
HOEVE TEN BERGH (Gebergte 6 Lierop) 

 

 
 
Geschiedenis 
De hoeve Ten Bergh, later ook wel Gebergse Hoeve genoemd, behoorde tot de kleinere bezittingen van de 
Abdij van Postel onder Lierop en maakte mogelijk in de beginperiode samen met de hoeve Ten Eijnde deel uit 
van één goed. Ze lag op Hersel en had wellicht haar naam te danken aan de ‘hoogen berch daarop deselve 
hoeve’ was gelegen. Naast het woonhuis bestond het goed in de zeventiende eeuw uit een schuur, 
schaapskooi, bakhuis, turfschop en varkenskooi en ongeveer 26 hectare aan akkers, hooiland en weiden.  

In 1627 wordt hoeve Ten Bergh al vernoemd en in 1648 worden de boerderijen van Postel door de staat 
geconfisqueerd. In 1662 gaat een notaris en een ingenieur door de Meierij om 100 hoeven, molens en een 
pastorie te beschrijven. Het ‘verbaal’ bleef bewaard in het archief van Raad van State. Hierin werd beschreven 
dat Hoeve Ten Berg de nodige reparaties verdiende aan dak, schuur en schuurdeuren. 

De Spaanse successie oorlog in 1702 was een rampjaar voor de hoeve. Soldaten vernielde ongeveer de helft 
van de graanoogst en een kwart van het hooi- en weiland, ruïneerde de hoeve, staken de bijenstal met 
bijenkorven in brand, haalden acht kalveren uit de stal, sloegen ze dood en vernielden nog aanzienlijk meer. 

Gebergte 6 is een kortgevel boerderij, voorhuis met kelder en opkamer, stalgedeelte en een schuurgedeelte. 
Het is een 3 beukig gebouw. In de loop van de tijd is de weg verlegd waardoor de boerderij nu met z’n 
achterkant naar de weg ligt. 

  



Restauratie 
De familie Ponten heeft de boerderij gekocht van de familie van der Steen in 1969 en daarmee eindigde de 
agrarische functie. Een beperkte verbouwing van het interieur in de jaren 70 heeft gelukkig geen originele 
elementen aangetast. Van de koeienstal is op dat moment een woonkamer gemaakt. De herd was in een 
eerder stadium door de boer al opgedeeld in meerdere kleine kamertjes waarbij de bedsteden zijn verdwenen. 
De zoon heeft de boerderij overgenomen van zijn ouders in 2004 waarna de huidige, zelf uitgevoerde, 
verbouwing is gestart. Als eerste zijn de bijgebouwen aangepakt. Het bijgebouw dat eerst een kippenschuur 
was, is een gastenverblijf geworden en het bakhuis is herbouwd nadat deze was ingestort. Vanaf 2010 is met 
de boerderij zelf gestart waarbij als eerste het dak is voorzien van een nieuwe sporenkap met pannen en riet. 
Alle sporen die nog goed waren zijn hergebruikt. De herd is weer in zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht 
door alle kleine kamertjes te verwijderen. Twee door de boer verwijderde gebintstijlen en een deel van een 
ankerbalk zijn teruggebracht. 
Inmiddels is het 2020 en vordert de verbouwing gestaag. Op dit moment wordt een badkamer gerealiseerd op 
de zolder en volgend jaar zal de jaren 70 woonkamer als laatste aan de beurt zijn. 

Uitgangspunt bij de verbouwing is de gebouw hoofdvorm te behouden of terug te brengen en alles wat 
verwijst naar het oorspronkelijke gebruik te behouden. Verder het wooncomfort te verhogen zonder dat dit 
visueel zichtbaar is. In dat kader bijvoorbeeld geen dakkappellen, geen grote ramen en geen CV afvoerpijp of 
extra schoorsteen. Als enige concessie is een klein vlak dakraam aangebracht om daglicht op de 
zolderverdieping te krijgen.  
Afgelopen jaar is naar oud gebruik een korenmijt op het erf geplaatst die komende zomer gedorst zal worden. 

Kortom een boerderij waarvan de verbouwing nog niet gereed is, voor zover een boerderij ooit gereed kan zijn, 
maar leuk om de huidige status te aanschouwen. U bent daarvoor van harte uitgenodigd op 8 maart 2020 van 
14.00 – 16.00 uur. 

 

 


