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OPNAME GESELECTEERDE BOERDERIJEN DE BEERZEN

MIP = Monumenten Inventarisatie Provincie 1988
KG = Karakteristiek Gebouw

B 01
Achterste Heistr. 5  ca 1950
Langgevelboerderij met schuur waarachter koeienstal. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, terug liggende 
entree, siermetselwerk, houten bakgoot. Zadeldak met wolfseinden, gesmoorde tuile du Nord, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen, vierruits, halve luiken
Onderhoud goed. Grasveld met lindebomen.

B02
Andreasstraat 2  woonhuis “de Beerze”
Gevels: baksteen rood, Vlaams verband, zinken mastgoot. Zadeldak, verbeterde Hollandse pannen rood,
2 schoorstenen. Voordeurkozijn waarboven luifel. Kruiskozijnen met roeden, halve luiken.
Onderhoud goed. Fraaie woning langs rivier de kleine Beerze.

B03
Andreasstraat 12  1955, Hr. Verhagen landbouwer, architect: Jac Priem
Langgevelboerderij met koeienstal waarachter varkenshokken. Gevels: baksteen rood, wildverband, zinken 
mastgoot. Zadeldak met wolfseinden. Muldenpannen rood, dakkapel door gootlijn met pannen, 3 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht, halfronde deur. Kruiskozijnen met roeden, glas in lood in bovenlichten, luiken. 
Onderhoud goed. Fraaie boerderij met groenstrook, raam kopgevel dichtgemetseld.  

B04
Broekeindsedijk 2-2B  MIP, 1950, J. van Hoof, wederopbouw, architect: Jan Beks
Langgevelboerderij met schuur waarachter koeienstal. Gevels: baksteen rood, halfsteens verband, zinken 
mastgoot. Zadeldak met wolfseinden, Muldenpannen rood, schoorsteen. Voordeurkozijn met bovenlicht, 
afgeronde deur. Raamkozijnen: zesruits, schuiframen.
Onderhoud goed. Boerderij nu 2 woningen, deur spoelkeuken vervangen door raam, stalen ramen schuur 
vervangen door houten, dakraam op schuurdeel. Mooie ligging met beukenhaag.

B05
Burgerwalweg 2  MIP, 19e eeuw, verbouwd 1970
Langgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen gewit, plint grijs, schuur houten delen, zinken mastgoot.
Zadeldak met wolfseinden, rieten dak met oud Hollandse onderpannen, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijnen, oker, met roeden, schuiframen, luiken.
Onderhoud goed. Zeer mooie ligging met beukenhaag en fruitbomen.

B06
Driehoek 1  MIP, ca 1925, verbouwd 1972 Jan Adriaans
Langgevelboerderij met stal, meststal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, voordeur 
terugliggend, houten bakgoot, betonnen stalramen met ventilatie strook, terrazzo onderdorpels. Zadeldak, tuile 
du Nord pannen rood, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Kruiskozijnen, halve luiken.
Onderhoud matig.  Stal- en schuurdeur vervangen door stalramen.
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B07
Heiakkerweg 1  MIP, 1948, C. W. van Hoof, wederopbouw, architect: Jac Priem
Kortgevelboerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, halfsteens verband, siermetselwerk, 
Maria-tegel, gemetselde brievenbus, zinken goot. Zadeldak, Muldenpannen rood, dakkapel hooiluik met 
pannen,3 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits. glas in lood in bovenlichten.
Onderhoud matig. Zeer fraaie wederopbouw boerderij met verzorgde detaillering.

B08
Hoogeindseweg 2  woongedeelte ca 1930, stal en schuur ca 1950, gerenoveerd 2009
Langgevelboerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, stal en schuur:halfsteens 
verband, zinken mastgoot, gemetseld hooiluik met pannen. Zadeldak, nieuwe gesmoorde opnieuw verbeterde 
Hollandse pannen, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits, luiken.
Onderhoud goed. Fraaie stalen stalramen, rode pannen vervangen door gesmoorde, leilinden en beuken haag.

B09
Hoogeindseweg 7  ca 1920, Wilh. Van Dooren, architect: Adr. van Gestel 
Langgevelboerderij met schuur waarachter koeien- en paardenstal. Gevels: baksteen rood-bruin, staand verband, 
rollagen, houten bakgoot. Zadeldak: gesmoorde pannen tuile du Nord, 2 schoorstenen. 
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits, luiken.
Onderhoud: goed. Authentieke boerderij, beukenhaag, lelijke aanbouw schuur.

B10
Huijgevoort 2  MIP, ca 1925, P. Vennix
Langgevelboerderij met stal en  schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, staand verband, terug liggende entree, 
zinken mastgoot. Zadeldak: gesmoorde Rijnland pannen, siermetselwerk. Voordeurkozijn met bovenlicht.
Raamkozijnen met bovenlicht, halve luiken.
Onderhoud: goed. Authentieke boerderij met beukenhaag en leilinden.

B1
Huijgevoort 7  ca 1930, J. Eltink
Kortgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, terugliggende entree, 
zinken mastgoot. Zadeldak: tuile du Nord pannen rood. 
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen met bovenlicht, halve luiken.
Onderhoud: matig. Fraaie boerderij met kopgevel aan straatzijde.

B12
Kerkstraat 2  1950, Wed. J. de Koning, wederopbouw boerderij, architect: Jac Priem
Kortgevelboerderij met koeienstal, varkenshokken en schuur. Gevels: baksteen rood, wildverband, omranding 
voordeur, zinken mastgoot. Zadeldak, Muldenpannen rood, topgevelbeëindiging, dakkapel door gootlijn met 
pannen, dakkapel met pannen, 2 schoorstenen. 
Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijnen, vierruits.
Onderhoud goed. Wederopbouw boerderij met haag.

B13
Kerkstraat 20  1930, P. Deenen, architect: Adr. van Gestel
Kortgevelboerderij met koeienstal, varkenshokken en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, 
siermetselwerk, terrazzodorpels, overkapping voordeur, houten bloembak en bakgoot, piron. Zadeldak met 
vooruitspringende mansardegevel en wolfseinde, Muldenpannen rood, schoorsteen. Voordeurkozijn met 
bovenlicht glas in lood. Kruiskozijnen, glas in lood bovenramen, witte luiken met blauwe omranding.
Onderhoud goed. Zeer bijzondere en fraaie boerderij met haag.



B14
Kosterstraat 2  1945, Jan Huijbers, wederopbouw, architect: Jan Beks
Kortgevel boerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, wild verband, vlechtwerk, 
gevelsteen, gemetselde dakkapel met pannen, zinken mastgoot. Zadeldak: Muldenpannen rood,  2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijnen met kruisroeden zesruits, luiken.
Onderhoud: goed. Fraaie wederopbouw kortgevelboerderij, beuken haag en leilinden.

B15
Kuikeindseweg 5A–7  1952, van Korven
Langgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, verband, gevelbeëindiging, siermetselwerk 
onder goot, zinken mastgoot. Zadeldak: gesmoorde Muldenpannen, 2 schoorstenen, 2 dakkapellen.
Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijnen,oker, met kruisroeden, luiken.
Onderhoud goed. Boerderij nu 2 woningen, nieuw kozijn schuur wit, dakkapellen op schuurdeel, beukenhaag.

B16
Kuikeindseweg 15  ca 1910, woning
Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, horizontale stucwerkbanden, segmentbogen met rollagen en aanzet- 
en sluitstenen, houten bakgoot. Zadeldak, gesmoorde Muldenpannen, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met 
bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits, betonnen raamdorpels.
Onderhoud goed. Gemetselde bloembakken en leilinden.

B17
Langereyt 14  ca 1935,  “Johanna Hoeve”
Kortgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, halfsteens verband, rollagen, 
siermetselwerk, zinken mastgoot. Mansardekap: Muldenpannen rood, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Kruiskozijnen, halve luiken.
Onderhoud goed. Voortuin met beukenhaag.

B18
Langereyt 18  ca 1935, “Hendrikje Hoeve” ontginningsboerderij
Langgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood, Vlaams verband, zinken mastgoot, grote overstek. 
Zadeldak: pannen tuile du Nord rood, dakramen, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht. 
Kruiskozijnen, halve luiken, groen met crème vlak, stalramen hout, vierruits.
Onderhoud goed. Fraaie boerderij, voortuin met haag, inrijpoort met pilasters en afdek.

B19
Langereyt 19  ca 1900, verbouwd 1995 A. de Haan, architect L. de Kok
Langgevelboerderij met stal en schuur.Gevels: baksteen gewit, kruisverband, houten schuurdeel. 
Zadeldak met wolfseind en dakschild, rieten dak met onderpannen oud  Hollands, schoorsteen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen met roeden, schuiframen, luiken.
Onderhoud goed. Goed gerestaureerde boerderij met beukenhaag.

B20
Langereyt 20  ca 1960, wederopbouw, verbouwd 2000 J. Soethout-Vink, architect: P. Beks  
Kop-hals-romp boerderij met koeienstal, schuur en paardenstallen. Gevels: baksteen rood, wild steens, 
voordeuromranding, zinken mastgoot. Zadeldak, rode muldenpannen, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn
Raamkozijnen, rond raam in kopgevel, gebogen paardendeuren.
Onderhoud goed. Wederopbouwboerderij met beukenhaag.



B21
Langereyt 29  ca 1935, ontginningsboerderij Fr. Veldman Duiven, architect: J. van Hoof Middelbeers
Kortgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, verglaasde raamdorpels, zinken 
mastgoot. Zadeldak, pannen tuile du Nord, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn bovenlicht.met glas in lood.
Raamkozijnen met bovenlichten glas in lood, halve luiken, groen met wit vlak.
Onderhoud goed. Fraai gelegen boerderij met tuin en haag, ensemble met Langereyt 33.

B22
Langereyt 33  ca 1935, ontginningsboerderij Veldman Duiven, architect: J. van Hoof Middelbeers  
Kortgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, muizentanden, verglaasde 
raamdorpels, houten bakgoot. Zadeldak, pannen tuile du Nord, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met glas in lood bovenlicht. Raamkozijnen met bovenlichten glas in lood, luiken.
Onderhoud goed. Fraai gelegen boerderij met tuin en haag, ensemble met Langereyt 29.
B23

Neereindseweg 3  ca 1930, verbouwd 1976 van den Hout 
Gevels: baksteen rood-bruin, halfsteens verband, siermetselwerk, ankers, betonnen raamdorpels, zinken bakgoot.
Zadeldak, betonpannen antraciet, 2 schoorstenen. 
Voordeurkozijn met bovenlicht, levensboom. Raamkozijnen, zesruits, schuiframen, luiken.
Onderhoud goed. Eenvoudige woning uit ca 1930 langs de nieuwe Beerze.

B24
Neereindseweg 26  1952, wed. W. v. d. Berk, wederopbouw, architect: Jac Priem
Kortgevelboerderij koeienstal, varkenshokken en schuur. Gevels: baksteen rood, halfsteens verband, zinken 
mastgoot. Zadeldak met wolfseinden, Muldenpannen rood, dakkapel met pannen, dakoverstek met opvallende 
sporen, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen gewijzigd.
Onderhoud goed. Beukenhaag.

B25
Schepersweg 3  MIP, 1949,  wed. van Heerbeek,  wederopbouw, architect: Jac Priem
Woonhuis met bedrijfsruimte. Gevels: baksteen rood-bruin, wild verband, zinken bakgoot.
Zadeldak: opnieuw verb. Hollandse pannen rood, 2 dakkapellen met zinken dak, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn: bovenlicht met roeden. Raamkozijnen, legergroen, negenruits, schuiframen, luiken.
Onderhoud: goed. Fraai voorbeeld traditionele wederopbouw woning.

B26
S. Sebastiaanshoek 7  MIP, ca 1915, de Kok
Langgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, verband: woning halfsteens, stal 
kruisverband, siermetselwerk onder goot,  strekken, schuur: houten beschieting, zinken mastgoot.
Kap: woonhuis:afgeknotte tentdak, stal en schuur: zadelkap, gesmoorde Muldenpannen, schoorsteen.
Voordeurkozijn met bovenlicht en roeden. Raamkozijnen: T-ramen met roeden.
Onderhoud: goed. Zeer bijzondere boerderij met fraaie ligging en ligusterhaag.

B27
Straatsedijk 2  MIP, woning 1953,  wederopbouw, Willems, stal en schuur ca 1900 , architect: N. Heerkens
Boerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood, woning halfsteens verband, stal kruisverband, omlijsting 
entree, zinken mastgoot. Zadeldak: woning verb. Hollandse pannen rood, schuur Muldenpannen rood, dakkapel 
met pannen, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijnen: dubbele zesruits, luiken.
Onderhoud: slecht. Authentieke wederopbouw boerderij, verwilderde indruk.



B28
Straatsedijk 6  ca 1950, J. van Haaren
Langgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen beige-rood, kruisverband, zinken mastgoot.
Zadeldak: holle muldenpannen rood, dakkapel door gootlijn met zinken dak, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen, vierruits, luiken, stal: betonramen.
Onderhoud: goed. Mooi grasveld voor schapen, staldeur dicht.

B29
Vestdijk 74  1953, van Kollenburg, architect: K. Olfers
Kortgevelboerderij met koeien- varkensstal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, halfsteens verband, 
omlijsting entree, zinken mastgoot. Zadeldak, Muldenpannen rood, dakkapel met pannen, zinken dak, 
2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen met kalf, stal: betonramen.
Onderhoud: goed. Fraaie wederopbouw boerderij.

B30
Voldijnseweg 20  MIP, 1947, A. van de  Nieuwehuizen, wederopbouw, architect: Jan Beks
Kortgevelboerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, halfsteens verband, klokgevel 
beëindiging boven schuurdeur met halfrond raam, muurankers, zinken mastgoot. 
Zadeldak met wolfseinden, Muldenpannen rood, schoorsteen. 
Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijnen, negenruits, schuiframen, stal: betonramen.
Onderhoud: slecht. Fraaie wederopbouw boerderij op hoek Broekeindsedijk.

B31
Voorste Heistraat 2  1939, van Roovert
Woonhuis met stal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kettingverband, houten bakgoot met klossen.
Zadelkap, opnieuw verbeterde geengobeerde Hollandse pannen, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits bovenramen, luiken.
Onderhoud goed. Fraaie woning met beuken haag en notenboom.

B32
Voortse Heistraat 3  1924, ontginningsboerderij
Langgevelboerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, sier metselwerk, 
houten bakgoot. Mansardekap, gesmoorde Muldenpannen, schoorsteen. Voordeurkozijn met bovenlicht.
Raamkozijnen, niet origineel, luiken. Onderhoud goed.

B33
Voorteindseweg 3  1915, B. van Roovert, architect: Adr. van Gestel
Langgevelboerderij met koeienstal, potstal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, 
siermetselwerk, gesmeerde plint in voorgevel, zinken bakgoot. Zadelkap, gesmoorde holle Muldenpannen, 
2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits, luiken. Onderhoud goed.

B34
Voorteindseweg 11  MIP, ca 1925, ontginningsboerderij.
Langgevelboerderij met schuur, schuur later verlengd. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, sierankers, 
houten goot. Mansardekap met antraciet eterniet leien, dakkapelraam, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met 
bovenlicht en levensboom. Kruiskozijnen met ladderbovenramen,  halve luiken, stalramen zesruits.
Onderhoud goed. Voortuin met beukenhaag en lindebomen.

B35
Voorteindseweg 13  MIP, ca 1920
T-vormige boerderij met eenlaags woonhuis. Gevels: baksteen rood-bruin, halfsteens, siermetselwerk, houten 
bakgoot op klossen. Zadeldaken, eterniet leien antraciet, schoorsteen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: T-ramen met bovenlicht. 
Onderhoud goed. Voortuin met notenboom.



B36
Westelbeersedijk 4  1951, van Kollenburg, wederopbouw, architect: N. Heerkens
Langgevelboerderij met koeienstal waarachter schuur. Gevels: baksteen rood, halfsteensverband, omlijsting 
entree met betonnen afdek, zinken mastgoot. Zadelkap, woning: opnieuw verb. Hollanse pannen, stal: rode 
Muldenpannen, dakkapel met pannen, 2 schoorstenen. 
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen met stalen inzetramen, oorspronkelijk dubbele zesruits.
Onderhoud goed. Beukenhaag, staldeuren vervangen door stalramen.

B37
Westelbeersedijk 5  1953,  de Laat, pachter Hesselmans, wederopbouw, architect: N. Heerkens
Langgevelboerderij met schuur waarachter koeienstal. Gevels: baksteen rood, halfsteens verband, omlijsting 
voordeur met betonafdek, uitgebouwde rand zijgevels, zinken mastgoot op sporen. Zadelkap, rode 
Muldenpannen, 2 schoorstenen. Fraai voordeurkozijn met bovenlicht, glas in lood. Kruiskozijnen.
Onderhoud goed. Schuurdeur dichtgemetseld, 3 extra stalramen, voortuin met beukenhaag.

B38
Willibrordstraat 19 MIP, ca 1910, Jan Bullens, woning verbouwd 2008
Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, gesmeerde plint, gesmeerde segmentbogen, siermetselwerk, 
sierankers, houten bakgoot. Zadeldak: gesmoorde pannen tuile du Nord, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht, levensboom. Raamkozijnen:  zesruits, schuiframen, hardstenen raamdorpels.
Onderhoud: goed. Fraaie woning, lelijke aanbouw achter het huis geplakt, leilinden en beukenhaag.

B39
Willibrordstraat 22  1911, “Oude smidse”
Gevels: baksteen genuanceerd, kruisverband, segmentbogen met tegels, siermetselwerk, zinken mastgoot, houten 
windveer, hijsbalk. Zadeldak: gesmoorde kruispannen, schoorsteen. Voordeurkozijn in zijgevel met bovenlicht.
Raamkozijnen: oker, zesruits, schuiframen, luiken rood-wit, groene rand. Onderhoud: goed. 
Fraaie woning, ensemble met Vestdijk 1 en Willibrordstraat 24-26-28.  Haagbeuk met beukenboom.

B40
Willibrordstraat 24 – 26 - 28
Voormalige boerderij met aangebouwde woning, nu 3 woningen. Gevels: baksteen rood, kruisverband, 
gesmeerde plint, muizentanden, zinken mastgoot. Zadeldak, gesmoorde oud Hollandse en verbeterde Hollandse 
pannen, 3 schoorstenen. Voordeurkozijnen met bovenlichten. Raamkozijnen, zesruits, luiken.
Onderhoud goed. Ensemble met no. 22 en Vestdijk 1, beukenhaag en lindebomen.
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