens den-

drochronologisch onderzoek een 

gebint dat dateert uit 1465. De 

boerderij is in de 16e eeuw bezit 

geweest van een kanunnik en 

hee� een stenen kamer. De  gevel 

in de hoek zal in de 17e eeuw 

versteend zijn.  De aanbouw is 

geheel onderkelderd en de opka-

mer hee� een kruiskozijn. De zijmuren zijn opgetrokken met hergebruikte kloostermoppen. De 

boerderij hee� een mooie herd met schouw, balkenplafond en bedstede. De boerderij ligt op een 

oude oeverwal van de Aa. In 1630 is op de oeverwal een dijk aangelegd.  Rijksmonument. 

Boerderij Bosscheweg 24 te Den 

Dungen | Langgevelboerderij uit 

1846.   

Deze boerderij is in de kern veel 

ouder. Ze wordt op de kadaster-

kaart van 1832 aangegeven als 

een hoekboerderij. Zie de naburi-

ge boerderij Bosscheweg 30.  Dit 

boerderijtype kwam in Den Dun-

gen ( en ook  in de Meierij) veel-

vuldig voor. Veel hoekboerderijen 

zijn in de loop van de 19e eeuw 

verbouwd tot langgevelboerderij, een boerderijtype dat toen erg in de mode kwam. Zo ook Bos-

scheweg 24. De boerderij was dan ook in 1846 een sta�ge boerderij met een hoge voorgevel met 

voordeur en drie grote ramen in het woongedeelte en twee stel hoge getoogde dubbele deuren 

in het bedrijfsgedeelte. De deuren hebben een fraaie kor�oog met hardstenen sluitsteen. De 

achtergevel van de boerderij hee� nog zijn oude vorm van vóór 1846.  Rijksmonument. 

Boerderij Wamberg Berlicum | 

Langgevelboerderij 19e eeuw 

Deze boerderij zal in de tweede 

hel� van de 19e eeuw gebouwd 

zijn. De boerderij hee� geen ge-

bint meer. De boerderij hee� 

hoge zijgevels waardoor de hori-

zontale liggers van de stal van 

muur tot muur kunnen lopen. In 

het woongedeelte rusten de balk-

lagen op de binnenmuren. De 

boerderij was in het verleden deel 

van het landgoed De Wamberg, De boerderij ligt fraai op een donk in het dal van de  Aa. In de 

boerderij is een architectenbureau geves�gd.  Rijksmonument. 

 

ErfgoedEvent 2017 

EXCURSIE 
Bezoek aan historische Brabantse boerderijen 

 

Vrijdag 7 april 

van 12.00 tot 15.30 uur 

inclusief lunch 

 

De s�ch�ng De Brabantse Boerderij neemt u 

mee naar een viertal prach�ge authen�eke 

boerderijen in de buurt van Den Bosch.  

U krijgt de gelegenheid de boerderijen grondig 

te bekijken en deskundigen geven toelich�ng. 

Een bijzondere belevenis die goed is ingepast 

in het rijke aanbod  

van het ErfgoedEvent 2017. 

 

De lunch wordt gebruikt in de herd (de 

woonkeuken) van één van de boerderijen 

(gesplitst in twee groepen). 

 

De kosten zijn €25 per persoon, contant af te 

rekenen. U kunt zich opgeven bij de stand van 

De Brabantse Boerderij en Agrarisch Erfgoed 

Nederland (nr. 114)  

of doormiddel van een e-mailbericht aan 

info@agrarischerfgoed.nl.  

 

De an�eke autobus vertrekt vanaf  

de parkeerplaats vlakbij de hoofdingang van 

de Brabanthallen. De excursie duurt maximaal 

3,5 uur. U bent dus op �jd weer terug op de 

beurs.  

 

Gra�s toegangsbewijs: wilt u de beurs 

bezoeken koop dan van tevoren een kaartje 

via de website.  

Ga naar www.erfgoed-event.nl, klik 

rechtsonder op “koop uw entreekaart”, 

doorloop alle stappen en gebruik code 

EE0155. Pas op het eind van de 

inschrijfprocedure kunt u die code invullen. 

Eerst lijkt het erop dat u moet betalen maar 

op het eind van de procedure verschijnt het 

gra�s kaartje. 


