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De Stichting de Brabantse Boerderij zoekt Vrienden.
Al vanaf € 20,- per jaar bent u Vriend van onze Stichting. Voor onze Vrienden hebben we wat over. Zo
ontvangt u viermaal per jaar onze Nieuwsbrief, waardoor u op de hoogte blijft van onze activiteiten. Ook
krijgt u korting op onze publicaties en cursussen en
u kunt deelnemen aan onze jaarlijkse Vriendendag.
U kunt zich aanmelden op onze website, waar u ook
ons volledige aanbod van diensten vindt.
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Het bestuur van de Stichting
De Brabantse Boerderij, voor
boerderij, erf, land en erfgoed
wordt gevormd door:
• Ger van den Oetelaar
(voorzitter), Liempde
• Jan Kerkhof
(vice-voorzitter), Boerdonk
• Suzanne van der Meulen
(secretaris), Eindhoven
• Pieter Jacobs (penningmeester), ‘s-Hertogenbosch
• Pieter Parel, Den Hout
• Marie Louise Filippini,
Alphen
• Johan Jansen, Middelbeers.
• Pedro Schamp, De Rips
• Joop Steenbakkers, Schijndel
• Dick Zweers, Bergeijk

www.debrabantseboerderij.nl

In het aprilnummer van het tijdschrift In Brabant vinden we onder
de titel “Terug van weggeweest” een artikel over wat we tegenwoordig noemen vergeten groenten of oude gewassen. De belangstelling voor veel streekeigen groenten en oude landbouwgewassen
neemt de laatste tijd flink toe en op steeds meer plaatsen worden
deze groenten en gewassen weer opnieuw verbouwd. Bij bewoners en eigenaars van traditionele boerderijen bestaat al veel langer belangstelling voor het aanleggen van een oude moeshof of
bloemhof. Op een traditioneel erf hoort een dergelijke met hagen
omgeven tuin ook thuis. Door de inspanning van organisaties zoals
de Historische Groentehof komen de zaden van de oude groenten binnen handbereik en wordt het een stuk makkelijker om ze
weer in de tuin en vervolgens in de keuken te krijgen. Pastinaak,
aardpeer, schorseneer, wortelpeterselie, raapsteel, winterpostelein,
snijbiet, rammenas, rettich, langzaam doen ze weer hun intrede. In
het genoemde artikel van de hand van Piet de Kroon wordt een
oproep gedaan aan lezers om tips over vergeten groenten en oude
landbouwgewassen aan te reiken. We nemen aan dat bij de lezers
van de SdBB Nieuwsbrief de kennis over dit onderwerp beslist aanwezig zal zijn. Laat het weten, breng ons op de hoogte en wellicht
ontstaat er een fraaie nieuwe rubriek. Niet alleen
groenten en landbouwgewassen, maar bijvoorbeeld
ook de typische Brabantse
bloemen en planten in de
bloemhof op het boerenerf
met de bijbehorende Brabantse namen verdienen
het om weer helemaal terug te komen op het erf. En
wat te denken van de traditionele rassen van boerderijdieren.

Boerderijen uitgegumd.
Een nieuw stadsdeel ingetekend

De Heemkundige Studiekring Kempenland uit Eindhoven heeft als
jaarboek 2012 een boek uitgegeven, geschreven door vader en
zoon Jos en Bauke Hüsken. Het grootste deel van het boek handelt over de boerderijen die in het huidige Eindhovense stadsdeel
Woensel stonden.
In Woensel stonden vóór 1960 meer dan 200 boerderijen, waarvan er nog maar een handjevol over is. De meesten zijn door de
gemeente Eindhoven aangekocht en gesloopt om plaats te maken
voor nieuwbouw. In het boek wordt beschreven waar al die boerderijen hebben gestaan en wie de eigenaar of bewoner was. Van bijna
alle boerderijen zijn
foto’s opgenomen. Behalve archiefonderzoek
zijn oud-bewoners en
stedenbouwkundigen
geïnterviewd, die ook
prachtige
opnames
aanleverden. Het boek
is te koop in Eindhovense boekhandels of
via www.kempenland.
info.
Het is duidelijk dat
SdBB, die behoud van
het agrarisch erfgoed
voorstaat, voor al deze
boerderijen te laat is. Al

deze verdwenen boerderijen roepen op zijn minst enige droefenis
op. Het is daarmee tegelijkertijd een oproep aan de huidige stedenbouwkundigen om toch vooral bestaande bebouwing te handhaven
en nieuwbouw aan te passen aan wat er al staat in plaats van andersom.
Tijdens de zoektocht naar oude afbeeldingen zijn de auteurs van dit
treurniswekkende boek ook gestuit op foto’s van boerderijen, waarvan nu nog onbekend is waar de boerderij stond. Er wordt een oproep gedaan aan alle (oud-) Woenselnaren, maar vooral ook mensen uit de regio en experts op gebied van boerderijen. Wie herkent
een of meerdere boerderijen op de foto’s? Kijk op: http://www.
cultuurhistorici.nl/ en klik op zoekplaatjes Woenselse boerderijen.

2013 Jaar van de Boerderij

Agrarisch Erfgoed Nederland nam het initiatief om 10 jaar na het
eerste Jaar van de Boerderij opnieuw aandacht te vragen voor het
agrarisch erfgoed. Er is nog steeds grote zorg over de achteruitgang
van het historische erfgoed. Teveel boerderijen verdwijnen, terwijl ze
zo’n belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap
en de regionale identiteit van het landelijk gebied. Verspreid over
het land en over het jaar vinden in 2013, het Jaar van de Boerderij, verschillende activiteiten plaats. Het programma kent activiteiten
voor iedereen, voor de boerderijenbewoners en voor de specialisten
en beleidsmakers. Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op www.
boerderij2013.nl.

ACTIVITEITEN
Boerderijenpluim

Zoals al eerder aangegeven gaat SdBB in 2013 weer, nu voor de
vierde keer, de Boerderijenpluim uitreiken. De pluim is bedoeld voor
een eigenaar, die zijn boerderij heeft gerenoveerd, gerestaureerd of
een nieuwe bestemming heeft gegeven.
Dit kan in 2012 zijn gebeurd, maar ook al in eerdere jaren.
Eigenaren kunnen hun boerderij voor de Boerderijenpluim nog
aanmelden tot 1 juli a.s. Ook derden, bijv. een heemkundekring,
kunnen, met medeweten van de eigenaar, een boerderij kandidaat
stellen. De jury zal eind augustus en/of in september a.s. de aangemelde boerderijen gaan inspecteren. In het komende najaar zal dan
de Boerderijpluim uitgereikt worden. In de vorige Nieuwsbrief zijn
de criteria voor de Boerderijenpluim opgenomen.
U kunt een boerderij aanmelden door middel van een mail aan
Joop Steenbakkers: jjm.steenbakkers@kpnmail.nl

Restauratiebezoek Den Eijngel in Lennisheuvel

Op 25 mei start de bezoekcyclus van vier bezoeken in het voorjaar
en najaar van 2013 en 2014, om met een aantal Vrienden van
de SdBB de restauratie te volgen van de historische boerderij/herberg Den Eijngel in Lennisheuvel. Voor het eerste bezoek komt deze
Nieuwsbrief te laat, maar vrienden kunnen zich nog inschrijven voor
de overige bezoeken. Meer informatie en opgeven bij Johan Jansen:
johanbea@planet.nl

Boerenerf en boerenlandschap

In de vorige Nieuwsbrief werden activiteiten aangekondigd rond het
thema boerenerf en boerenlandschap.
31 augustus: excursie met als thema traditionele boerderijdieren
22 september, Gemert, 5 oktober Almkerk en 26 oktober Hilvarenbeek: fruitpersdagen.
Op de fruitpersdagen wordt sap gemaakt van uw eigen appels en
peren, vanaf 15 kg (2 pakken sap van 5 liter, kosten 1 euro/liter).
Op deze dagen zal er ook gelegenheid zijn het ras van uw oude
fruitboom te laten determineren door een deskundige.
16 november: eerste bijeenkomst project restauratie bakoven en
put in Helmond
Nadere informatie hierover en aanmelding voor deze activiteiten via
de website www.debrabantseboerderij.nl/

Boerderij Giersbergen

Publicaties SdBB
Het nut ging voor de sier.
Boerenerven in Noord-Brabant. (uitverkocht)
Historische boerderijen in Het Groene
Woud.
Handreikingen voor het behoud van het ruraal
erfgoed.
Erfgoed in de Meierij.
Bijgebouwen op boerenerven.
Historische boerderijen in Baronie en
Markiezaat.
Handreikingen voor het behoud van het ruraal
erfgoed.
Historische boerderijen van Peelland tot
Land van Cuijk.
Handreikingen voor het behoud van het ruraal
erfgoed.
Zie voor verdere informatie:
www.debrabantseboerderij.nl
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In deze Nieuwsbrief:
Nieuwsbrief 101
George Dirven, rasechte
boerderijenvriend
Internationaal: de oudste schuur
van Europa
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een nieuw stadsdeel ingetekend.
• 2013 Jaar van de Boerderij
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in Lennisheuvel
• Boerenerf en boerenlandschap
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NIEUWSBRIEF 101
De eerste 100 nieuwsbrieven van Stichting de Brabantse Boerderij
(en zijn voorgangers) verschenen al. Met ingang van nummer 101
wijzigt de redactie van de Nieuwsbrief. George Dirven verzorgde
vele nummers en vond het tijd worden dat anderen het overnamen. George nam niet alleen afscheid als redacteur van de nieuwsbrief, maar ook als secretaris van de stichting. Het bestuur van SdBB
wijdde daar een speciale bijeenkomst aan om zijn grote waardering
uit te spreken voor alle tijd en energie die George vol overtuiging
besteedde aan alles wat met Brabantse boerderijen te maken heeft
en wat het behoud van dit landelijke erfgoed ten goede komt. De
bijeenkomst vond plaats in het Liesbos, op George zijn geboortegrond. Ook aan de inzet van zijn vrouw Lia werd door het bestuur
aandacht besteed. Vanaf deze plaats nogmaals een dankwoord voor
zijn inzet. George houdt er nog niet mee op. Hij wil nog heel graag
een publicatie over de directe omgeving van de boerderij, het boerenerf, in 2013 afronden. Een publicatie waar we zeer benieuwd
naar zijn. Wat de Nieuwsbrief betreft: daar gaan we gewoon mee
door in dezelfde stijl als de lezers tot nu toe gewend zijn. Uiterlijk
weinig nieuwigheid, maar we hopen dat de inhoud voor alle lezers
wel veel interessante nieuwigheden blijft bieden. Heeft u tips voor
de redactie, geef ze door. We zijn benieuwd.

GEORGE DIRVEN,
RASECHTE BOERDERIJENVRIEND
In het voorjaar van 2013 deed George Dirven een stapje terug als
bestuurslid van Stichting De Brabantse Boerderij en als redacteur
van de nieuwsbrief. Nieuwsbrief 100 maakte hij af en voor nieuwsbrief 101 vroeg ik hem naar de afspraken met de drukker en hoe
de teksten en foto’s het best aangeleverd konden worden. “Nee,…
ik kom wel naar jou toe”. Het kenmerkt George: iemand die bereid
is om tijd te steken in dingen die nodig, nuttig en interessant zijn,
zeker als het om boerderijen gaat. We raken aan de praat over de
45 nieuwsbrieven die hij samenstelde, 4 afleveringen per jaar. Hoe
dat zo kwam? George was vriend van de Boerderijenstichting NoordBrabant en er verscheen een oproep voor een auteur van een boekje met recreatieve routes langs boerderijen. Dat leek hem wel wat.
George begon er aan en in 2001 verscheen het boekje “Historische
boerderijen, hernieuwde kennismaking: boerderijenrouteboekje van
de Boerderijenstichting Noord-Brabant”. Voor dat boek waren foto’s
nodig en Harrie Verwiel had een flink aantal geschikte foto’s, die
George kon ophalen. Harrie Verwiel was toentertijd redacteur van de
nieuwsbrief en tegelijk ook aftredend en dat leidde tot de vraag of
George dat redacteurschap niet kon overnemen. Maar volgens Harrie moest een redacteur ook bestuurslid zijn, dus vanaf december
2001 was George Dirven bestuurslid van de Boerderijenstichting en
nieuwe redacteur. George memoreert meteen een ander belangrijk
moment. De Stichting Historisch Boerderij Onderzoek had zich sterk
gemaakt voor het landelijk initiatief “2003 Jaar van de Boerderij”. In
Brabant werd het Platform Brabantse Boerderij in het leven geroepen om het Jaar van de Boerderij en allerlei activiteiten daaromheen
te promoten en dat Platform bleef ook na 2003 actief, naast de
al bestaande Boerderijenstichting Noord-Brabant. In eerste instantie
voelde de Boerderijenstichting zich een beetje gepasseerd, maar in
het gezamenlijke belang van de Brabantse boerderij werd contact
opgenomen en er volgde een gesprek met Jan Kerkhof van het
Platform. Het klikte eigenlijk meteen. Er moest maar eens samengewerkt worden. Ook de Commissie Boerderijenzorg van Brabants
Heem werd erbij gehaald en na anderhalf jaar overleg kwam de
fusie tot stand. De geboorte van Stichting de Brabantse Boerderij
werd op 1 april 2009 een feit en George Dirven werd secretaris.
Natuurlijk kwam er een eigen, nieuwe huisstijl met alles erop en
eraan. George bleef de nieuwsbrief gewoon voortzetten, maar die
kreeg wel een nieuw uiterlijk.
Kersenboom

Interessante mensen

Vanaf de eerste gesprekken, maar ook achteraf vindt George de
fusie een geslaagde operatie. De nieuwe club is vanaf het begin erg
actief: excursies, boerderijencursussen, diverse publicaties, etcetera.
En George was daarin een stabiele factor. Hij herinnert zich nog dat
hij voor een excursie op het Groeske in Castelré was. Daar stond een
pracht van een boerderij, verantwoord gerestaureerd, een inpandige
bakoven met voldoende ruimte om voor de hele buurt brood te
bakken. De eigenaresse was een Belgische madam, die het prima
vond dat de excursie ook haar boerderij aandeed. “Maar…” probeerde George nog, “we komen wel met zo’n 200 man”. Waarop hij
als antwoord kreeg: “Oh,.. en drinken jullie koffie of thee?”
En George gaat daar meteen op verder dat het hem opvalt dat in interessante boerderijen heel vaak zo’n interessante mensen wonen.
Neem nou Bertus van Berlo uit Boekel, die niet alleen zijn boerderij,
maar ook de authentieke inrichting koestert en daar bijzonder trots
over kan vertellen. Of Sjef van den Braak van het Groot Duifhuis
in Liempde, of Marja Kivits, alias Marie van de Middelhaai, die via
crowd-funding de restauratie van het dak van haar boerderij wil financieren.
Waardering van boerderijen door bewoners of eigenaars is overigens
niet vanzelfsprekend. George herinnert zich dat er bij de verkiezing
van de mooiste boerderij in 2003 aanmeldingen binnenkwamen
van heemkundekringen, wat tegen de zin van de eigenaar was. De
kandidaat-boerderijen werden meerdere keren bezocht en het viel
George op dat door die bezoeken de eigenaar steeds meer zelf ging
beseffen dat hij toch een bijzonder gebouw bewoonde. De trots en
daarmee ook de waardering nam merkbaar toe.

verbouwing. Die werd echter heel anders uitgevoerd dan het goedgekeurde bouwplan. Ondanks de deskundige architect en de aannemer die veel ervaring had met restauraties en ondanks signalen
aan de gemeente, werd de boerderij voorgoed verknald. “Zelfs de
bomen op het erf zijn weg” treurt George.
Even een kort college: ”Zorg dat de hoofdvorm behouden blijft
en ook de gevelindeling, geen foeilelijke dakkapellen of te grote
schoorstenen, respecteer interieuronderdelen zoals schouw, kelder,
opkamer. Zorg er voor dat ingrepen altijd omkeerbaar zijn en dat
daarmee mogelijk verkeerde ingrepen hersteld kunnen worden”.
George komt over als een vriendelijke, innemende en sympathieke
persoon, iemand waarmee je moeilijk ruzie zult krijgen. Toch kan
George zich soms storen aan de opstelling van deskundigen, de
restaurateurs, de architecten: “Ze zijn het zelden met elkaar eens
en die onderlinge kinnesinne frustreert soms. Onderlinge discussie
is goed als het gaat om het bereiken van meer diepgang en om de
kring van deskundigen uit te breiden, maar wel graag een eenduidig
advies aan de boerderij eigenaar”.

Op de toekomst gericht

Met de oprichting van de nieuwe Stichting de Brabantse Boerderij
werd niet alleen het behoud van de boerderij als doel geformuleerd,
maar ook dat van de bijgebouwen, het boerenerf en het boerenland. Het staat uitdrukkelijk in de statuten vermeld en George is
daar blij mee. Samen met Stan Elings schreef hij al vóór de fusie
het boekje “Het nut ging voor de sier” over boerenerven in NoordBrabant. Volgens de drukker moet de tekst voor de nieuwe publicatie over boerenerven en boerenland nog vóór 1 juli as. gereed
zijn. Meer aandacht voor het Brabantse agrarische cultuurlandschap
wordt door George sterk bepleit. Aandacht voor het behoud van
oude akkers met steilranden en houtwallen, perceelsrandbegroeiing
langs de weilanden in beekdalen, elzenheggen en vlechtheggen,
informatie over het ontstaan van het boerenlandschap en de oorspronkelijke functie van authentieke landschapselementen. Allemaal
onderwerpen waar SdBB zich mee bezig moet gaan houden, meer
dan tot nu toe. Maar daarover maakt George zich bij zijn afscheid
eigenlijk weinig zorgen. Hij heeft wel vertrouwen in het bestuur en
er is gelukkig jong bloed bijgekomen. “Het zal er wel anders aan
toe gaan, maar dat mag, sterker nog, dat moet ook. Een aftredend
bestuurslid moet de les niet voorschrijven. Toen ik van Harrie Verwiel
de redactie overnam kreeg ik een doos foto’s mee en hij wenste me
veel succes. Ik maak me over de toekomst van SdBB geen zorgen,
maar ik ben wel benieuwd”

de oudste boerderij van Nederland is en wellicht van West-Europa.
De Armenhoeve is dan wel de oudste houten boerderij, maar in
Engeland staat de oudste houten schuur. In 1136 schonk Mathilde
van Boulogne het landgoed Cressing aan de ridderorde van de Tempeliers. Vanaf dat moment gaat het Cressing Temple heten. Het ligt
in Essex tussen Witham en Braintree en het is een cultuurhistorisch
complex bestaande uit onder meer een landhuis, ommuurde Tudortuin en diverse bijgebouwen. In 1312 werd de orde der Tempeliers
opgeheven en kwam Cressing Temple in het bezit van een andere
ridderorde, die van de Johannieters of Hospitaalridders. Twee bestaande bijgebouwen op Cressing Temple zijn door de Tempeliers
gebouwd. Het gaat om twee graanschuren de Barley Barn (gerstschuur) en de Wheat Barn (tarwe-schuur). Beide zijn kolossale houten schuren en vergelijkbaar met bakstenen tegenhangers zoals de
schuur van de abdij Ter Doest in België. Het zijn driebeukige schuren, die in hun eerste opzet waarschijnlijk compleet in één seizoen
zijn gebouwd. Elke schuur bevatte oorspronkelijk zo’n 1200 houtverbindingen en op het dak lagen grote daktegels met een totaalgewicht van ongeveer 55 ton.
De Barley Barn is de oudste van de twee en meet 36 bij 13,6 meter
binnenmaat. Dendrochronologisch onderzoek heeft aangetoond
dat het oudste hout van de Barley Barn gekapt is in de periode
1205-1235. In die periode zal de schuur gebouwd zijn, maar er zijn
diverse verbouwingen en vernieuwingen vastgesteld in de 15de tot
en met de 18de eeuw.
De Wheat Barn werd 50 jaar later gebouwd, met kapdata tussen
1257 en 1280, en meet 39 bij 13,4 meter. Behalve deze twee 13de
eeuwse schuren staat op het terrein ook nog een schuur, The Granary, van 32 meter lang en gebouwd in 1623. Onderzoek toonde
aan dat bij de bouw van The Granary veel hout gebruikt was van een
voorganger die uit ca 1420 moet dateren.
In 1987 werd het complex verworven door de Essex County Counsel met als doel het behoud en het toegankelijk maken voor het
publiek van de monumentale gebouwen. In de omgeving zijn nog
meer grote monumentale houten schuren bewaard gebleven, die
soms ook voor het publiek toegankelijk zijn.
Meer informatie is te vinden op: www.cressingtemple.co.uk

Het boerenerf van nu
Wij adviseren
u graag
bij nieuwe
ontwikkelingen
of bij
herinrichting
van uw erf

INTERNATIONAAL: DE OUDSTE
SCHUUR VAN EUROPA

Goed en slechte voorbeelden

George Dirven en boerderijen; hij heeft er veel gezien, vele mooie,
maar ook minder mooie. . Als één van de meest geslaagde verbouwingen van een boerderij, noemt hij een vlasboerderij met schuur in
Almkerk. Een heel verrassende manier van herbestemmen van het
gebouw. Er werden 4 woningen in gerealiseerd van elk 750 kuub.
De vier toegangen komen uit op een inpandige galerij, zodat het
uiterlijk van het gebouw bewaard kon blijven. Maar er zijn ook boerderijen “verknald”. George vertelt over de boerderij van Sjoke Jansen
uit Grazen. Een gebouw van 1634. Sjoke gebruikte nog steeds de
potstal, het open vuur onder de schouw en de bedstee. Ze kwam
ermee in een aflevering van Showroom. Nadat ze rond 1990 overleed werd de boerderij zo verantwoord mogelijk verbouwd, wat
voor een dergelijke bijzondere boerderij ook heel normaal is. Dat
ging eigenlijk allemaal nog wel oké, maar toen volgde een tweede
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Wheat Barn in Cressing Temple, Essex (foto Ger van de Oetelaar)

In Nieuwsbrief 98 werd geschreven dat De Armenhoeve in Best
niet alleen veel ouder was dan aanvankelijk gedacht, maar dat het

Barley Barn van binnen (foto Ger van de Oetelaar)

