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Vriendendag 2018
Op zaterdag 7 april wordt de Vriendendag van SdBB georgani-
seerd. We gaan in groepsverband een aantal interessante histo-
rische boerderijen bezoeken in de omgeving van Hilvarenbeek, 
Alphen en Riel. Hieronder alvast een korte impressie.

Landgoed Gorp en Roovert
Oorspronkelijk lag op de plaats van het huidige landgoed een 
uitgestrekt heidegebied, waarbinnen zich een aantal kleine land-
bouwenclaves bevonden Deze waren leengoederen van de Her-
tog van Brabant. Hieronder behoorde de Hoeve van Gorop. De 
familie Van Gorp, ook wel Schellekens genaamd, was leenman 
van vóór 1312 tot 1556. Daarna volgden nog tal van eigenaren.
In 1868 kwam het landgoed in bezit van Eugène de Zerezo de 
Tejada. Eugène liet te Gorp, vlak bij de warande, een jachthuis 
bouwen, tegenwoordig bekend als Het Kasteeltje. In de 20ste 
eeuw kwam Gorp in het bezit van Willem Jan Hubert van Beuse-
kom, een afstammeling van de laatste halfheer van Hilvarenbeek. 
Er was een vrijwel aaneengesloten landgoed ontstaan met daarin 
een enclave van ongeveer veertig hectare die eigendom van de 
familie Van Beusekom was en De Nieuw Hoef heette. Geduren-
de de jaren 60 van de 20e eeuw kwam deze enclave in bezit van 
de Stichting Brabants Landschap en staat nu bekend als Gorp aan 
de Leij. We gaan de Nieuwe Hoef bezoeken, waarvan in de vorige 
Nieuwsbrief al een foto was opgenomen. De boerderij was geno-
mineerd voor de Boerderijenpluim.

Boerderij “De Leenhof”, Gorp, Hilvarenbeek
Op het landgoed Gorp en Roovert bezoeken we ook De Leen-
hof. Het is een boerderij van het langgeveltype, in gele baksteen, 
deels witgepleisterd, met rieten dak en een voet van pannen. De 
top van de kopgevel is ingezwenkt. Er is een achtkantig theehuis 
aangebouwd met rieten dak. In de boerderij kruiskozijnen en hal-
ve kruiskozijnen; in de theekoepel ramen met kleine roedenver-
deling. Een foto vindt u op de voorpagina van deze Nieuwsbrief.
Waarschijnlijk was het gebied van Gorp en Roovert al rond 1250 
in cultuur gebracht en waren de hoeven als leengoed uitgege-
ven door de hertogen van Brabant. De belangrijkste hoeve was 
de hoeve van “Gorop” (nu “De Leenhof”). In 1589 maakte ene 
Jan Montens de omringende bossen en woeste gronden tot een 
landgoed, Gorp genaamd. De Leenhof was waarschijnlijk het ge-
boortehuis van Johannes Goropius Becanus (1518-1572). Van 
hem kwamen bij de Antwerpse drukker Plantijn Moretus in 1569 
en in 1580 de verzamelde werken uit, de “Origines Antwerpia-
nae”. Het lijvige boekwerk beslaat meer dan 1000 pagina’s. Ei-
genlijk heette de geleerde in kwestie Jan van Gorp, maar, zoals 
zoveel humanisten uit die tijd verlatijnste hij zijn naam. 

“Nieuwlandse Hoeve”, Alphen
Boerderij met Vlaamse schuur, schop, bakhuis en waterput.
In 1204 bestond de Nieuwlandse Hoeve al en werd toen ge-
schonken door Godfried II van Breda aan de kerk van Tongerlo. 
De orde van de Tempeliers en ook de abdij van Echternach had-
den eerder al bemoeienis met de hoeve. De Tempeliers claimen 
in 1236 een cijns van Tongerlo. Ook de abdij van Echternach 
deed dat.
In 1630 werden de landerijen van hoeve gesplitst en werd er een 
nieuwe hoeve bijgebouwd: “De Nieuwe Nieuwlandsche hoeve”. 
In 1919 kopen de Tilburgse textielfabrikanten H. en J. Blomjous 
de hoeven. Eind 1944 werd de Nieuwe Nieuwlandse hoeve en 
de Vlaamse schuur van de Oude Nieuwlandse hoeve door oor-
logsgeweld verwoest.



“Het Ooijevaarsnest”, Alphen
Parallel aan de straat op de grens van Goirle en Alphen staat 
de langgevelboerderij“ Het Ooijevaarsnest”. Gijsbert Jacob van 
Hogendorp bouwde rond 1830 op het gebied geheten het Ooi-
evaarsnest een boerderij. Deze boerderij bestaat niet meer, we 
vinden er nu een boerderij uit 1935 die gerenoveerd is rond 
1980. Het is een rechthoekige boerderij. Aan de zuidelijke zijde 
van de Goorstraat staat, tegenover de boerderij, met de nok pa-
rallel aan de straat, de bijbehorende langsdeelschuur. De schuur 
heeft een rechthoekige plattegrond, in de noordelijke hoek, een 
inspringing ter plaatse van de inrijpoort. 

Boerderij Looienhoek, Riel 
Deze langgevelboerderij met rieten dak is uit de 17e eeuw, maar 
wel verschillende keren verbouwd. De laatste restauratie was in 
1980. Links achter de boerderij staat een fraaie stal met steun-
beren.
Het “schop” (bouwjaar rond 1900) was in de loop der jaren in 
gebruik als varkensstal, paardenstal en koeienstal. Achter de boer-
derij een grote gemetselde schuur met zadeldak met wolfseind.
Op het erf ook nog een waterput en bakhuis. Rond de boerderij 
staan tal van bomen waaronder natuurlijk een notenboom.

De boerderij was oorspronkelijk tegen een andere boerderij aan-
gebouwd, het voorste deel is in de Tweede Wereldoorlog ge-
bombardeerd en na de oorlog verwijderd, waarna er een nieuwe 
gevel is gebouwd aan de kopse kant. De fundering van deze 
boerderij zit nog in de grond.

Boerderij Zandeind, Riel
Dit is een heel mooi boerderijcomplex met langgevelboerderij, 
bakhuis en schuur. Hier woonde de familie Krielaars (ca 1830) 
en later de familie Huijbregts. Veel Huijbregtsen waren actief in 
het dorpsbestuur als raadslid, wethouder en als burgemeester. 
Het bakhuisje met ashok is uit de 19e eeuw. Het geheel is in een 
zeer goede staat. Voor het woongedeelte staan drie geknotte lin-
debomen. Deze langgevelboerderij is tweeëntwintig meter lang. 
De boerderij en de bijgebouwen zijn in oorspronkelijke staat. 
Boven de plafonds is isolatie aangebracht en onder de tegels 
ligt vloerverwarming. In het huis bevinden zich twee bedsteden. 
Op het terrein staan een aantal bijgebouwen. Naast de boerde-
rij bevindt zich het bakhuis met aanbouw, waar nog steeds de 
inpandige oven aanwezig is. Naast het bakhuis bevinden zich 
het ashok en het gerijhok. Aan de achterkant van de boerderij 
bevindt zich een schuur. Op de achterkant van deze Nieuwsbrief 
vindt u een foto. 

De Nieuwlandse Hoef in Alphen

Boerderij Looienhoek, Riel

De Vlaamse schuur bij Het Ooijevaarsnest in Alphen



De voorgeschiedenis van een verplaatste schuur
Jaren 50
De tweede veldschuur, die oorspronkelijk bij de naastgelegen 
boerderij hoorde, is in 1950 gebouwd. Deze is iets luxer uitge-
voerd met spanten van gezaagd hout en planken wanden. Het 
bewijst dat oude bouwtradities nog tot in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw werden voortgezet. Hier speelde ook een rol dat 
de eigenaar-boer aanleg en ambitie had voor bouwen. Deze 
ambitie kwam tot uiting in de bouw van vele bijgebouwen. Een 
aantal jaren na de bouw van de schuur van 1929/30 is aan de 
achterzijde ervan een kippenhok gebouwd onder een afhang, 
die iets meer besloeg dan de helft van de gevel. Het kippenhok 
had een (nog bestaande) stenen gevel. In de vroege jaren vijftig 
kwam er op het erf een ronde betonnen silo voor het inkuilen 
van groenvoer en een langwerpige betonnen silo voor de opslag 
van gestoomde aardappels. Achter de veldschuur verrees een 
tweede kippenhok van betonplaten, vermoedelijk met steun van 
de Marshallhulp.
De hoge prijs van eieren maakte het houden van kippen in de 
jaren vijftig lucratief. Bij de boerderij verscheen het ene kippen-
hok na het andere, allemaal door de eigenaar zelf opgetrokken. 
De familie had voor de oorlog al een dorsmachine, middels een 
riem aangedreven door een mobiele benzinemotor. In de jaren 
vijftig kwam daar een zaagmachine bij. De eigenaar kocht oude 
telefoonpalen op om die te verzagen tot timmermateriaal van 
voldoende lengte voor de bouw van kippenhokken. Later werd 
de aandrijfmotor vervangen door een tweedehandse tractor. Me-
dio jaren vijftig waren er zes grotere en kleinere kippenhokken. 
Ook werd een kippenhok gebouwd tegen de oostgevel van de 
veldschuur.

De strooien dakbedekking en dito wanden voldeden al langer 
niet meer. Medio jaren vijftig is er een hoge betonnen borst-
wering gestort waarop wanden kwamen van geteerde ijzeren 
platen. De afhang van het kippenhok werd in westwaartse rich-
ting verlengd met dezelfde betonnen borstwering en ook aan de 
oostzijde kwam er een soortgelijke afhang. Het dak werd bedekt 
met asbest golfplaten. Er zijn toen grote hoge deeldeuren aange-
bracht, die er waarschijnlijk voorheen niet waren.
Het kippenhok tegen de oostelijke gevel kreeg in de late jaren 

SdBB heeft zich het laatste decennium onder meer gericht op 
een project voor het verplaatsen van schuren. Een gebouw dat bij 
de ene boerderij gesloopt moet worden, vindt een tweede leven 
bij een andere boerderij. In dit kader wordt een veldschuur bij 
een boerderij aan de Weievenseweg 8 in Nijnsel verplaatst naar 
boerderij Den Engel in Lennisheuvel. De schuur komt te staan 
bij een 17e eeuwse boerderij, waar voorheen een soortgelijke 
schuur heeft gestaan.
Het is belangrijk om vooraf, voordat de schuur gedemonteerd 
wordt, deze nauwkeurig te documenteren. In opdracht van 
Schamp Bouwkundig Advies heeft Jos Bertens een uitgebreid 
rapport gemaakt over de schuur en zijn bijzonderheden. In het 
rapport is veel informatie opgenomen van de voormalige eige-
naar van de schuur, de heer Piet van Erp, over de bedrijfsvoering 
op de boerderij over een periode van meer dan zeventig jaar. 
Een mooi stuk documentatie die van toepassing is op menige 
Brabantse boerderij.

De schuur
De familie Van Erp woonde oorspronkelijk in de naastgelegen 
boerderij. In 1929 werd naast deze oude familieboerderij een 
nieuwe moderne boerderij gebouwd voor een van de zonen. De 
boerderij was voor die tijd uiterst modern en de Hollandse stal 
was met zijn dubbele rij voor het vee duidelijk gebouwd op de 
toekomst. De boerderij zal in 1929 niet meer dan vier koeien en 
vier stuks jongvee hebben gehad. De tweede koedam werd dan 
ook ingericht als paardenstal en een drietal varkenshokken. De 
grup bleef daarbij gehandhaafd.
Waarschijnlijk is tegelijk met het huis ook de veldschuur gebouwd. 
Hoewel de boerderij in 1929 modern was, was de schuur nog 
volgens de oude boerentraditie in elkaar gezet. Men ging nog uit 
van een stelsel van gebinten met staanders en ankerbalken en 
daarop A-spanten, alles uit rond populierenhout. Het dak was 
van stro en de wanden ook. Het verschil met vroeger was dat er 
geen houten toognagels meer werden gebruikt, geen pen- en- 
gat verbindingen en ook geen telmerken meer werden aange-
bracht. Men werkte met ijzeren bouten, zeskantige moeren en 
draadnagels.

De noordgevel van de schuur

Een A-spant van populierenhout



vijftig de functie van garage. De eigenaar was bij Defensie gaan 
werken. In de garage stond zijn jeep. Het melken liet hij over aan 
zijn zonen, waaronder de huidige eigenaar. Er was nog geen ruil-
verkaveling geweest waardoor de percelen weiland nog verspreid 
lagen. Veel boeren, waaronder de vader van de huidige eigenaar, 
schaften een tweedehands auto aan om met de melkbussen 
naar de weilanden te rijden. Om het melken voor zijn zonen 
aantrekkelijk te houden, mochten ze gebruik maken van de auto. 
De vader-eigenaar was technisch genoeg om een constructie te 
bedenken die er voor zorgde dat de jonge chauffeurs de auto 
niet in zijn derde versnelling konden zetten.

Jaren 60 en 70
Vanaf het begin van de jaren zestig veranderde er veel. Het ge-
mengde bedrijf had zijn tijd gehad en de nadruk kwam te liggen 
op de veehouderij. In 1959 waren er op de boerderij acht koeien, 
acht kalveren en vijf zeugen met biggen. Er waren nauwelijks 
kippen, terwijl er in 1956 nog ruim 400 waren. De kippenhokken 
zijn maar krap tien jaar in gebruik geweest. Ook de silo’s hebben 
maar een kort gebruik gekend. Toen de tractor en de loonwerker 
hun intrede deden, was het inkuilen in een betonnen ronde silo 
te onhandig. De gestoomde aardappelen raakten als veevoer in 
onbruik. In 1964 waren er 10 melkkoeien, 10 stuks jongvee, 6 
zeugen, 99 mestvarkens, 55 kippen en een werkpaard. De mest-
varkens huisden in de omgebouwde kippenhokken.

Vanaf 1968 werd er geen koren meer verbouwd. De stal werd 
geheel ingenomen door de koeien en het jongvee. De stalen 
stalramen maakten plaats voor betonnen exemplaren met onder-
aan een ventilatiegleuf. Tegenover de deur voor het uitrijden van 
de mest kwam een betonnen mestvaalt. Op de ronde betonnen 

silo werd met een houten wand en strooien dak een nieuwe 
paardenstal gemaakt. Het kippenhok onder de afhang van de 
veldschuur werd ingericht voor varkenshokken. 

In 1973 waren er op de boerderij 27 melkkoeien, 27 stuks jong-
vee, geen varkens, geen kippen, geen bouwland, geen mais op 
het land, geen voederbieten, alleen hooi en kuilvoer (gras en 
knollen). De mais werd ingekocht. Er was een tractor en de loon-
werker werd intensief ingeschakeld. De koeien werden buiten 
gemolken rond een melkwagen. Later werd er een melkstalletje 
gemaakt in een voormalig kippenhok.

Na de bouw van de ligboxenstal waren er maximaal 44 melkkoei-
en en 10 stuks jongvee. Er was een melkkamer met melktank. 
De koeien kwamen zelf naar de melkstal, ze werden gelokt met 
brokken. Piet van Erp heeft nooit meer vee willen houden. Hij 
boerde op ongeveer 15 ha weiland, waarvan een klein deel pas 
na de ruilverkaveling, omstreeks 2000, bij de boerderij kwam te 
liggen. De mais die Piet aankocht werd geruild voor mest. Piet 
heeft altijd alleen op de boerderij gewoond en gewerkt.

Thans heeft Piet van Erp nog een aantal vleeskoeien, waar hij niet 
veel werk aan heeft. Hij heeft een nieuwe schuur gebouwd (een 
schuur van golfplaten) waar hij een verzameling landbouwwerk-
tuigen en boerengerei heeft staan naast een oude auto en wat 
machinerieën uit vroeger tijd. Hij is er trots op dat zijn schuur een 
tweede leven krijgt in Lennisheuvel.

Een A-spant van populierenhout

De verhoogde achterzijde met Tuile du Nord pannen op de afhang.

De ontmanteling

De zuidelijke gevel



 

Aarle-Rixtel - www.zandenbouw.nl
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Restauraties bezoeken
Er worden gelukkig steeds weer boerderijen opgeknapt, ver-
bouwd of gerestaureerd. Van al die plannen en werkzaamheden 
kunnen boerderijbezitters weer veel leren. Je doet zelf ideeën op 
of je kunt suggesties doen om voorkomende problemen op te 
lossen. Elke boerderij is weer anders en van elke restauratie valt 
wat op te steken. SdBB gaat voor haar vrienden weer bezoekjes 
organiseren aan die boerderijen. Als het mogelijk is worden dat 
(minimaal) vier bezoeken: de eerste keer als de restauratie nog 
moet starten, een tweede bezoek tijdens de ruwbouw, daarna 
tijdens de afbouw en een laatste bezoek als het “af” is. Zoiets 
hebben we al vaker georganiseerd en we gaan dat weer doen. 
De eerste boerderij in de nieuwe reeks is een langgevelboerderij 
van rond 1876. De boerderij is toen niet verbouwd, maar geheel 
nieuw opgetrokken in de huidige afmetingen. De boerderij is in 
de jaren 60 van de vorige eeuw intern gemoderniseerd. Deson-
danks is de boerderij nog voor een groot deel oorspronkelijk. De 
boerderij staat in het dorp Boerdonk, op een prominente plek 
naast de kerk en is aangewezen als gemeentelijk monument. 
De nieuwe eigenaar wil de boerderij restaureren en renoveren 
en vervolgens in gebruik nemen als woning met kantoor. Bij het 
eerste bezoek is aan de boerderij nog niets gedaan. De situatie is 
nog zoals de nieuwe eigenaren deze aantroffen. Wel is de boer-
derij ingemeten en worden de restauratie en verbouwplannen 
momenteel gemaakt en uitgewerkt.
adres: Pastoor van Schijndelstraat 33 te Boerdonk. 1e bezoek: 
24 maart om 14.00 uur. Het bezoek zal ongeveer 2 uur duren. 
Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden bij Jan Aalders: 
jwaalders@kpnmail.nl of 073-5474566/06-23103883. Er is 
maar voor een beperkte groep ruimte, dus wees er snel bij.

Hekken, draaibomen 
en poorten
Met hekken werden akkers, weiden en bossen afgesloten om 
dieren binnen of juist buiten te houden. De traditionele houten 
poorten verdwenen in de twintigste eeuw. Vaak verschenen er 



stalen varianten. Het agrarisch landschap verloor zo een stukje 
van zijn eigen identiteit.
In het Groene Woud worden projecten uitgevoerd om de traditio-
nele hekken terug te brengen in het landschap. Bij voorkeur wor-
den hekken geplaatst die “historisch verantwoord” zijn: vormen 
van hekwerk die in het verleden in de regio voorkwamen. Histo-
risch onderzoek naar voormalig hekwerk kan hierbij een nuttige 
rol spelen. Dat is lokaal ook soms gebeurd, maar een uitgebreid 
historisch onderzoek heeft tot nu toe in Brabant niet plaatsgehad. 
In de Belgische Kempen is een dergelijk onderzoek wel uitge-
voerd. Er verscheen een rapport met de titel: “Project Kempens 
veken, terug van weggeweest. Een historische schets”. Het lijkt 
ook voor Brabant nuttige informatie te verschaffen. Het rapport is 
beschikbaar op: http://www.hetvirtueleland.be

Manifest: 
Gebruik de boerderij!
Onder de vlag van Agrarisch Erfgoed Nederland werd op donder-
dag 30 november 2017 in Zutphen, tijdens het congres Gebruik 
de Boerderij! een manifest gepresenteerd. Dit manifest is een 
oproep aan overheden en ontwikkelaars, eigenaren en bewoners 
van historische boerderijen, aan iedereen die het aangaat, om de 
waarde en betekenis van het agrarisch erfgoed te erkennen en 
zich sterk te maken voor het benutten van historische boerderijen 
en erven bij de ingrijpende veranderingen die op de plattelands-
samenleving en het landschap afkomen.
Elk jaar verliezen 2000 boerderijen hun agrarische functie. Daar 
zitten er veel bij met monumentale waarde. Sommige boerderij-
en zijn eeuwenoud en gebouwd met technieken en materialen 
die getuigen van ambachtelijk vakmanschap. Die gebouwen en 
hun erven dragen de signatuur van bijna vergeten landbouwprak-
tijken. In het samenspel van boerderij, stallen en schuren schuilt 
historische waarde.
Met elke boerderij die gesloopt wordt verdwijnen de verhalen die 
ermee verbonden zijn. Het zijn de stille getuigen van de kleine 
geschiedenis van generaties van boerenfamilies. De gebouwen, 
de erven, en hun verhalen geven het landschap vorm, betekenis 
en identiteit. Als je een langgevelboerderij ziet weet je dat je in 
Noord-Brabant bent. Het is die streekeigenheid die mensen naar 
het platteland lokt, zowel nieuwe bewoners als recreanten. Een 
faciliterende overheid, voortgezet agrarisch gebruik en nieuwe 
gebruikers kunnen voorkomen dat historische boerderijen ver-
loren gaan.

Oproep aan overheden
Neem belemmeringen weg voor (zorgvuldig ingepaste) herbe-
stemming van agrarisch erf¬goed. De nieuwe Omgevingswet 
vraagt hierbij om een andere houding van alle partijen: zet de 
kwaliteit van de plek centraal in plaats van het denken vanuit 
functies. Denk niet langer in regels en beperkingen, maar in doe-
len en kwaliteiten. Dat vraagt aan politiek en bestuur om actief in 
te zetten op cultuurverandering in de ruimtelijke ordening. 

Neem de bescherming van de historische boerderij op als 
expliciet doel in de Omgevingswet.
Het manifest is te vinden op: 
http://www.agrarischerfgoed.nl/gebruik-de-boerderij-programma

ERKEN DE WAARDE VAN 
AGRARISCH ERFGOED

Boeken
Vorig jaar werden drie boeken gepresenteerd, die mede door 
SdBB werden uitgegeven. We willen iedereen er nog eens op 
attenderen. 

Water en Brood
Titel: Water en brood. Putten en bakhuizen in Het Groene Woud. 
176 pagina’s. Auteurs: Pieter Parel en George Dirven. Pictures 
Publishers, € 22,50.

Den Eijngel
Titel: ‘…Daer uijt hanght Den Eijngel…’. Geschiedenis van een 
brouwerij, herberg en boerderij in Lennisheuvel. Auteur: George 
Dirven; Pictures Publishers, € 22,50.

Boerderijenboek Boxtel
Titel: “Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuuren: een 
historisch onderzoek naar boerderijen en schuren in Boxtel, Len-
nisheuvel en Liempde” van Wilbert Steenbakkers; Pictures Publis-
hers. € 34,95.
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www.debrabantseboerderij.nl
U vindt ons ook op facebook: 

www.facebook.com/stichtingdebrabantseboerderij

Deze schuur te Riel bezoeken we op de Vriendendag 2018


