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OPNAME GESELEKTEERDE BOERDERIJEN OIRSCHOT

MIP = Monumenten Inventarisatie Provincie 1988
KG = Karakteristiek Gebouw

O01
Beerseveld 20  KG, MIP, ca 1825, verbouwd 1978 
Langgevelboerderij met koeienstal, varkensstal en schuurdeel. 
Gevels: metselwerk genuanceerd rood, kruisverband. Zadeldak met wolfseinden dak: woongedeelte riet, stallen 
en schuur riet met gesmoorde oud Hollandse onderpannen (origineel omgekeerd), schoorsteen. 
Deurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: 6 ruits, schuiframen, luiken, kozijnen oker. Onderhoud: goed. 
Gaaf, groot gedeelte authentiek, stal 4 nieuwe ramen. Karakteristiek geheel met fraai erf en mooie beuken haag.

O02
Beerseweg  6  MIP, ca 1890, architect: P. Vogels/F. van Bommel, verbouwd 1989
Langgevelboerderij met stal en schuurdeel. Gevels: baksteen rood, kruisverband, segmentbogen en rollaag boven 
ramen, muizentand onder goot en in topgevels. Zadeldak: gesmoorde muldenpannen, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: zesruits, schuiframen, luiken, getoogde stalramen.
Onderhoud: goed. Fraaie boerderij, authentiek, beuken haag, storende dakramen en blauwe plint. 

O03
Beerseweg  11  KG, MIP, 19e eeuw, “Hoeve Doornboom”, 1956 verbouwd J. Soethout
Langgevelboerderij met lange stal en schuurdeel. Gevels: baksteen rood, kruisverband, muizentand, kopgevel 
woning gewit: nieuw en oud metselwerk met vlechtingen, houten goot op metselwerk
Zadeldak: pannen rood, oud Hollands, schoorsteen op voorgevel en nok.
Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijnen oker: schuiframen met roeden, luiken.
Onderhoud: matig, schuur slecht. Fraaie boerderij, mooie beukenhaag, 2 nieuwe kozijnen in voorgevel stal.

O04
Bestseweg  3  MIP, 1947, Fr. van Cuyck, wederopbouw, architect: Jac Priem 
Boerderij met aangebouwde stal en schuur, L-vormig. Gevels: baksteen rood, klezoren verband, siermetselwerk, 
rollagen, beeldnis voorgevel, jaarsteen, zinken mastgoot. Zadeldak met verbeterde Hollandse rode pannen. 
Voordeurkozijn met afdekrand, geometrisch bovenlicht, getoogde voordeur. Raamkozijnen: tussenstijlen met 
roeden. Onderhoud: goed. Fraai voorbeeld van wederopbouwboerderij, fraaie entreepartij, 
Bijzondere schuurdeur met “ogen” (patrijspoortjes) en verhoogd dakje.

O05
Bestseweg  11  1931, Kinderen van Cuyck, architect: Jan Priem 
Boerderij met aangebouwde koeien- en varkensstal. Gevels: baksteen rood-bruin, vlaams verband, 
siermetselwerk met vooruitspringende lagen, sierbetonband boven voorgevelkozijnen, houten bakgoot, 
stal: stalen ramen. Schilddak woning, pannen: gesmoorde tuile du Nord, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht boven luifel. Raamkozijnen met geïntegreerde rolluiken, bovenramen met glas in 
lood, verdiepingskozijnen met ladderramen.
Onderhoud: goed. Bijzonder fraaie heerboerderij, authentiek.

O07
Bestseweg 60 1954, A. van Gerven, wederopbouw, architect: P. Beks  
Langgevelboerderij met koeien- en varkensstal. Gevels: baksteen, rood, kruisverband, schoorsteen en 
topgevelbeëindiging, wit geschilderde omlijsting voordeur, muizentanden, witte band onder zinken mastgoot. 
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Zadeldak: wolfseind stal, Muldenpannen, rood. Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijn 
woonkamer, 12 ruits, luiken, koeienstalramen: hout, getoogde varkensstalramen: beton, hooiluik in eindgevel 
stal, dakkapellen met pannen doorbreken gootlijn.
Onderhoud: goed. Fraai voorbeeld van wederopbouwboerderij.

O08
Bollen de 6  MIP, 1927, P. van Kollenburg, architect: F. van Bommel/Gebr.v. Laarhoven 
Langgevelboerderij met koeien en varkensstal, potstal(mestvaalt) en schuur. Gevels: baksteen rood, 
kruisverband, getoogde rollagen, zinken goot, siermetselwerk onder goot, schuur: houten beschieting
Zadeldak: gesmoorde Muldenpannen, 2 schoorstenen, dakkapel platdak wit.Voordeurkozijn met bovenlicht, 
paneelvoordeur.Raamkozijnen: zesruits, schuiframen, stalen stalramen: 13 ruits, dakkapel, later aangebracht, 
storend in grootte en in witte kleur.Tuin met notenbomen en fruitbomen.
Onderhoud: goed. Zeer fraaie boerderij, deuren potstal dichtgemetseld,vervangen door 2 stalramen.

O09
Broekstraat 27  verbouwd 2009  J. van de Schoot, architect: A. van de Ven
Langgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, smeerplint, segmentbogen, 
zinken goot, schuur: hout, aanbouw hout. Zadeldak: wolfseinden, gesmoorde verbeterde Hollandse pannen, 
schoorsteen.Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen met bovenlicht, luiken.
Onderhoud: slecht. Boerderij wordt ingrijpend gerestaureerd. Leilinden en beukenhaag aan voorzijde.

O10
Eindhovensedijk 21  1951, H. Staarink koopman, “Eikenhorst”, in oorlog verwoest, architect: J. Beks  
Kop-romp boerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood, staand verband, zinken mastgoot. Zadeldaken: 
rode Muldenpan, 2 schoorstenen, dakkapellen met dakje. 
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: zes- en vierruits. Onderhoud goed. 
Zeer fraaie boerderij uit de wederopbouwperiode, staldeur nu entree. Fraai gelegen tussen de beukenbomen.

O11
Eindhovensedijk 41  1926, Ant. van Vught secretaris te Goirle, architect: Wagemakers Goirle
Kop-hals-romp boerderij met grote schuur en koeien- en varkensstallen. Gevels: baksteen rood-bruin, 
kruisverband, houten goot. Zadeldak woning: leien, 2 schoorstenen, klokkentorentje, zadeldak schuur: golfplaten
Voordeurkozijn, terugliggend, met bovenlicht. Kozijnen met bovenlicht glas in lood.
Onderhoud:matig. Bijzondere heerboerderij met grote stal-schuur gebouw, woning ernstig verbouwd.

O12
Geeneindseweg  2  1939, H.en J, Bierkens  landbouwers, architect: Jac Priem           
Langgevelboerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood, staand verband, zinken goot. Zadeldak: 
gesmoorde verbeterde Hollandse pannen, dakkapel met pannen, schoorsteen. Voordeurkozijn met bovenlicht, 
glas in lood, boven betonnen luifel. Kozijnen met glas in lood in bovenramen, luiken. Onderhoud: goed. 
Fraaie boerderij, beukenhaag met mooie voortuin, jammer van grote wit geschilderde dakkapel.

O13
Gijzelaar 4  MIP, ca 1905, bewoner: 
Langgevelboerderij met koeienstal, potstal en schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, segmentbogen boven 
ramen, schuur hout, muurankers, zinken mastgoot, zinken afdek topgevels. Zadeldak: gesmoorde verbeterde 
Hollandse pannen, 5 dakramen. Voordeurkozijn met bovenlicht en levensboom. Raamkozijnen, oker, zesruits, 
stalen stalramen. Onderhoud: goed. Fraaie boerderij, stal en schuur thans woning.



O14
Fransman de 11  1934, woonhuis boerderij kinderen Jos Nooyen, architect: Jac Priem
Langgevelboerderij met aangebouwde koeienstal en schuur (plm. 1900). Gevels: baksteen, rood, halfsteens, 
houten bakgoot. Zadeldak: pannen rood, tuile du Nord, dakkapel met pannen, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn 
met bovenlichtje. Raamkozijnen: kruisverdeling met roeden. 
Onderhoud: goed. Fraaie boerderij met oorspronkelijke stal/schuur.

O15
Hedel 2a  MIP, 1872, verbouwd 1976, schuur gesloopt, J. v. d. Kerkhof, architect: A. van Beurden
Oorspronkelijk langgevelboerderij met koeienstal, potstal en schuur. Schuur, vier traveeën, met hout beschoten 
bij restauratie gesloopt. Gevel: baksteen rood, kruisverband, rollagen, zinken mastgoot, jaarankers.
Zadeldak met wolfs- en schildeinde, gesmoorde oud Hollandse pannen, schoorsteen. Voordeurkozijn met 
bovenlicht. Raamkozijnen met kleine roedeverdeling, schuiframen, luiken, stalen stalramen.
Onderhoud: goed. Fraaie en mooi gelegen boerderij.

O16
Hedel  5  MIP, 1908, “Hedelstein”, 1951 verbouwd
Langgevelboerderij met koeienstal en schuur, dwarsdeel. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, zinken 
mastgoot. Zadeldak met wolfs- en schildeinde, gesmoorde tuile du Nord pannen, 2 schoorstenen.Voordeurkozijn 
met bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits, schuiframen, luiken, nieuwe ramen stalgedeelte vierruits.
Onderhoud: goed. Fraai gelegen boerderij, stalgedeelte nu woonruimte met extra raamkozijnen.

O17
Heersdijk 2  MIP, ca 1880, “Jacobs Hoeve”
Kortgevelboerderij met stal en schuur. Gevel en dak verhoogd eind 19e eeuw met ingezwenkte top, stalgedeelte 
gewijzigd ca 1930. Gevels: baksteen gewit, sporen vlechtingen oorspronkelijke gevel, muurankers.
Zadeldak met wolfseinden: verbeterde Hollandse pannen, rood. 
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: zesruits, luiken, ossenoog in voorgevel.
Onderhoud goed. Zeer karakteristiek en bijzonder pand, 2 snoeilinden in voorgevel.

O18
Heibloemdijk 6  1953, J. Leermakers Haaren landbouwer, “Scheurenhoeve”, wederopbouw,
architect: M. Nieuwelaar Haaren
Langgevelboerderij met koeienstal. Gevels: baksteen rood, wild verband, omranding voordeurkozijn, zinken 
goot. Zadeldak met wolfseinden, rode Muldenpannen, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht en roeden.
Raamkozijnen, zesruits, schuiframen, luiken wit met groene omranding, stal: betonramen zesruits met 
ventilatiestrook.
Onderhoud: goed. Fraai voorbeeld van eenvoudige wederopbouwboerderij, beukenhaag.

O19
Heldersestraat 7  MIP, ca 1870
Langgevelboerderij met veestal en schuur. Gevel: baksteen rood- bruin, kruisverband, bedrijfsdeel versteend ca 
1930. Zadeldak: wolfseind woning, Mulden pan, rood, schoorsteen. Voordeurkozijn met bovenlicht. 
Raamkozijnen zesruits, stalramen beton, schuurdeuren met verhoogd dakje. Onderhoud: matig-slecht

O20
Hemelrijken 1  MIP, 1940, C. M. Loupart (eigenaar `s Heerenvijvers Philips dir.), architect: Jan Beks
Langgevelboerderij met koeien-, varkensstal en schuur. Gevels: baksteen rood, staand verband, topgevel met 
rollaag, zinken mastgoot. Zadeldak: rode verbeterde Hollandse pan, 2 schoorstenen. 
Voordeurkozijn met bovenlicht, halfronde deurkozijnen en aanzetstenen in stal en schuur. 
Raamkozijnen: negen- en zesruits, halve luiken, groen-rood-wit, stal vierruits, 
Onderhoud: goed. Zeer fraai gelegen, goed gedetailleerde wederopbouwtype in streekeigen stijl. 



O21
Krukkerd 3  ca 1930, 1954 verbouwd, H. Erven
Langgevelboerderij met koeienstal. Gevels: baksteen rood, wildverband, beeldnis, zinken bakgoot. Zadeldak met 
wolfseinden, verbeterde Hollandse pan, rood, dakkapel met pannen, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht.Raamkozijnen: 2 aan 2 geplaatste kozijnen, zesruits, schuiframen.
Onderhoud: matig. Bijzonderheid: ligging met eindgevel stal aan straat.

O22
`t Laar 2  ca 1920, C. van Beer, architect: F. van Bommel,
Langgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, zinken goot, stal later 
vernieuwd. Zadeldak: gesmoorde tuile du Nord pan, schoorsteen.Voordeur met bovenlicht. Kruiskozijnen met 
roeden, halve luiken, 
Onderhoud: matig, schuurdeur dichtgemetseld.

O23
Lazarusbocht 2 MIP,1937, “Eureka”, Wed. P. van de Hamsvoort, architect: Jac. Priem
Langgevelboerderij met schuur waarachter koeienstal. Gevels: baksteen rood-bruin, staand verband, stal houten 
topgevel. Zadeldak: verbeterde Hollandse pannen, rood, 2 schoorstenen, zinken goot. Voordeurkozijn met 
bovenlicht. Raamkozijnen met roeden, stal: houten kozijnen met roeden.
Onderhoud: goed. Authentieke boerderij.

O24
Leeuwerikstraat 1  MIP, 19e eeuw, eenlaags woonhuis, gevelsteen “`t Scheepje”,
verbouwd 1968 C. van Kollenburg
Woning waarachter houten gerabatte schuur. Gevels: baksteen genuanceerd rood, kruisverband, smeerplint, 
zinken mastgoot, topgevels met rollaag, sierankers. Zadeldak: gesmoorde verbeterde Hollandse pan, schoorsteen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen met kleine roeden, schuiframen, trekbel, luiken.
Onderhoud: goed. Beeldbepalend pand tussen Leeuwerikstraat en  Eendenpoel

O25
Lieveld  5  MIP, 1929, W. van Heerbeek, architect: W. J. Colsters 
Langgevelkboerderij met koeienstal, potstal, dorschvloer en schuur, dwarsdeel. Gevels: baksteen rood, 
kruisverband, segmentbogen met rollaag, zinken mastgoot. Zadeldak: gesmoorde Muldenpannen, schoorsteen,
5 dakramen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits, luiken.
Onderhoud: goed. Boerderij nu 2 woningen, stal- potstal- en schuurdeuren vervangen door ramen.

O26
Lopensestraat 8  MIP, ca 1916, verbouwd 1968 G. van Hout, architect: Louis de Kok
Langgevelboerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, gesmeerde plint, 
siermetselwerk, boven ramen togen met tegeltjes, zinken bakgoot op muur. Zadeldak: wolfseinden, gesmoorde 
Muldenpannen, schoorsteen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: zesruits, schuiframen, luiken.
Onderhoud: woning goed, schuur slecht,  Fraai gelegen boerderij, schuurdeur dichtgemetseld. schuur versteend 
ca 1955.

O27
Lubbersstraat 11  1928, herbouwd na brand Adr. van de Looy, architect: F. van Bommel, restauratie 2008 
bewoner: Raaymakers- van de Wal
Langgevelboerderij met koeien-, potstal, dorsvloer en schuur. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, 
smeerplint, segmentbogen met mozaïekvullingen zinken bakgoot. Zadeldak: gesmoorde Muldenpannen, 
schoorsteen. Voordeurkozijn met bovenlicht, levensboom. Raamkozijnen, zesruits, luiken.
Onderhoud: goed. Onlangs gerestaureerde authentiek boerderij met nieuwe houten stalramen.



O28
Meierijsebaan 3  MIP, ca 1950, H. C. Erven, architect: Jac Priem
Eenlaags woonhuis. Gevels: baksteen rood, wildverband, omlijsting voordeurkozijn, zinken goot.
Zadeldak: wolfseinden, verbeterde Hollandse pannen rood, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn, bovenlicht met schuine roeden. Raamkozijnen: negenruits, schuiframen.
Onderhoud: goed. Fraaie traditionalistische woning uit de wederopbouwperiode.   

O29
Meierijsebaan 5  MIP, 19e eeuw, “Daansche Hoeve” (kasteelheer), verbouwd 1975 J. de Groot 
Langgevelboerderij met schuur, dwarsdeel. Gevels: baksteen rood, kruisverband, kopgevel woning en schuur 
stucwerk. Zadeldak: wolfs- en schilddakeinde, gesmoorde Muldenpannen, pvc mastgoot.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: zesruits, schuiframen, luiken
Onderhoud: goed. Fraaie ligging boerderij, voortuin met beukenhaag.

O30
Montfortlaan 6  MIP, ca 1880
Langgevel boerderij met koestal en schuur, dwarsdeel. Gevels: baksteen rood, eindgevel schuur ca 1950 
versteend, top hout, gesmeerde plint, muurankers, zinken mastgoot. Zadeldak met wolfseinden, betonpannen 
antraciet, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht, levensboom. Raamkozijnen, zesruits schuiframen, 
luiken, stalen stalramen met roeden, losstaande bakhuis onder wolfsdak.
Onderhoud goed. Boerderij aan prachtige laan, vormt ensemble met monumenten Montfortlaan.
Potstaldeur dichtgemetseld, nu staldeur met raam.

O31
Montfortlaan 11  MIP, 1782, woonhuis, voormalig tuinmanswoning 
Eenlaags woonhuis. Gevels: wit gepleisterd met voegen in blokvorm, jaarsteen, 2 schoorstenen, ankers in 
zijgevels, zinken mastgoot. Zadeldak: genuanceerde oud Hollandse pannen. Raam- en deurkozijnen bruin, 
luiken. Onderhoud: matig

O32 
Montfortlaan 20  1954, 6 klassige r.k. lagere school St. Antoniusschool, architect:  Jac. Priem 
Basisschool. Gevels: baksteen genuanceerd rood-bruin, wild verband, onder goot gesmeerde witte plint met 
hoekbeëindiging, zinken mastgoot. Zadeldaken met schilden, gesmoorde Romaanse pannen. Deur- en 
raamkozijnen waartussen beton kolommetjes, ronde stalen ramen.
Onderhoud: goed. Fraaie dorpsschool uit de wederopbouw.

O33
Mousten 3  MIP, 1928  J. v.d. Looy boerenhofstede
Langgevelboerderij met koeienstal, potstal en schuur, aanbouw van baksteen. Gevels: baksteen rood-bruin, 
kruisverband, muizentand onder zinken goot. Zadeldak met wolfseinden, gesmoorde oud Hollandse pannen, 
schoorsteen. Voordeurkozijn, oker, met bovenlicht. Raamkozijnen, oker, zesruits, schuiframen, groene luiken
Onderhoud: goed. Deuren potstal en schuur vervangen door stalramen en staldeuren.

O34
Nieuwe Dijk 1  1936, P. Mathijssen landbouwer, architect: M. v.d. Biggelaar Berkel- Enschot
bewoner: H. Mathijssen 
Langgevelboerderij met koeienstal, tasruimte, paarden- en varkensstal. Gevels: baksteen rood, kettingverband, 
ronde boog voordeur, houten goot. Zadeldak met wolfseinden, rode verbeterde Hollandse pan, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met halfronde deur. Raamkozijnen met kalf, bovenlicht glas in lood. Onderhoud: matig. 
Fraaie boerderij, mooie ramen en halve luiken verdwenen, gemetselde voorerfafscheiding met entreepartij.



O35
Nieuwe Dijk 30  1937, J. van Agt landbouwer, ontginningsboerderij, architect: Jac Priem
Kortgevelboerderij met grote koeienstal. Gevels: baksteen rood, kruisverband, voordeurkozijn met luifeltje.
Zadeldak: rode verbeterde Hollandse pan, zinken goot, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht boven 
luifeltje. Raamkozijnen met kalf. Onderhoud: goed.

O36
Nieuwe Dijk 32  1939 ,M. van Loon landbouwer, ontginningsboerderij
Langgevelboerderij met schuur waarachter koeienstal. Gevels: baksteen rood-bruin, staand verband, zinken 
mastgoot. Zadeldak: rode verbeterde Hollandse pannen, 2 schoorstenen. 
Voordeurkozijn met bovenlicht en roeden, fraaie voordeur. Kruiskozijnen, waarin roeden, halve luiken
Onderhoud: goed. Fraaie boerderij met voortuin en liguster haag.

O37
Notel 21  MIP, ca 1900
Langgevel boerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, zinken mastgoot. 
muurankers. Zadeldak met wolfseinden gesmoorde muldenpan, schoorsteen. 
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits, schuiframen, luiken.
Onderhoud: goed. Voorbeeld van kleine boerderij, potstaldeuren dichtgemetseld, schuur versteend.

O38
Notel 26  KG, MIP, 18e eeuw, ca 1970 ingrijpend gerestaureerd
Kortgevelboerderij met stal. (oorspronkelijk langgevel voordeur in voorgevel). Gevels: baksteen rood, 
kruisverband, vlechtingen, smeerplint, houten bakgoot, stalgedeelte gepotdekselde houten delen.
Zadeldak steil, met wolfseind en schilddak schuur, pannen gesmoord oud Hollands.
Voordeurkozijn: bovenlicht, gebogen voordeur. Raamkozijnen met roeden, schuiframen, luiken, stalen stalramen
Onderhoud goed. Zeer fraai boerderijtje met leilinden en beukenhaag, nieuwe schop onder wolfsdak. 

O39
Notel 43  KG, MIP, 1878, verbouwd 1973  F. Broos
Langgevelboerderij met stal en schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, hoge strek boven raam, houten 
bakgoot. Zadeldak met wolfseind en schilddak schuur, pannen gesmoord oud Hollands. Voordeurkozijn: 
bovenlicht met levensboom. Raamkozijnen: zesruits, schuiframen, luiken, stalen stalramen.
Onderhoud: goed. Boerderij verbouwd extra raam in staldeel, nieuwe kozijnen in stal en schuur. 

O40
O. Bestseweg 5  MIP, 1926, L. Huijskens , architect: A. van Heeswijk Best 
Boerenhofstede: L-vormig met schuur, koeien- varkens en paardenstal. Gevels : baksteen rood, kettingverband, 
gegroefd metselwerk en gele banden,  risaliet, gemetselde dakopbouw door gootlijn, houten bakgoot.
Schilddak woning, wolfsdak schuur, pannen tuile du Nord, rood
Voordeurkozijn: terugliggend met bovenlicht, glas in lood. Raamkozijnen met bovenlicht, glas in lood.
Onderhoud: goed. Bijzondere boerderij met fraaie horizontale ramen in zijgevels en schuur, art-deco-details.

O41
O. Grintweg 54  MIP, 1924, A. v.d. Hoek, architect: F. van Bommel, bewoner: F. van de Staak
Langgevelboerderij met koeienstal, potstal, varkensstal en schuur, dwarsdeel. Gevels: baksteen rood-bruin, 
kruisverband, segmentbogen met mozaïek tegeltjes, siermetselwerk, sier muurankers, zinken bakgoot.
Zadeldak: gesmoorde Mulden pannen, 2 schoorstenen. 
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: zesruits, schuiframen, stalen ramen in stal.
Onderhoud: goed. Zeer fraaie boerderij, authentiek, beukenhaag.



O42
Oude Grintweg 57 1928, Adr. en M. van Weert, architect: F. van Bommel
Woonhuis met aangebouwde varkensstal. Gevels: baksteen rood-bruin, halfsteens verband, siermetselwerk, 
strekken boven ramen, houten bakgoot. Mansardekap woning: gesmoorde tuile du Nord pannen, 2 schoorstenen. 
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen met bovenlichten glas in lood.
Onderhoud: goed. Fraaie boerderijcomplex met mooie varkensstal.

O43
Oude Grintweg 60-62  1995 v.d. Staak verbouwd, architect: L. de Kok
Langgevelboerderij met koeienstal en schuur, dwarsdeel. Gevels: baksteen rood, kruisverband, zinken mastgoot, 
schuurgedeelte hout. Zadeldak met wolfseinden, gesmoorde pannen oud Hollands, schoorsteen.
Voordeurkozijn met bovenlicht, levensboom. Raamkozijnen met roeden, schuiframen, luiken
Onderhoud: goed. Zeer fraai gerestaureerde boerderij, 2 woningen, beukenhaag.

O44
Oude Grintweg 64  MIP, begin 19e eeuw, 1868 verbouwd, gevelsteen AVDV 1868,
bedrijfsgedeelte ca 1960 versteend
Langgevelboerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, cementplint, zinken goot.
Zadeldak met wolfseinden, geëngobeerde pannen, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijnen met roeden verdeling, luiken.
Onderhoud goed. Fraaie boerderij,  staldeel aan straatzijde.

O45
Oude Grintweg 79  MIP, 19e  eeuw, verbouwd 1930
L-vormige boerderij met stal en schuur, dwarsdeel.  Gevels: baksteen rood, kruisverband, cementplint, 
siermetselwerk, vlechtingen in kopgevel, geen goot. Dak met schildeinden, zeer steile dakhelling, holle 
Muldenpannen, dakkapel, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Kozijnen met kleine roeden verdeling 
uit 1930, kozijnen oker, halve luiken.
Onderhoud: goed, schuur lelijk versteend. Bijzondere boerderij, markant gelegen in de bocht van de weg.

047
Pandgat 11  KG, 1928, Johannes de Kroon landbouwer, architect: F. van Bommel
Langgevelboerderij met schuur en varkenshokken waarachter koeienstal. Gevels: baksteen rood, kruisverband, 
gesmeerde plint, zinken goot, eindgevel schuur hout, gevelsteen (de kroon 5-3-28), sierankers. 
Zadeldak: gesmoorde Muldenpannen, schoorsteen. Voordeurkozijn met bovenlicht en levensboom.
Raamkozijnen, zesruits, schuiframen, stalen stalramen vervangen door houten.
Onderhoud: goed. Fraaie eenvoudige boerderij.

O48
Pandgat 12  KG, MIP, einde 19e eeuw, ( kop schuurdeel nog oud), 1961 verbouwd H. Vlemminx,
bewoner: P. Vlemminx
Langgevel boerderij met koeienstal, potstal en schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, zinken goot, 
muurankers. Zadeldak met schild, gesmoorde verbeterde Hollandse pan, schoorsteen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: zesruits, schuiframen, luiken, stal: betonramen.
Onderhoud: slecht. Staldeur dichtgemetseld, tuin met beukenhaag.

O49
Pandgat 17  1935, C. de Kroon, architect: F. van Bommel
Langgevelboerderij met koeienstal, potstal en schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, houten bakgoot, 
siermuurankers. Zadeldak: leien, dakkapellen met leien, schoorsteen. Voordeurkozijn, terugliggend, bovenlicht. 
Raamkozijnen: T-venster, luiken groen-wit, stalen stalramen vervangen door houten ramen.
Onderhoud: goed. Fraaie boerderij, dakkapellen later aangebracht.



O50
Papenvoorden 8  KG, MIP, eind 19e eeuw, E.van Hersel landbouwer, verbouwd 2004 C. van Zandvoort, 
architect: L. de Kok
Langgevelboerderij met koeienstal en schuur. Gevels: rode baksteen, kruisverband, schuur hout, schoorsteen
Zadeldak met wolfseinden, riet met onderpannen oud Hollands. Voordeurkozijn met bovenlicht.
Raamkozijnen: zesruits, stal en schuur vierruits.
Onderhoud: goed. Staldeur dichtgemetseld en vervangen door deur met 2 ramen, Fraai gerestaureerd pand.

O51
Papenvoorden 9  1924, woongedeelte J. van Gerwen landbouwster, architect: P. Vogels/ F. van Bommel
Langgevel boerderij met schuur. Gevels: rode baksteen, halfsteens, cementplint, segmentrollagen, muizentand, 
zinken goot, ca 1950 schuur metselwerk, kruisverband. Zadeldak: rode Muldenpannen, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht waarboven segment. Raamkozijnen met bovenlichten, luiken.
Onderhoud: goed.

O52
Papenvoorden 11  1953, P. Brekelmans-van Cuijck landbouwer, “Papenvorte”, architect: Jac Priem 
Kortgevelboerderij kop- romp, met koeien-, varkensstal en schuur. Gevels: rode baksteen, wild verband, 
vooruitspringende voordeurkozijn, gemetselde dakkapel met pannen, zinken mastgoot. Zadeldak: rode 
Muldenpannen, 3 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht en levensboom. Kruiskozijnen waarin roeden. 
Onderhoud: goed.  Zeer fraaie boerderij wederopbouw, horizontale kozijnen onder goot, beukenhaag.

O53
Polsdonken 2  KG, MIP, ca  1880, “Donkhoeve”, verbouwd 1980 M. van Ruremonde-van der Sloot,
architect: E. van Ruremonde Liempde
Langgevel boerderij met schuur. Gevels: baksteen rood, kruisverband, siermetselwerk
Zadeldak met wolfs- en schildeinde, riet met oud Hollandse onderpannen, 4 dakramen, 2 (te grote) schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht, levensboom. Raamkozijnen: zesruits, schuiframen, luiken
Onderhoud: goed. Fraai gerestaureerde boerderij, nu 2 woningen.

O54
Schansstraat 1  1936, A. van de Biggelaar landbouwer, architect: Jan Beks
Langgevelboerderij met aan voorzijde schuur/varkensstal waar achter veestal. Gevels:baksteen rood, 
terugliggend entreepartij met penant, zinken goot, boven stalramen getoogde rollaag en aanzetstenen, staldeur 
sluitstenen. Zadeldak: woongedeelte uitkragend wolfseind, Muldenpannen rood, dakkapel met kap, 2 
schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht en levensboom. Raamkozijnen:  negenruits, schuiframen, luiken..
Onderhoud: goed.  Bijzonder fraai gelegen wederopbouwboerderij, architectonische scheiding woonhuis 
stal/schuurgedeelte, fraai bijgebouw in stijl boerderij.

O55
Schansstraat 3  1939, woning J. v. d. Schoot landbouwer, de Steenuil
Langgevel boerderij met koeienstal. Gevels: baksteen rood, halfsteens, mastgoot. Zadeldak: pannen rood tuile du 
Nord,  2 schoorstenen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen: zesruits, schuiframen, luiken.
Onderhoud: goed. Stalgedeelte dak verhoogd, schuurdeur nu ramen, uitgebreid voor camping.

O56
Slingerbos 37 MIP, 1951, Albert van Straten, wederopbouw. architect: Jan Beks
Landarbeiderswoning met koeienstal en varkenshokken. Gevels: baksteen rood, staand verband, zinken goot.
Zadeldak: gesmoorde Hollandse pan, dakkapel met zinken dakje. Voordeurkozijn met bovenlicht.
Raamkozijnen, zes- en vierruits, luiken.
Onderhoud: goed. Zeer bijzondere kleine boerderij



57
Spoordonkseweg 52 1952, F. v. de Heuvel landbouwer, architect: Jan Beks
Langgevel boerderij met koeienstal waarachter varkenshokken. Gevels: baksteen rood-bruin, Vlaams verband, 
muizentand, zinken mastgoot. Zadeldak: wolfseinde stal, gesmoorde verbeterde Hollandse pannen, dakkapel met 
pannen, schoorsteen. Voordeurkozijn met geometrisch bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits, luiken, betonnen 
stalramen. Onderhoud: goed. Gave boerderij, beukenhaag.

O58
Spoordonkseweg 67  1936, Wed. W. van den Heuvel, architect: F. van Bommel
Langgevel boerderij met schuur waarachter koeien- en varkensstal. Gevels: baksteen rood-bruin, Vlaams 
verband, zinken mastgoot. Zadeldak: verbeterde Hollandse pan rood, schoorsteen. Voordeurkozijn, terugliggend, 
bovenlicht en levensboom. Raamkozijnen: negenruits, schuiframen, luiken, betonnen stalramen.
Onderhoud: goed. Beukenhaag.(jammer dat gevelplan van Heemschut niet is uitgevoerd).

O59
Spoordonkseweg 78 MIP, ca 1890, 1928 verbouwd winkel J. van Zeeland
Eenlaags woonhuis met bedrijfsruimte. Gevels: baksteen rood-bruin, gepleisterde plint, segmentbogen boven de 
kozijnen, zinken mastgoot, muurankers. Zadeldak: gesmoorde verbeterde Hollandse pannen, schoorsteen. 
Voordeurkozijn: met bovenlicht. Raamkozijnen, zesruits, schuiframen, luiken.
Onderhoud: matig. Bergingsdeur vervangen door afwijkend kozijn, lelijke aanbouwsels.

O60
Spoordonkseweg 136 1956, J. Hoppenbrouwers landbouwer, architect: Jac. Priem
Landarbeiderswoning met varkens- en koeienstal. Gevels: baksteen rood, halfsteens verband, sierbetonbalk 
boven voordeur, zinken mastgoot, beeldnis in zijgevel, gemetselde dakkapel met pannen door gootlijn.
Zadeldak: Muldenpannen rood, dakkapel met dakpan, 2 schoorstenen.
Raamkozijnen: negenruits, kruiskozijn waarin roeden, luiken, betonramen in stal.
Onderhoud: goed. Zeer fraai boerderijtje,eindgevel stal met halfronde ramen, beuken haag.

O61
Spoordonkseweg 137  1936, F. van de Wal  landbouwer, architect: M.v.d. Biggelaar Berkel-Enschot
Langgevel boerderij met koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood- bruin, Vlaams verband, muizentanden, 
zinken mastgoot. Zadeldak: wolfseinden, verbeterde Hollandse pan rood, schoorsteen. Voordeurkozijn: halfrond.
Raamkozijnen met roeden en in bovenramen glas-in-lood, halve luiken, stalramen hout.
Onderhoud: goed. Fraaie boerderij, staldeuren vervangen door stalraam.

O62
Spoordonkseweg 140  KG, MIP, 1935, J. Smetsers landbouwer, architect: F. v. Bommel,
Langgevelboerderij met koeienstal. Gevels: baksteen rood-bruin, kruisverband, siermetselwerk onder goot, 
gevelankers, zinken mastgoot. Zadeldak met wolfseinden, gesmoorde verbeterde Hollandse pan, schoorsteen. 
Voordeurkozijn met bovenlicht.  Raamkozijnen: zesruits,kozijnen oker, ramen wit, schuiframen, luiken, 
stalramen hout.  Onderhoud: goed.  Fraaie boerderij op hoek Kattenberg, beuken haag.

O63
Spoordonkseweg  143  MIP, 1948, wederopbouw, architecten: v. Halteren s`Hertogenbosch/Jan Beks
Langgevelboerderij met paarden-, koeienstal en schuur. Gevels: baksteen rood, halfsteens verband, zinken 
mastgoot. Zadeldak met wolfseinden, dak geknikt, pannen rood, gemetselde dakopbouw voor hooiluik, dakkapel 
met pannen. Voordeurkozijn bovenlicht met roeden. Raamkozijnen, zesruits, schuiframen, luiken.
Onderhoud: goed. Fraai gelegen wederopbouwboerderij.



O64
Spoordonkseweg 150  MIP, ca  1930 ,`Adrianahoeve`
Woonhuis met hoge grote koeienstal (19+9) en schuur, dwars aangebouwde varkenshokken. Gevels: baksteen 
rood/bruin, halfsteens verband, houten bakgoot. Zadeldaken met wolfseinden, verbeterde Hollandse pannen, 
schoorsteen. Voordeurkozijn met bovenlicht. Raamkozijnen vernieuwd. 
Onderhoud: goed. Bijzondere boerderij met mooie stal, beukenhaag.

O65
Spoordonkseweg. 151  1928, boerenhofstede, Jan Maarten, architect Ned. Heidemij
Kop/romp boerderijhoge grote koeien- (21+9) en varkensstal met schuur. Gevels: baksteen rood, half steens 
verband, houten bakgoot. Zadeldaken met wolfseinden, Muldenpannen, dakkapelletjes plat dak.
Voordeurkozijn met bovenlicht waartussen houten luifeltje. Raamkozijnen, zesruits, luiken wit met groene 
randen, stalen stalramen.
Onderhoud: goed. Fraaie boerderijwoning.

O66
Straten 16  1932, C. de Werdt, architect: F. van Bommel
Langgevelboerderij met schuur en varkensstal waarachter koeien- en paardenstal. Gevels: baksteen rood- bruin, 
kruisverband, houten bakgoot. Mansardekap, gesmoorde Mulden pannen, 2 schoorstenen. Voordeurkozijn met 
bovenlicht. Raamkozijnen met roeden en halve luiken, dakkapel op houten goot.
Onderhoud: goed. Fraaie boerderij, beukenhaag, 2 nieuwe woonkamerkozijnen in stal voorgevel.

O67
Straten 18  MIP, 1657, ca 1933 verbouwd,  met oudere gedeelten, “de Jegershoeve”
Langgevelboerderij met stal. Gevels: baksteen rood- bruin, kruisverband,zinken bakgoot. Zadeldak met 
wolfseinden, rieten kap met oud Hollandse onderpannen, schoorsteen. Voordeurkozijn met geometrisch 
bovenlicht. Raamkozijnen zesruits, luiken. Onderhoud: goed. Stalgedeelte aan straatzijde, tuin met ligusterhaag. 

O68
Wintelresedijk 4  MIP, KG, 18-19e eeuw, 1951 nieuwe stal en schuurgedeelte, J. Raaymakers landbouwer, 
architect: F. Maas Boxtel
Langgevelboerderij met stal en schuur. Gevel: rode baksteen, kruisverband, eindgevel met vlechtingen en 
rollaag, zinken goot, muurankers. Zadeldak: rode Muldenpannen, 2 schoorstenen.
Voordeurkozijn met bovenlicht. Kruiskozijnen waarin roeden, luiken.
Onderhoud: matig. Zeer bijzondere boerderij 
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