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Inleiding. 
Monumentenbescherming moet er niet toe 
leiden, dat we de gebouwde omgeving als het 
ware door een kijkdoos gaan zien. 
Integendeel, monumentenzorg dient om de 
werkelijkheid levend te houden door het vast 
houden van tastbare objecten die de 
ontwikkelingslijn, welke tot het ontstaan van 
onze samenleving – ook de samenleving van 
Den Dungen – heeft geleid, markeren en 
daardoor herkenbaar maken  en herkenbaar 
laten. Bij het niet voeren van een gericht 
monumenten-beleid zal de culturele erosie 
doorzetten.  
Als men bladert in “Bekijk ‟t maar!” kan  men 
constateren dat er al heel veel in Den Dungen 
is verdwenen. 
Zie de foto‟s 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 89, 90, 
98, 100, 102, 103, 105, 106, 107 – 109, 116, 117, 118, 
120, 121, 122, 123, 127, 128,  133, 134, 135, 137, 140, 
141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150,  151, 152, 156, 
157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 
(172 – 184), 189, 190, 192, 194, 196,  197, 198, 199, 203, 
204,  205, 206, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232,  
236, 237 en 238. 

Den Dungen staat bekend als een 
“boerderijen-dorp”. In 1978 schreef ik in een 
toeristisch tijdschrift: “Moeskrabbers hebben 
mooie boerderijen”. In een artikel van J.A. 
Hendrikx en L. van Minderhout in Brabants 
Heem, 1969 schreven zij: “Door dit alles lijkt 
het redelijk vast te stellen, dat een van de 
hoogtepunten van boerenarchitectuur van de 
Brabantse zandgronden in Den Dungen 
gelegen is. Veel van hetgeen nog aanwezig is, 
blijkt echter in verontrustend toenemende mate 
met verminking of sloping bedreigd te worden, 
zodat het dringend nodig wordt een aantal 
maatregelen te treffen, die een zo goed 
mogelijk behoud voor de toekomst moeten 
garanderen”. Dit werd dus geschreven in 
1969!!  
 
Hieronder geef ik een overzicht van het 
boerderijen-bestand anno 2003. Ik heb dit 
samengesteld aan de hand van beschikbare 
literatuur, door regelmatig in Den Dungen te 
observeren en aan de hand van mijn eigen 
zeer uitgebreide fotocollectie – Den Dungen, 
opgebouwd vanaf 1975. 
In deze lijst is sprake van 1. gave boerderijen; 
2. verbouwde boerderijen; 3. gerestaureerde 
boerderijen en 4. boerderettes.  
Dit laatste is een nieuw begrip in het 
heemkundige jargon en wellicht ook bij de 
definiëring van boerderijen, en boerderij-
behoud.  

Gave boerderij; een boerderij welke al sedert 
vele jaren niet of nauwelijks is veranderd. De 
noodzakelijke bedrijfsmatige aanpassingen zijn 
en werden uiteraard uitgevoerd, de hoofdvorm 
is steeds geheel intact gelaten en niet 
verstoord. 
Verbouwde boerderij; een boerderij waaraan 
zoveel ingrijpende veranderingen zijn 
aangebracht, dat er nog nauwelijks sprake is 
van een boerderij. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren door de dakhoogte omhoog te 
brengen, deuren en ramen te plaatsen op 
plekken waar ze oorspronkelijk niet zitten, 
dakkapellen, velux-ramen en zogenaamde 
kattenogen in het dak aanbrengen, het 
bedrijfsgedeelte veranderen in een zwembad, 
belangrijke en kenmerkende elementen 
verwijderen, zoals een jaartal in een deurkalf, 
een eigenaardig vormgegeven luik, het  
vervangen van het houten gebont door een 
stalen constructie, etc. 
Gerestaureerde boerderij; een boerderij welke 
is aangepast aan de woonwensen van de 
huidige bewoners en de huidige tijd, maar 
waarbij met respect en oordeelkundig ingrijpen 
het bouwkundig object zo gering mogelijk werd 
aangetast of veranderd. De dakhoogte wordt in 
stand gehouden, het gebont blijft behouden, 
de indeling van het huis wordt zoveel mogelijk 
in stand gehouden. Belangrijke elementen als: 
schouw, sopketel, geut, opkamer, kelder, 
rieten kap, deeldeuren, etc. worden zorgvuldig 
behandeld. 
Boerderette; een boerderij wordt tot op de 
grond toe afgebroken en vervolgens weer in 
ongeveer gelijkende stijl opgebouwd. De 
oorspronkelijke maatvoering, het gebont, de 
karakteristieke indeling, oude 
bouwfragmenten, originele beschildering, 
houtsnijwerk, etc. verdwijnen geheel. 
Deze inventarisatie is natuurlijk subjectief, 
geschreven door een persoon en is 
voornamelijk gebaseerd op hetgeen vanaf de 
straat te zien is. Het is een uitgebreide lijst, 
maar het is wellicht geen compleet overzicht. 
  
In 1984 stonden de volgende boerderijen op 
de Rijks-monumentenlijst; 

Beemdweg 1 
Bosscheweg 20 
Bosscheweg 24 
Bosscheweg 30 
Bosscheweg 42 
Flaas 2 
Grinsel 69 
Grinsel 71 
Grinsel 77 
Hooidonksestraat 3a + 3b 



Paterstraat 38 – 40 
Paterstraat 39 
Paterstraat 63 
Poeldonksedijk 2 
Poeldonksedijk 23 
Rindonksestraat 8 
Spekstraat (1), schuur 
Spurkstraat 49 
Spurkstraat 60 – 62 
Spurkstraat 68 
Spurkstraat 70 
Spurkstraat 76 
Spurkstraat 78a 
Woudseweg 25 

 
In Den Dungen kwamen toen echter ook een 
aantal huizen voor die volgens de 
Monumentencommisie van de 
Heemkundevereniging ten onrechte nog niet 
op de lijst waren geplaatst. Er werd 
aanbevolen om de volgende huizen op te 
nemen: 

Flaas 5 
Flaas 7 
Mgr. Godschalkstraat 2, (alleen de voorgevel en 
de krukuitbouw) 
Hooidonk 13 
Nieuwlandweg 2 
Paterstraat (48) 
Poeldonksedijk 7 
Spurkstraat 66 

 
Verder werd er melding gemaakt van: “Behalve 
de hierboven genoemde panden, waarvan de 
waarde zo groot is dat plaatsing op de 
Rijksmonumentenlijst gewenst is, komen er in 
Den Dungen boerderijen voor, waarvan de 
cultuurhistorische, stedebouwkundige en 
landschappelijke waarden speciek voor Den 
Dungen zo groot zijn, dat plaatsing op een 
gemeentelijke en/of provinciale lijst wenselijk 
is: 

Bosscheweg 60 
Brabantslandstraat 5 
Brabantslandstraat 19 
Flaas 1 
Flaas 3 
Hoek 10 
Paterstraat 34 
Paterstraat 46 
Spekstraat 7 
Spurkstraat 25 
Spurkstraat 50 
Woudseweg 23 

 
 
Inventarisatie van de stand van de 
Dungense boerderijen anno 2003 
 
Beemdweg 1 ( vroeger: Hooidonksestraat 13) 
Mip, pag. 17; Fotoboek, nr. 131–132; LvM, 
pag. 67 
Voorbeeld van een goed en oordeelkundig 
gerestaureerde boerderij. Ook nu nog is het erf 
zeer bescheiden „verfraaid‟, het is nog bijna 
een erf. Het huis stamt uit de 17

e
 euw. 

Muurankers: 1835. Architect G. Valk uit 

Rosmalen heeft de boerderij opgemeten in 
1974. Op het erf staat een oude waterput. De 
schuur/schop werd ook met zorg 
gerestaureerd. De boerderij is niet gesplitst in 
meerdere woningen. 
 

 
Beemdweg 1 na de restauratie, in 1980 

 
Bosscheweg 6–8 
Mip, pag. 17–18; Fotoboek, nr. 43 – 44; LvM, 
pag. 20 
Winkelaanbouw was rond 1923 reeds 
aanwezig. Rond 2000 is het woongedeelte 
grondig verbouwd. Oude bouwfragmenten en 
muurresten in de korte achtergevel zijn toen 
verdwenen. 
 
Bosscheweg 10-12 
Mip, pag. 18; Fotoboek, nr. 43, 69; LvM, pag. 
20 – 21 
De boerderij stamt uit de 19

e
 eeuw. Is sedert 

de jaren 70 van de vorige eeuw geheel 
verbouwd tot kantoorruimte voor Drukkerij van 
Gerwen. Enkele oorspronkelijke details zijn in 
het interieur nog aanwezig, zoals de 
opmerkelijke schouw. 
 
Bosscheweg 20 
Mip, pag. 18; Fotoboek, nr. 70; LvM, pag. 21 
In 1983 nog als boerderij in gebruik. In 1985 
grondig gerestaureerd. In de korte voorgevel 
en de lange voorgevel aan de straatzijde 
werden een aantal oorspronkelijke elementen 
teruggebracht. De dubbele deeldeuren zijn nog 
aanwezig. Boerderij uit het begin van de 19

e
 

eeuw. Muurankers: 1823. 
In 1984 werd in de Monumenteninventarisatie 
Den Dungen opgemerkt: De links van de 
boerderij staande schuur wordt o.i. geheel ten 
onrechte niet op de monumentenlijst genoemd. 
De „Redengevende omschrijving‟; “Boerderij 
van het Kempische Langgeveltype met 
jaarankers 1823”, zou overigens geheel 
herzien , c.q. uitgebreid moeten worden. Deze 
boerderij met schuur en zijn „buurhuis‟, 
Bosscheweg 24, moeten gerekend worden tot 
 



 
 

  
 

De ankers 7, 9 en 6 van de voorgevel van Grinsel 69 (dia‟s 283, 284 en 285). 
 

 
 
Op dia 296, die in den herd is gemaakt, staat links een deel van de schouw, in het midden een 
bedstee met daarnaast een kast, en rechts de trap naar de opkamer. Voor de schouw was een 
aftimmering gemaakt, die op de plattegrond op blz 79 is weggelaten. 
 
 
 
 
 
Op nevenstaande afbeelding (dia 297) staat 
de trap naar de opkamer, waaronder zich de 
kelder bevond.  
De toegang tot de kelder bevond zich echter 
niet hier in den herd, maar natuurlijk op de 
geut. 
Op de achtergrond is in de opkamer een deel 
te zien van de boog waaronder die 
kelderingang zich bevond.  
Daarachter is een bedstee tegen de 
noordelijke zijgevel. 
 
 

 



 
 
Hierboven is een detailopname (foto EV 
2787A) van het dichtgemaakte “oude” 
kelderraam in de noordelijke zijgevel van 
Grinsel 69. Er bevond zich een mooie, dubbele 
ontlastingsboog boven. 
 

 
 
Aan de binnenkant zag dat dichtgemaakte 
raam in de kelder er zo uit (dia 305). 
 

 
 
Het “nieuwe” kelderraam in de voorgevel met 
rechts daarvan de steunbeer (dia 282). 
 

 
 
Dit is de zuidelijke muur van de kelder waar de 
vroegere ingang geweest kan zijn (dia 304). 



 
 
Het spekkastje onder de schouw van Grinsel 
69 (dia 299) dat op de plattegrond met k is 
aangegeven. 
 
 

 
 
De oven in de geut met daaronder de 
aardappelkelder (dia 301). De deur rechts leidt 
naar de voorstal. 
 

 
 
Op de voorstal stond vooraan de ketel, daarachter de pomp, onder het derde gebont (dia 306).Aan de 
andere zijde van deze middenmuur was de schouw. De koeien stonden links met hun koppen naar de 
voerplek op de voorstal. 



 
 

Dit is de deur in de noordelijke zijgevel die in de geut komt. Het afwijkende metselwerk linksonder is 
van de kelder (dia 294). 
 

 
 

De schouw  van Grinsel 69 met links het stalraampje of viziergat en rechts de ijzeren ovendeur (dia 
298). 
 

 
 
De stijlen van de gebonten aan de noordkant van het huis zijn boven de zolder verbonden met een 
gording, waarop het dak rust. Op deze hoogte is stro de dakbedekking (dia 309). 



een van de meest beeldbepalende boerderij-
groepen van Den Dungen. Een zeer 
zorgvuldige bescherming is noodzakelijk”. 
 

 
Bosscheweg 20 in 1984 

 
Bosscheweg 24 
Mip, pag. 18; Fotoboek, nr. 71; LvM, pag. 22 – 
23, (opm); H.M., pag. 12 
De korte voorgevel, (en de rest van het huis), 
werden in 1976 – 1977 op verantwoorde wijze 
gerestaureerd. Deze woonboerderij kan zonder 
veel omhaal weer met koeien, paard en een 
paar varkens gevuld worden a.h.w. Het huis 
wordt met zorg onderhouden. Het huis werd 
opgemeten door A. van Abeelen in 1973. 
Het erf, de misse is echter niet meer als 
zodanig herkenbaar. 
In Brabants Heem wordt over deze boerderij 
het volgende geschreven: “Van een 
langgevelboerderij kan pas werkelijk 
gesproken worden bij dit voorbeeld, waarbij 
zich in het woongedeelte een belangrijke 
vernieuwing wat betreft de indeling voordoet. 
Zoals bij Bosscheweg 30 het geval was, 
bevinden zich hier op ongeveer dezelfde wijze 
de opkamer en kelder, de geut, de goeie 
kamer en de herd ten opzichte van elkaar, met 
dien verstande dat het zijkamertje naast de 
herd enigszins naar achter werd verschoven.  
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid, de herd aan 
de zijkant van vensters te voorzien, terwijl bij 
een eveneens zijdelingse plaatsing van de 
voordeur de goeie kamer op een lijn met de 
herd kan komen te liggen, zonder dat er meer 
van een hoekuitsparing sprake is. 
Ook de stal is op de zijgevel gesitueerd door 
middel van twee grote deuren, waarvan een 
toegang verleent tot de koestal en de andere 
tot de dwarsdeel, van waaruit hooi opgetast 
kan worden, ongeveer dus volgens het type 
Paterstraat 47. Door deze totale orientatie 
ontstond de zogenaamde langgevelboerderij, 
die hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk onder 
invloed van het zogenaamde Limburgse 
“dwarshuis” in het zuiden van de provincie 
ontstaan is en daardoor pas relatief laat in Den 

Dungen doorgedrongen is en wel omstreeks 
het begin van de vorige eeuw (= 19

e
 eeuw)”. 

 

 
Bosscheweg 24 in 1975 

 
Bosscheweg 25 
Fotoboek, nr. 72; HKV, jrg. 15, afl.3 - 4, pag. 
23 – 24; HKV, jrg. 18, afl. 4, pag. 70 – 71 
In 1955 verdwenen. Was een fraai voorbeeld 
van een kleine, eenvoudige langgevelboerderij, 
stammend uit 1735 (muurankers). 
 
Bosscheweg 28 
Fotoboek, nr. 73; LvM, pag 23; HKV, jrg. 11, 
afl.3, pag. 27 – 30 
Afgebroken in 1969. 
 
Bosscheweg 30 
Mip, pag. 18; Fotoboek, nr. 74 – 76; LvM, pag. 
23 – 24, (opm. pag. 26); H.M., pag. 4 – 7 
In diverse jaren is er veel aan verbouwd. Bij de 
meest recente verbouwing in 1998 is het 
karakteristieke deurkalf van de voordeur met 
jaartal 1684 compleet verdwenen. De 
achterzijde is ernstig aangetast, er werden 
diverse ramen geplaatst en de dakhoogte werd 
duidelijk veranderd. Alleen het gebont en het 
haardgedeelte zijn nog min of meer intact 
gebleven. Dit huis is van restauratie naar de 
staat van verbouwing verschoven. Van 
erfbeplanting is geen sprake meer. Het huis 
verdwijnt langzaam achter een beukenheg. 
In 1943 werd de boerderij opgemeten door H. 
Korringa. R.J.W.M. Gruben heeft dit huis in 
1997 uitvoerig beschreven. 
In Brabants Heem werd over dit huis 
geschreven: “Een zeer karakteristiek 
boerderijtype ontstond, toen uitbouw aan de 
voorzijde van het woongedeelte reeds bij de 
nieuwbouw werd toegepast. Door uitbouw van 
het wolfsdak, dat boven het voorgedeelte laag 
afloopt wordt een vereenvoudiging van de 
dakconstructie verkregen, terwijl een zeer 
karakteristiek inspringende hoek in het 
woongedeelte ontstaat, die voor licht in de 
herd moet zorgen. In deze boerderij zijn de 
geut en de ruime opkamer met twee kelders 
eronder uitgebouwd over de volle lengte van 
het woongedeelte, zodat vertrekken ontstaan 



van behoorlijke afmetingen, waaronder een 
extra goeie kamer‟. 
 
Bosscheweg 39 
Mip, St.M.G., pag. 19; HKV, jrg. 15, afl. 3 - 4, 
pag. 14 – 15 
Dit huis werd tussen 1998 en 2000 ingrijpend 
verbouwd/ gerestaureerd. Het werd gesplitst in 
twee woningen. Met name de korte voorgevel 
is goed  bewaard gebleven. De lange 
achtergevel is ingrijpend verbouwd.  
In het Mip St.M.G., pag. 19 beschreven: 
Boerderij (1801 blijkens gevelsteen, met latere 
wijzigingen). Wolfsdak, met riet gedekt. 
Dwarsdeel o.m. brede schouw met 
geprofileerde balk en oven. Gebont nog 
aanwezig. Op erf put en fruitbomen. 
 

 
Bosscheweg 39 in 1976 

 
Bosscheweg 41 
Fotoboek, nr. 41, HKV, jrg.15, afl. 3 –4 , pag. 
12 – 14; Hkv, jrg. 18, afl. 4, pag. 67 – 68 
Op een foto uit 1966 blijkt dat het nog een 
volwaardige boerderij is met inrijpoort, (zie ook 
Grinsel 85). Maar ook in 1986 staat de kreuge 
nog voor de deur. Het huis is gesplitst. Strikt 
genomen fungeert de boerderij nog als 
boerderij, in de bijgebouwen is het bedrijf 
ondergebracht.  In de periode mei - juni 2003 
werd het huis voorzien van een geheel nieuwe 
riet-dakbedekking. Het huis is gesplitst in twee 
woningen. 
In Mip, St.M.G.: Kortgevelboerderij, (1858). 
Wolfsdak, riet gedekt met voet van 
oudhollandse pannen. Dwarsdeel. 
 
Bosscheweg 42 
Fotoboek, nr. 79, 80; LvM, pag. 24; HKV, jrg. 
11, afl. 2, pag. 3 – 6 
Deze boerderij, een Rijksmonument, is 
omgewaaid op 20 okt 1986. Dit was het 
resultaat van doelbewust jarenlang 
verwaarlozen van een volstrekt unieke 
boerderij in Den Dungen. 
Deze boerderij is in het verleden zeer uitvoerig 
gedocumenteerd. In 1969 werd het huis 
opgemeten door G. Valk en N. Verhees. 

In het Streekplan – projekt midden en oost –
Brabant werd zeer uitvoerig over deze 
boerderij geschreven: 
“Een mooi voorbeeld van een hallehuis in oude 
opzet is te vinden in Den Dungen. De kern van 
de constructie wordt gevormd door het gebont, 
dat bestaat uit twee rijen stijlen op gemetselde 
voeten, paarsgewijze door ankerbalken 
verbonden, die weer door korbelen geschoord 
worden. De verbinding vindt plaats door pen 
en gat; dat wil zeggen het tot op eenderde 
versmalde balkeinde is door een opening in de 
stijl gestoken en hiermee verbonden door een 
pen – gat – verbinding en een verankering 
door wiggen. Over de stijlkoppen lopen in de 
lengterichting van het huis de bovenplaten 
waar de kap op rust. 
Deze bestaat weer uit sparren of sporen, die 
twee aan twee door haanhouten verstijfd zijn 
tot een soort spantjes. Door de naald worden 
ze in de nok en door de daklatten, waar het 
stro opgebonden wordt, opzij in verband 
gehouden. De sporen eindigen op de 
draaghouten en worden tot demuurplaat 
voortgezet door de oplangers. De gehele 
dakdruk wordt dus overgebracht op de 
gebonten, terwijl de muren geen dragende, 
maar een afsluitende functie hebben. Is de 
constructie dus geheel die van een hallehuis, 
zoals men die ook elders in het midden en 
oosten van Nederland aantreft, de indeling van 
de plattegrond vertoont de wijzigingen, zoals 
die reeds in de middeleeuwen ontstaan waren. 
Langs het woongedeelte loopt nu de 
geplaveide voorstal, die met een gangske 
plaatselijk afhelt naar de diepe potstal. Deze is 
over bijna de gehele breedte van de stal nog 
steeds op oude wijze in gebruik in die zin, dat 
het vee gedurende de winter op de mest blijft 
staan, die enige malen per seizoen uitgeriekt 
wordt. 
Het achterste gedeelte van de stal gaf 
voorheen via de deeldeur in de korte gevel aan 
het paard en de hooiwagen de gelegenheid 
om binnen te rijden, zodat het hooi opgetast 
kon worden op de zolder boven de stal. Na het 
inrijden werd het paard afgespannen en de 
lege wagen met de hand weer naar buiten 
gereden. Aan weerszijden van de deeldeur 
bevonden zich ruimten voor het paard en het 
jonge vee.  
Het woongedeelte is op typisch hallehuis-
achtige wijze ingedeeld: door de voordeur in 
de korte gevel staat men direct in de herd met 
de grote schouw in de achterwand, die 
momenteel door een houten schot 
afgescheiden is van het voorste gedeelte van 
de herd. Rechts van de herd ligt de toogkelder 
met een opkamertje en slaapkamertje 
daarboven en links een woonkamer met 



daarachter de keuken ofwel de geut, 
waarlangs de zolder te bereiken is. Via de geut 
komt  men ook in de stal”. 
Maar: weg is weg. 
 

 
Brabantslandstraat 35 (links) en Bosscheweg 42 in 1984 

 
Bosscheweg 43 
Op een foto uit 1975 is de korte voorgevel al 
danig aan de moderne tijd aangepast. Het huis 
heeft nog een rieten dak. Het huis dient geheel 
als woning. 
 
Bosscheweg 44 
Mip, pag. 19; LvM, pag. 24 
In 1983 is de boerderij al niet meer in gebruik 
als boerderij en heeft het woongedeelte fraaie 
doorzon-ramen. Aan dit huis is overigens 
sedert de jaren 80 niet veel meer veranderd. 
Door het gedeeltelijk riet dak heeft het pand 
zijn beeldondersteunende karakter voor de 
Bosscheweg behouden. 
De boerderij stamt uit de 19

e
 eeuw. 

 
Bosscheweg 52-52A 
Fotoboek, nr. 52, 81; LvM, pag, 27 
In 1966 werd het hele achterhuis vernieuwd. 
Het huis is aan het eind van de jaren 90 van de 
vorige eeuw gesplitst en geheel verbouwd. Het 
heeft nog de vorm van een boerderij. 
 
Bosscheweg 54 
Mip, pag. 19; LvM, pag. 28 
Deze boerderij is nog steeds als boerderij in 
bedrijf. Er worden tuinbouwproducten 
verbouwd en verkocht. Het huis heeft wel 
enkele moderniseringen ondergaan, zoals 
grote doorzon-ramen. 
Het woongedeelte heeft een eindschild, aan 
het bedrijfsgedeelte bevindt zich een topgevel. 
Deze goed onderhouden boerderij heeft door 
zijn afzonderlijke ligging een grote 
landschappelijke waarde. 
 
Bosscheweg 56-58 
LvM pag 28-29; Mip, pag. 19: “Dubbel 
woonhuis, 17

e
 en 19

e
 eeuws. Baksteen 

gepleisterd in blokverband. Gewijzigde en 
vergrote ramen. Zadeldak, oud-Hollandse pan. 
Haaks aangebouwde schuur (ca. 1920-30). 
Jonge leilinden, fruitbomen. Notenboom. 
Jaarankers 1 en 6 in zijgevel”. 

Het huis wordt momenteel verbouwd. Tot 1985 
in gebruik als boerderij. Onder het huis ligt een 
grote kelder met tongewelf. De pekelbak is nog 
aanwezig.  Bij de bouw van de schuur werden 
de poeren van een gebont van het oude huis 
aangetroffen. 
 

 
Bosscheweg 52 in 1966 

 

 
Bosscheweg 54 in 1995 

 
Bosscheweg 60-60A 
Mip, pag. 19; Fotoboek, nr. 82; LvM, pag. 29 
Deze boerderij werd in 1991 – 1991 grondig 
verbouwd en opgedeeld in twee woningen met 
aanleg van een tuincentrum-tuin. Er kwamen 
dakramen en doorzondeuren. Het huis werd 
helemaal “wit”geschilderd.  
De aanbouw links stamt uit het begin van de 
20

e
 eeuw. Lange tijd is in dit pand een cafe 

gevestigd geweest. Sporen hiervan waren  in 
1984 in het interieur duidelijk terug te vinden.. 
De voordeurdorpel en de muurplaat boven het 
kelderraam zijn delen van oude grafzerken. In 
het huis ligt een bijzonder oude kelder. 
 
Brabantslandstraat 5 
Mip, pag. 21; Fotoboek, nr. 83, 84; LvM, pag. 
31 



Dit huis werd in 1976 gerestaureerd tot 
woonboerderij. Er verschenen vensters in de 
deeldeur en de voordeur van de herd werd 
vervangen door een raam. Het huis wordt goed 
onderhouden; men laat zoveel mogelijk 
oorspronkelijke elementen intact. 
Muurankers: 1894. 
 

 
Toon van der Steen voert de kippen voor zijn huis 
Bosscheweg 60 in 1948 

 

 
Brabantslandstraat 5 in 1980 

 
Brabantslandstraat 10-10A 
Mip, pag. 20; Fotoboek, nr. 85; LvM, pag. 32 
In 1966 werd dit huis in het kader van het 
streekverbeteringsplan verbouwd. In mei 1984 
nog in gebruik als boerderij. In de Langgevel 
nog een grote en kleine deeldeur aanwezig. 
In 1998 ingrijpend verbouwd en sterk 
gemoderniseerd; er is geen sprake meer van 
een boerderij. Veel dakramen, grote ramen in 
de deeldeuren. Het is een dubbel woonhuis. 
In de Monumenten-inventarisatie van 1984 
schreef ik bij dit huis: Tot ongeveer 1960 was 
de Brabantslandstraat, (zo heet deze straat in 
werkelijkheid), een zandpad met nagenoeg 
alleen boerderijen erlangs. Deze situatie 
behoort definitief tot het verleden. Maar de nog 
aanwezige boerderijen ontlenen hun 
cultuurhistorische belang grotendeels aan 
deze situatie; hier is duidelijk te zien dat een 
oude straat in het recente verleden 
volgebouwd is, (een gevaar dat jammer 
genoeg ook dreigt te gebeuren met de 
Paterstraat en de Spurkstraat en in mindere 
mate met het Grinsel)”. 

Anno 2003 zijn de Paterstraat, Spurkstraat en 
het Grinsel  al van een zeer dichte bebouwing 
voorzien. 
 

 
Brabantslandstraat 10 in 1984 

 
Brabantslandstraat 17 
Fotoboek, nr. 86 
In het Fotoboek een foutieve vermelding van 
de muurankers. Er staat 1772 in plaats van: 
1722. Afgebrand in de avond van 7 april 1984.  
Vervangen door een moderne villa; nu 
huisnummer 15-17. 
 

 
Brabantslandstraat 17 in 1976 

 
Brabantslandstraat 19, (nu nr. 17B – 19) 
Mip, pag. 21; Fotoboek, nr. 87; LvM, pag. 32 – 
33 
Tussen 1984 en 1998 helemaal verbouwd en 
vertimmerd tot dubbel woonhuis. De 
omtrekken van de oorspronkelijke boerderij zijn 
nog min of meer bewaard gebleven. De korte 
achtergevel is nog wel nagenoeg intact 
gebleven tot nu toe. De schuur staat nog 
overeind. 
In 1984 werd over dit huis nog geschreven: 
“Waarschijnlijk zit achter het pleisterwerk van 
dit krukhuis een oude voorgevel verborgen met 
boven het ene raam (midden) zelfs een 
ontlastingsboog. (controleren) Waarschijnlijk 
had dit huis vroeger de voordeur in de 
linkergevel.  



Dit is naar alle waarschijnlijkheid een 17
e
 

eeuws krukhuis dat in de 19
e
 eeuw tot een 

langgevel verbouwd werd, het krukgedeelte 
werd in de oorspronkelijke staat gehandhaafd. 
De zes-ruits ramen zijn recentelijk vervangen 
door 28-ruits ramen, ook de mooie voordeur is 
door een hard-houten exemplaar met ruitjes 
vervangen”. 
 

 
Brabantslandstraat 19 in 1984 

 
Brabantslandstraat 24-24A 
LvM, pag. 24 
Boerderij stamt uit 1924 (verdwenen 
gevelsteen). Geheel verbouwd en gesplitst. 
 
Brabantslandstraat 27 
Mip, pag. 21; Fotoboek, nr. 88; LvM, pag. 34 
Fraaie kleine boerderij, met zeer bijzondere 
elementen in het metselwerk en de rollaag. De 
boerderij werd in 1999 – 2000 geheel 
gerestaureerd. Muurankers: 1786. 
Het boerderijtje is opgetrokken met 
ijsselsteentjes. De achtergevel is in de 19

e
 

eeuw verhoogd en vernieuwd. Tijdens de 
recente verbouwing geheel vervangen. 
 

 
Brabantslandstraat 27 in 1961 

 
Brabantslandstraat 28 
Mip, pag. 20; LvM, pag. 35 
Boerderij uit 1902. Is nog geheel intact als 
boerderij. Wordt geen boerenbedrijf meer op 
uitgeoefend in 2003.  
 
Brabantslandstraat 32 
Fotoboek, nr. 89 
Het huis werd in 1969 afgebroken. 

 
Brabantslandstraat 28 in 1959 

 
Brabantslandstraat 34 
Mip, pag. 20; Fotoboek, nr. 90; LvM, pag. 35 – 
36 
De boerderij werd in 1964 al verbouwd; de 
voordeur werd o.a. verplaatst van de korte 
naar de lange gevel. Van deze boerderij werd 
in de jaren 90 van de vorige eeuw, en ook nog 
meer recent, het achterhuis, grenzend aan de 
Brabantslandstraat, grondig verbouwd. Onder 
het dak werd een geheel nieuw huis gebouwd. 
Misschien zijn delen van het gebont bewaard 
gebleven.  
Muurankers: 1865, dit  wijst op een 
vernieuwing aan de gevels in dat jaar. 
Hier werden tot 1877 de 
gemeenteraadsvergaderingen gehouden. 
 

 
Brabantslandstraat 34 in 1998 

 
Brabantslandstraat 37 
LvM, pag. 36 
In de Monumenten-inventarisatie 1984 schreef 
ik over deze boerderij: “In de 70-er jaren 
geheel verbouwd tot een grote villa-achtige 
burgerwoning, waarbij het karakter van de 
boerderij geheel verloren is gegaan.” Tussen 
1984 en 1995 werd het huis nog verder 



verprutst; schoorsteenelementen, dakkapellen, 
voordeur-erkers, etc. werden aangebracht. Het 
huis is geheel wit geschilderd, de beste 
methode om veranderingen te camoufleren! 
Omdat het nooit is gesloopt tot op de grond, is 
het geen boederette geworden; maar het lijkt 
er wel op. Zie de foto bij Bosscheweg 42, links. 
 
Brandsestraat 13 
Mip, St.M.G., pag. 19 
“Boerderij uit het laatste kwart van de 19

e
 

eeuw. Zadeldak met schild- en wolfseinde, 
gedekt met oudhollandse pannen”. 
Geheel met riet gedekt anno 2003; wit 
geschilderd, voorzien van grote dakkapellen en 
diverse bijgebouwen. Grondig verbouwd. 
 
Donksestraat 17 
HKV, jrg. 15, afl. 3–4 , pag. 26–29; HKV, jrg. 
18, afl. 4, pag. 75–76 
Oorspronkelijk een boerderij. Reeds in de jaren 
70 van de vorige eeuw geheel verbouwd tot 
grote burgerwoning. Toen werd in het 
stalgedeelte een reparatieplaats voor 
landbouwwerktuigen ingericht. Gedurende vele 
verbouwingen en het verwijderen van 
oorspronkelijke elementen moet dit huis 
worden aangemerkt voor de status: 
boerderette; ondanks het feit dat het huis nooit 
tot de grond toe is gesloopt. 
 

 
Donksestraat 17 in 1966 

 
Donksestraat 19 
Mip, St.M.G.; HKV, jrg. 15, afl. 3 – 4 , pag. 24 – 
24; HKV, jrg. 18, afl. 4, pag 74 – 75 
In het Mip van St.M.G. staat: 
Langgevelboerderij (1829, blijkens gevelsteen) 
Rieten schilddak. Metselwerk in ijsselsteen. 
Achter de boerderij een bakhuis. Op erf 
walnoot en ligusterhaag. 
Dit huis was in de jaren 70 van de vorige eeuw 
nog volop als boerderij in bedrijf. Daarna 
verschenen er bijgebouwen en werd het bedrijf 
verplaatst naar het erf en daarachter. Het huis 
werd rond 1989 – 1990 geheel verbouwd, de 
korte voorgevel werd door het aanbrengen van 
tuindeuren grondig verprutst. Het mooie 
oorspronkelijke boeren-erf is geheel 

verdwenen, het huis zelf ligt inmiddels deels 
verscholen achter een hoge liguster-heg. In het 
rieten dak zitten 3 kattenogen. 
 
Donksestraat 21 
HKV, jrg. 15, afl. 3–4, pag. 22–23, HKV, jrg, 
18, afl. 4, pag. 72–73 
Boerderij was op foto 2110 nog in gebruik. Vier 
melkbussen staan te wachten op de 
melkwagen. Dit was in het begin van de jaren 
80 van de vorige eeuw. 
Het huis is geheel verbouwd en gesplitst in 
twee woonhuizen. Het geheel is kundig 
verborgen achter een zeer hoge heg. (Het is 
om redenen van de privacy de gewoonte 
geworden huizen te verstoppen achter hoge 
heggen, afrasteringen, poorten en soms muren 
en “grachten”). Dat het “karakter” van een 
dorp, woonomgeving daarmee op desastreuze 
om zeep wordt geholpen is kennelijk nog niet, 
dan wel nooit, bij een bestuurder duidelijk 
geworden; of wonen ze inmiddels ook allemaal 
achter de heg?  
 
Donksestraat, Korte, 2 – 2a 
HKV, jrg. 15, afl. 3 – 4, pag 18 
Deze boerderij werd rond 1987 gesplitst en 
grondig verbouwd. Het huis lijkt nog een klein 
beetje op een boerderij, maar eigenlijk is het 
niet meer als zodanig herkenbaar.  
 

 
Korte Donksestraat 2 in 1978 

 
Flaas 1-1A 
Mip, pag. 22; LvM, pag. 40 
Anno 2003 nog in gebruik als boerderij, 
(bescheiden schaal), en als wormenkwekerij 
voor de hengelsport en andere vormen van 
visserij. 
Het huis is nog nagenoeg geheel intact; 
gedurende vele jaren zijn er de nodige 
bescheiden aanpassingen aan verricht ten 
behoeve van de bedrijfsuitvoering 
 
Flaas 2 
Mip, pag. 21; Fotoboek, nr. 92 – 94, 97; LvM, 
pag. 40 – 41; HKV, jrg. 6, afl. 2, pag. 5 – 9; 



HKV, jrg. 12, afl. 1, pag. 23 – 26; H.M., pag. 4 
Deze boerderij is nog steeds als boerderij in 
gebruik. Het is een van de weinige gave 
boerderijen die in Den Dungen overgebleven 
zijn.Op het erf staat een bijzonder fraaie en 
voor deze omgeving unieke duiventil. Ondanks 
diverse moderniseringen van met name de 
buitenmuren, moet dit huis gerekend worden 
tot een van de meest karakteristieke en 
monumentaal waardevolste van Den Dungen. 
Het boerenerf is vrijwel intact gebleven. Het 
huis wordt goed onderhouden. 
De “Redengevende omschrijving” op de 
Monumentenlijst luidt: “In rode baksteen 
opgetrokken, waarschijnlijk laat 17

e
 eeuwse 

boerderij van het staldeeltype met 19
e
 eeuwse 

langgeveluitbouw, onder met riet en blauwe 
oudhollandse  pannen gedekt wolfdak; in 
kleine gele baksteen opgetrokken, 18

e
 eeuwse 

hoekplaatsuitbouw onder afzonderlijk, met riet 
gedekt zadeldak tegen klokgevel. 
In de voor- en linkerzijgevel van 
hoekplaatsuitbouw een 25 – ruits schuifvenster 
met luiken; in voorgevel staafankers en ovaal 
zolder – luchtgat. In voorgevel met vlechtingen 
en staafankers van woongedeelte 9 – ruits 
schuifvenster met luiken, deur met gedeeld 
bovenlicht gekoppeld aan 10 – ruits venster 
met onder luik en zolderluik. In linker zijgevel 9  
- ruits schuifvenster met luiken, vernieuwd 16 – 
ruits venster met luiken en in totaal 4 
vernieuwde getoogde stalvensters, 3 getoogde 
staldeuren en een stel deeldeuren. 
Achtergevel met staafankers en vlechtingen. In 
rechter zijgevel 2 tweelichten met 4 – ruits 
ramen en luiken in het woongedeelte en in 
totaal 4 stalvensters en 2 staldeuren in het 
schuurgedeelte. Indeling van woongedeelte 
oorspronkelijk. 
Links voor het huis een put. 
Op het erf gelegen op een verhoging, een 
duiventoren onder met blauwe hollandse 
pannen gedekt zadeldak”. 
Het vormt samen met Flaas 1, 5 en 7 een fraai 
kerngebied van boerderijen. Aandacht van 
bestuurlijke zijde is gewenst en nodig. 
In de monumenten-inventarisatie van 1984 
werd gemeld: “De kluster huizen: Flaas 2 1 t/m 
7 is bijzonder waardevol vanuit 
cultuurhistorisch en architectonisch oogpunt. 
Wij zijn van mening dat deze groep huizen in 
aanmerking komt als zogenaamd “beschermd 
dorpsgezicht”. Het gemeentelijke beleid zou 
hier in ieder geval zeer ernstig rekening mee 
moeten houden. Enkele argumenten hiervoor 
zijn; de vrij goede staat en gaafheid waarin alle 
panden verkeren, de karakteristieke ligging 
aan de weg, (Flaas 1 haaks t.o.v. de 
Bosscheweg, Flaas 2, 5 en 7 haaks op de 
Flaas), allen (dus) met het achterhuis naar de 

straat toegekeerd. Het er later 
tussengebouwde huis, Flaas 3 
(arbeiderswoning), ligt  parallel aan de straat. 
De beplanting van dit gebied moet ook als 
waardevol worden beschouwd. De 
cultuurhistorische waarde van dit gedeelte van 
Den Dungen wordt nog versterkt door de bij 
Flaas 2 horende duiventoren”. 
 

 
Flaas 2 in 1976 

 
Flaas 5 
Mip, pag 22, Fotoboek, nr. 95, 96, 588; LvM, 
pag. 41 – 42 
In de jaren 70 van de vorige eeuw werd dit 
huis grondig gerestaureerd. Muurwerk, gebont 
en vele andere details werden zorgvuldig 
behandeld. Het huis is niet gesplitst. Het pand 
werd opgemeten en getekend door architect G. 
Valk uit Rosmalen. 
Muurankers: 1778. 
In het “Streekplan-projekt” wordt over de ze 
boerderij het volgende geschreven: “Sedert 
eind 18

e
 eeuw ziet men evenwel ook bij deze 

boerderijen ( i.c. staldeeltype met deeldeur) de 
neiging optreden tot verbouwing naar een 
langgevelstal. Een mooi voorbeeld van zo‟n 
verbouwing is te vinden in Den Dungen. De 
oorspronkelijke deeldeur in de korte gevel 
heeft men bij de latere verbouwing niet 
verwijderd, doch als doorgang van de 
(aangebouwde) tasruimte naar de (nu 
ontstane) dwarsdeel gehandhaafd. Deze 
moest nu uiteraard door een deeldeur naar de 
zijgevel toegankelijk worden gemaakt, terwijl 



ook de potstal en paardestal een eigen entree 
kregen. Op deze wijze hebben talloze min of 
meer ingrijpende veranderingen van de stal 
plaatsgehad met vele varianten, die evenwel 
steeds hetzelfde doel beogen.” 
 
Flaas 7 
Mip, pag. 22; LvM, pag. 42 
Sedert de restauratie in de jaren 70 van de 
vorige eeuw is er aan het huis niet veel meer 
veranderd. Het huis wordt goed onderhouden. 
De buitenkant van het huis is goed intact 
gebleven. Van het oorspronkelijke erf is 
nagenoeg niets meer over. 
Gevelsteen: 1893. 
 

 
Flaas 7 in 1976 

 
Mgr. Godschalksstraat 12 
Fotoboek, nr. 100 
Het huis verdween in 1957. 
 

 
Grinsel B375 (Godschalkstraat 12)  rond 1955 

 
Grinsel 22 
HKV, jrg. 15, afl. 3 – 4, pag. 60 – 61, (foto) 
Op een foto uit 1960,(Welstandsdistrict), nog 
duidelijk herkenbaar als boerderij. 
Sindsdien geheel verbouwd tot grote 
burgerwoning.  De vorm van het dak herinnert 
aan een boerderij. Momenteel nagenoeg 
verborgen achter een hoge heg. 
In het Mip, St.M.G.: Kortgevelboerderij (1

e
 helft 

19
e
 eeuw, verbouwd circa 1965). Zadeldak met 

wolfseinde. Kruispannen. Muren bepleisterd en 
witgeschilderd. 
 

 
Grinsel 22 (rechts) in 1960 

 
Grinsel 51 
Fotoboek, nr. 103, LvM, pag. 47 
De boerderij werd in de jaren 80 van de vorige 
eeuw helemaal gesloopt. Er werd een nieuw 
huis gebouwd; boerderette. 
 
Grinsel 54-54A 
Boerderij werd medio jaren 70 van de vorige 
eeuw verbouwd en gesplitst. Het gebont is 
nagenoeg intact gebleven. De vorm van deze 
jonge boerderij, in 1895 na een brand opnieuw 
opgebouwd, bleef intact. De oude kelder is nog 
aanwezig. 
Op het achtererf staan grote notenbomen. 
 
Grinsel 61 – 63 – 63a 
Fotoboek, nr. 105 
Dit hele grote huis was vroeger een boerderij; 
alleen de vorm van het gebouw lijkt daar nog 
op. Het huis werd  in 1965 grondig verbouwd 
tot drie woningen. 
 
Grinsel 67 
Mip, pag, 25; Fotoboek, nr. 106; LvM, pag. 48 
– 49 
Dit huis was van oorsprong een kortgevel – 
boerderijtje, in een later stadium werd het 
verbouwd tot twee (arbeiders?)–woningen. 
Parallel aan het voorhuis bevond zich het 
stalgedeelte; dit was een begin 20

e 
eeuwse 

aanbouw met mansarde-dak.  
Het huis is vele jaren in gebruik geweest als 
antiekwinkel. In 2002  geheel gesloopt en in 
2003 vervangen door een boerderette. 
 
Grinsel 69 
Mip, pag. 25; Fotoboek, nr. 107–109; LvM, 
pag. 49; HKV, jrg. 12, afl. 2, pag. 28–30 
Deze bijzondere boerderij, met een van 
oorsprong middeleeuwse kelder is zeer 
uitvoerig gedocumenteerd door Leo van 



Minderhout, Erwin Verzandvoort en het 
S.H.B.O. In 1980 was het nog een goed 
onderhouden huis. In 1983 was het dak nog in 
goede staat. In 1985 werd het verval van het 
pand heel goed zichtbaar.  
 

 
Grinsel 67 in 2001 

 
In de Monumenteninventarisatie van 1984 
werd al gewaarschuwd voor het definitieve 
einde van deze voor Den Dungen  zeer 
belangrijke boerderij. In juni 1989 stortte het 
dak in van het achterhuis. In 1994 werden de 
restanten van het huis gesloopt. Weg is weg.  
In 1997 werd er een burgerwoning met twee 
schoorstenen gebouwd. 
 
Grinsel 71 
Mip, pag. 25; Fotoboek, nr. 111 – 113, LvM, 
pag. 49; HKV, jrg. 13, afl. 1, pag. 8 – 11; H.M., 
pag. 1 
Tot ver in de jaren 70 van de vorige eeuw in 
gebruik als boerderij. Rond 1976 was het een 
tamelijk bouwvallig complex. Het pand werd in 
1978 door G. Valk uit Rosmalen opgemeten en 
getekend. 
Vanaf circa 1979 geheel gerestaureerd en in 
gebruik genomen als burgerwoning. Zowel het 
huis als de grote schuur, staande langs het 
Grinsel, zijn met zorg gerestaureerd. 
De “Redengevende omschrijving” op de 
Monumentenlijst luidt: “Boerderij van het 
staldeeltype – staldeel in de 19

e
 eeuw 

gewijzigd in middenlangsdeel – onder met riet 
en pannen gedekt wolfdak. 
In voorgevel met vlechtingen, jaartalankers: 
172. en staafankers, twee 20 – ruits 
schuifvensters met luiken, deur met bovenlicht, 
keldervenster, 6 – ruits opkamervenster op de 
begane grond, 6 ruits – venster en tweelicht 
met 4 – ruits raam links en luiken rechts ter 
hoogte van eerste zolder en luik ter hoogte van 
tweede zolder. In linker zijgevel twee 20 – ruits 
schuifvensters met luiken, deur met halfrond 

bovenlicht, drie getoogde  6 ruits stalvensters 
en linker helft van de oorspronkelijke, 
getoogde deeldeuren. In de achtergevel met 
staafankers en vlechtingen, getoogde 
deeldeuren in het midden en een staldeur. In 
rechter zijgevel een vijftal stalvensters.”  
Naar alle waarschijnlijkheid is het een 17

e
 

eeuwse bouw, (steentje: Ano 1682, (of: 
1683?), met wijzigingen in de 18

e
 eeuw 

(muurankers), en de 19
e
 eeuw. In de 

achtergevel, (straatzijde) zit een sluitsteen met 
het opschrift: AVDW 1839. De enige boerderij 
in Den Dungen met een dubbele zolder. 
 

 
Grinsel 71 in 1976 

 
Grinsel 73 – 73A 
LvM, pag. 51 
In 1983 nog in gebruik als bedrijf. De familie 
Hairwassers exploiteerde er een 
tuinbouwbedrijf.. Daarna gesplitst en verbouwd 
in meerdere woningen en is de 
landbouwfunctie vervallen. De boerderij wordt 
omgeven door een dichtgroeiende tuin.. 
 
Grinsel 74 
HKV, jrg. 15, afl. 3 – 4, pag 52 –53; HKV, jrg. 
18, afl. 4, pag. 81 – 82 
Rond 1977 werd deze boerderij grondig 
verbouwd en gesplitst. Alleen de vorm 
herinnert nog aan een boerderij. De fraaie 
schuur is geheel verdwenen. 
 
Grinsel 77 
Mip, pag. 26; Fotoboek, nr. 114; LvM., pag. 52 
Na vele jaren van verval is het huis in de jaren 
80 en 90 van de vorige eeuw stukje bij beetje 
geheel gerestaureerd. Het huis is overigens al 
sedert lange tijd niet meer in gebruik als 
boerderij. Het is een verkooppunt van tweede- 
hands dakpannen, en andere bouwmaterialen. 
In 1998 werd de hele kap opnieuw met riet 
gedekt. 
Achter het huis staat een prachtige schuur, 
geheel opnieuw met riet gedekt. In de 
voorgevel muurankers: 1837. 
 



 
Grinsel 77 in 2001 

 
Grinsel 81 – 81a 
Mip, pag. 26; Fotoboek, nr. 115; LvM, pag. 53 
Huis uit 1902. Statig huis met typische 
“gesloten korte gevels”. Het huis is gesplitst in 
twee woningen, niet meer in gebruik als 
boerderij. Aan het uiterlijk, gezien vanaf de 
straatzijde, is weinig veranderd. 
 
Grinsel 83 
Mip, pag. 26; Fotoboek, nr. 116; LvM, pag. 53 
–54 
De fraaie schop bij deze boerderij verdween 
nagenoeg geheel tussen augustus en 
december 1980. In 1981 werden de laatste 
restanten afgebroken. 
Het is een statig woonhuis, daterend uit 1870 – 
1871, vastgebouwd aan een ouder 
boerderijgedeelte, daterend uit 1825. De 
voorgevel van het woongedeelte kreeg door 
onder andere raamomlijstingen een voornaam 
karakter. Het voorhuis werd gebouwd naar de 
mode van de omgeving van Roosendaal. Daar 
kwam de huishoudster van de familie Smits 
vandaan.Het complex is nog steeds in gebruik 
als boerderij. Op het erf bevinden zich grote 
stallen en schuren. Aan het oorspronkelijke 
huis en het boerderij-gedeelte zijn vele 
verbouwingen en aanpassingen aangebracht. 
 

 
Grinsel 83 in 1920 

 
Grinsel 85 
Dit huis verdween rond 1988 uit het landschap. 
Het werd vervangen door een grote woning. 
 

Groene Weide 
Mip, pag. 26 
Het betreft hier een boerderij van na 1945. Het 
huis wordt momenteel, 2003, geheel verbouwd 
tot woonhuis. 
 
Hoek 1 
Fotoboek, nr. 117; LvM, pag. 55; HKV, jrg. 17, 
afl. 1., pag. 13, 
Dit huis werd aan het eind van de jaren 90 van 
de vorige eeuw grondig verbouwd en gesplitst 
in twee woningen. Alle muren werden van 
nieuw metselwerk voorzien. Vele elementen 
van de oorspronkelijke indeling zijn verloren 
gegaan. Het huis heeft de vorm van een 
boerderij behouden. 
 
Hoek 3 
LvM, pag. 57 
De boerderij is verbouwd en gesplitst in twee 
woningen. Voor een heel groot deel van nieuw 
metselwerk voorzien. Daklijnen zijn 
opgehoogd.  
 
Hoek 5 
Fotoboek, nr. 119, 121; LvM, pag. 57 
De schop van deze boerderij werd in 1964 
helemaal afgebroken. De boerderij zelf is in de 
70-er jaren geheel verdwenen. 
 
Hoek 7 
Fotoboek, pag. 51, (opm), nr. 120; LvM, pag. 
58; HKV, jrg.11, afl. 2, pag. 7 – 11 
Het huis werd in  augustus 1974 afgebroken. 
De fraaie schop is ook verdwenen. 
 

 
Hoek 7 in 1974 

 
Hoek 9 
Fotoboek, nr. 122; LvM, pag. 59 
Het huis werd in 2002 geheel gesloopt. In 2002 
– 2003 werd een nieuw huis gebouwd met een 
op het oorspronkelijke huis gelijkende 
maatvoering. Het nieuwe huis is een 
boerderette. 
 



Hoek 10 
Mip, pag. 27 – 28; Fotoboek, nr. 122, 123; 
LvM, pag. 59 
Het huis werd in 2002 geheel gesloopt. In 2002 
– 2003 werd een nieuw huis gebouwd met een 
op het oorspronkelijke huis gelijkende 
maatvoering. Het nieuwe huis is een 
boerderette. 
 

 
Hoek 10 in 2002 

 
Hoek 11 
Dit huis is nog steeds als boerderij in gebruik. 
Er zijn in de loop van de jaren vele 
verbouwingen en aanpassingen aan verricht. 
 
Hooidonk 8 – 10 
Mip, pag. 28; LvM, pag 62 
Deze uit de Tweede Wereldoorlog stammende 
boerderij is niet meer als bedrijf in gebruik. Het 
hele pand verkeert nog geheel in de originele 
staat. Het erf is ook nog nagenoeg in 
oorspronkelijke staat aanwezig. 
Gevelsteen: 1940. 
 
Hooidonk 13 
Mip, pag. 29; Fotoboek, nr. 125; LvM, pag. 62 
– 63,; HKV, jrg. 27, afl. 4, pag. 82 – 87 
In maart 2002 werd deze boerderij opgemeten 
en gefotografeerd door L. van Minderhout, E. 
Verzandvoort en Th. Van Uden, zie het verslag 
in jrg. 27 van het HKV. Deze boerderij is nog 
geheel intact. Momenteel is de kippenkooi 
ingericht als stalling voor de auto. Het huis 
heeft twee opkamers en twee kelders. 
Het erf is nog zoals het vroeger was: zand, 
netjes aangeharkt op vrijdagavond of 
zaterdagmorgen, voor het huis, (voor de korte 
voorgevel, afgewend van de straat), een klein 
bloementuintje met enkele notenbomen. 
Het is wellicht een van de twee boerderijen in 
Den Dungen welke in aanmerking komt, zal 
moeten komen, voor een vorm van “absolute” 
bescherming. Als de Gemeente Sint 
Michielsgestel, de Provincie Noord-Brabant, of 
de Staat iets wil overhouden van het 
oorspronkelijke bestand aan boerderijen in 
Den Dungen, dan zal en/of kan men kiezen 

tussen Flaas 2 en Hooidonk 13. (In deze tijd 
van zuinig aan doen hoeft dat geen probleem  
te zijn. Het Catshuis in Den Haag wordt 
momenteel voor de premier tot appartement 
voor verblijf door-de-week vertimmerd voor 15 
miljoen euro.) 
Mocht de boerderij in de weg staan, en daar 
gaat het op lijken, dan is dit hét voorbeeld dat 
verplaatst dient te worden naar Arnhem; maar 
dat is dan wel het uiterste redmiddel. 
 
Hooidonk 15, (nu 15 – 17) 
Mip, pag. 29; HKV, jrg. 26, afl. 3, pag. 65 – 67 
Deze grote boerderij werd in 2001 – 2003 
gesplitst in twee woningen. De vorm van de 
boerderij bleef gehandhaafd. Het huis is 
geheel met dakpannen gedekt. 
De oorspronkelijke erfindeling is geheel 
verdwenen. Gevelsteen 1941. 
 
Hooidonksestraat 3a – 3b 
Mip, pag. 29; Fotoboek, nr.129; LvM, pag. 65 
Zie ook Sjef Hendrikx, 2003. 
Dit huis werd rond 1978 – 1979 grondig 
gerestaureerd. Het voorhuis met de hoekgevel 
wordt met veel inzet, zorgzaamheid, geduld en 
uithoudingsvermogen gekoesterd, 
onderhouden en gerestaureerd door de 
huidige bewoner. Het achterhuis is in die tijd 
ook gerestaureerd. Momenteel in gebruik als 
atelier en woonhuis. 
De “Redengevende omschrijving” op de 
Monumentenlijst luidt: 
“17

e
 eeuwse boerderij  onder met riet en 

pannen gedekt schilddak, dat aan de 
achterzijde is afgewolfd. Hoekhuis van het 
kortgeveltype met dwarsdeel. Vensterkozijnen, 
waaronder een kruiskozijn, en luiken bij de 
restauratie in 1973 – 1974 in de 
oorspronkelijke vorm hersteld. Inrijdeuren in de 
linker zijgevel van de stal. In het inwendige een 
jaartal met de tekst: I.H.S. A.N.N.O. 1725. 
Grotendeels oorspronkelijk interieur met 
schouw, bakoven, bedsteden, heerd met oude 
plavuizen, een kelder met tongewelf en 
voorstal met sopketel en pomp. 
Fraai bouwwerk van belang uit oogpunt van 
oudheidkundige en volkskundige waarde.” 
De schop is een historiserende nieuwbouw, 
welke echter op verantwoorde wijze is 
uitgevoerd. 
 
Hooidonksestraat 4 
Fotoboek, nr. 127; LvM, pag. 64 
Het huis is rond 1997 gesplitst en er zijn, 
afgezien van de maatvoering en de 
aanwezigheid van delen van het gebont, 
weinig originele elementen bewaard gebleven. 
Deze boerderij was rond 1980 nog volledig in 
gebruik als boerderij, c.q. tuinderij. 



In de loop van de jaren 90 van de vorige eeuw 
raakte de prachtige dwarsdeelschuur, een 
Rijksmonument, steeds verder in verval en 
verdween vervolgens helemaal.  
 

 
Hooidonksestraat 4 in 1975 

 
Hooidonksestraat 11 
Fotoboek, 130 
Deze boerderij werd tussen 1999 – 2003 
verbouwd tot woonhuis annex kantoor. Het is 
een herbouw uit 1890 (ankers), van een 
boerderij die toen is afgebrand. In de 
Inventarisatie 1984 wordt nog vermeld dat: 
“Oude delen  van de uitgebrande boerderij nog 
in de korte gevel terug te vinden zijn”. De 
boerderij had dubbele inrijdeuren. 
 
Hooidonksedijk 2 
Aan het begin van de jaren 70 van de vorige 
eeuw al verbouwd tot een groot woonhuis. Het 
gebont is grotendeels bewaard gebleven, 
evenals de rieten kap. Het huis is 
witgeschilderd. Van het oorspronkelijke 
boerenerf zijn alleen nog enkele fruitbomen 
overgebleven. 
 
Hooidonksedijk 15 
Fotoboek, nr. 126 
Deze boerderij is verdwenen in 1968.  
Nu staat er Hooidonksedijk 14. 
 
Horziksestraat 2, nu 1a 
Mip St.M.G., Boerderij, 18

e
 eeuw, vernieuwd 

circa 1950 – 60. Rieten schilddak met voet van 
oudhollandse pannen. Noklijn naar het 
woonhuis oplopend. Er is erg veel aan dit huis 
verbouwd. Nagenoeg alle buitenmuren zijn 
geheel opnieuw gemetseld. 
 
Horziksestraat 6 
Mip, St.M.G., Kortgevelboerderij (jaarankers 
1796, ca. 1975 vernieuwd). Wolfsdak met 
oudhollandse pannen. Metselwerk deels in 
IJsselsteen. Jaartalankers in de voorgevel. 

Schuur onder schilddak met oudhollandse 
pannen en driebeukig gebont. 
Deze boerderij is nog steeds in gebruik als 
boerderij. 
 
Horziksestraat 12, (was nr. 10) 
Mip St.M.G., Langgevelboerderij, (19

e
 eeuw, 

recent (= 1983 – 84) ingrijpend verbouwd). 
Wolfsdak met muldenpannen. Schuur haaks 
op boerderij gericht. Op het erf populieren, heg 
en haagbeuk, twee oude snoeilinden van ca. 
250 cm. omtrek. Mede door ligging in groen op 
verhoogd – deels door sloten omgeven – 
terreingedeelte zeer karakteristiek. 
Nog steeds in gebruik als boerderij. In de loop 
der jaren is er aan het huis veel verbouwd. De 
erfbeplanting, zoals in 1983 beschreven is 
deels nog aanwezig, maar verdient wel het 
nodige onderhoud. 
 
St. Jacobusstraat 7 
Fotoboek, 146, 147; HKV, jrg.15, afl. 3 - 4, 
pag. 44 – 46 
Fraaie langgevelboerderij. Verkeerde in 1975 
nog geheel in oorspronkelijke staat. Rond 1988 
gesplitst en verbouwd tot  dubbel woonhuis. 
In het Mip St.M.G. staat: “Boerderij van 
Kempische langgeveltype, (1838 blijkens 
jaartalankers). Wolfsdak, riet gedekt. Ramen 
met kleine roedeverdeling en vensterluiken. 
Deurkalf met tandlijst. Rijksmonument. Schuur 
onder rieten schilddak, met deels bakstenen, 
deels rieten wand. Op erf enige walnoten”. 
Sinds 1988 is de schuur verdwenen. Het 
gebont is bewaard gebleven, de buitenmuren 
zijn zorgvuldig behandeld en het voorhuis is 
met zorg behandeld. Hier is sprake van een 
gerestaureerde boerderij. 
 

 
St. Jacobusstraat 7 in 1978 

 
Lammershof 2 
Mip, pag. 30; Monumenteninventarisatie 1984, 
nr. 42 
Sterk verbouwde langgevelboerderij, waarvan 
het metselwerk grotendeels vernieuwd is en op 
diverse plaatsen hoger opgetrokken. Van 



oorsprong wellicht een zeer oude stichting. 
Rond 1999 – 2000 gesloopt en opnieuw  
opgebouwd in ongeveer de oorspronkelijke 
stijl. Hier is sprake van een boerderette. 
 
Litsestraat 34 
Mip, pag. 30; Fotoboek, nr. ; LvM, pag. 72 – 73 
Rond 1975 werden bij deze boerderij de 
melkbussen nog aan de straat gezet, (foto EV, 
3804). Het huis werd ingrijpend gerestaureerd 
rond 1985. Het is niet gesplitst, het vormt een 
groot woonhuis. Aan de straatzijde heeft men 
de tuin niet volgezet met struiken en andere 
hoog-groeiende beplanting, zodat nog  iets van 
het erf is overgebleven. Gevelsteen 1923. 
 

 
Litsestraat 34 in 1998 

 
Litsestraat 50 
Fotoboek, nr. 140, 141; LvM, pag. 73; HKV, 
jrg. 13, afl. 3, l988, pag. 15 – 17 
Verdwenen rond l967. 
 
Litsestraat 52 
Fotoboek, nr. 142; LvM, pag. 74 
Afgebrand in 1971. 
 
Litsestraat 53, 55, 57 
Mip, pag. 32; LvM, pag. 75 
In 1990 werd in het Mip geschreven: 
“Langgevelboerderij, Woonhuis. 1882. 
Baksteen, gepleisterde plint. Gewijzigde 
raamindeling. Bedrijfsgedeelte verbouwd. 
Getoogde deeldeuren. Zadeldak, oudhollandse 
pan. Windveren. Lijstgoot. Gevelsteen. 
Straatbepalend”. 
Sedertdien is het huis nog verder verbouwd en 
zijn er nagenoeg geen boerderij-sporen meer 
te vinden. 
 
Litsestraat 61 
Van oorsprong een kleine boerderij. Sedert het 
begin van de jaren 70 van de vorige eeuw 
deze functie geheel verloren door uitbreiding 
van Den Dungen en de komst van nieuwe 
wijken. 
 
Litsestraat 66 
Fotoboek, nr. 143; LvM, pag. 77; HKV, jrg. 4, 
afl. 2, 1979, pag. 34 – 35 

Rond 1983 werd het huis zeer grondig 
verbouwd tot een groot woonhuis. Het 
bijzondere luik in de oostelijke zijgevel 
verdween, evenals vele andere belangrijke 
elementen. Het dak is van pannen voorzien. 
Het is een verprutste boerderij, hier is eigenlijk 
sprake van een boerderette. 
 

 
Litsestraat 66 in 1983 

 
Litsestraat 79 
Fotoboek, nr. 144; LvM, pag. 77 
Het huis brandde af op 2 mei 1972. 
 
Maaskantje 57 
HKV, jrg. 15, afl. 3 – 4, pag. 38 – 40 
Mip St.M.G., Kortgevelboerderij, (1658 met 
latere vernieuwingen). 
Wolfsdak met riet en voet van oudhollandse 
pannen. Gevel bepleisterd en witgeschilderd. 
In het huis was gedurende vele jaren een  
fournituren-  en stoffenzaak gevestigd. Sedert 
ca. 2000 in gebruik als woonhuis. In deze 
verbouwde boerderij zijn nog oorspronkelijke 
elementen aanwezig, zoals het gebont. 
 
Grote Molenstraat 1-1A 
HKV, jrg. 15, afl. 3 – 4, pag. 34 – 36 
Mip St.M.G.; Langgevelboerderij, (1873, 
mogelijk ouder). Zadeldak met schildeinde, 
met riet en voet van oudhollandse pannen. 
Zijgevel met ijsselsteen. Kelder en opkamer. 
Uitgebouwd bakhuisje, deels van ijsselsteen. 
Schuur onder schilddak met oudhollandse 
pannen. 



De boerderij is nog steeds in gebruik als 
tuinbouwbedrijf door de familie Pijnappels. Het 
huis is gesplitst. Het dak en de lange gevel aan 
de straatzijde zijn goed bewaard gebleven. De 
muren van het bakhuis zijn geheel opnieuw 
opgemetseld. 
 
Grote Molenstraat 3-3A 
Mip St.M.G., in 1952 vernieuwd. 
Deze oorspronkelijke boerderij is gesplitst in 
twee woningen. Gevelsteen 1932. 
 
Grote Molenstraat 5 
Mip St.M.G., Kortgevelboerderij, (19

e
 eeuw, 

verbouwd  ca. 1920 – 30). Zadeldak met 
wolfseinde, gedekt met betonpannen. 
Driebeukig gebont. Schuur onder zadeldak. Op 
het erf walnoot en fruitbomen. 
Rond 1982 werd het huis geheel verbouwd. 
Het huis is nog steeds in gebruik als boerderij. 
 
Grote Molenstraat 6 
Mip St.M.G., Kortgevelboerderij, (18

e
 en 19

e
 

eeuws). Steil wolfsdak met riet en voet van 
oudhollandse pannen. Voorgevel bepleisterd 
en witgeschilderd, met zwarte plint. Ramen 
met roedeverdeling 4 + 5. Zijgevels deels 
vernieuwd met twee dubbele deeldeuren, 
waarvan een inspringend. Driebeukig gebont. 
Metselwerk deeld van ijsselsteen. Op het erf 
een oude es”. 
In de jaren 90 van de vorige eeuw is deze 
boerderij geheel verbouwd. Alle muren zijn 
vervangen, het metselwerk is geheel 
vernieuwd, zonder enige aandacht voor oude 
details, de genoemde boom is verdwenen, het 
rieten dak is verdwenen, etc. Misschien is er 
nog iets van het gebont bewaard gebleven. 
Hier is in wezen sprake van een boerderette. 
 

 
Grote Molenstraat (Mugheuvel) 6 in 1990 

 
Grote Molenstraat 7 
Het is geen oude boerderij, werd rond 1930 
geheel vernieuwd. Het geheel is nog in de 
oorspronkelijke staat, het erf is nog goed 

aanwezig. Het is sedert korte tijd niet meer in 
bedrijf als boerderij. 
 
Grote Molenstraat 8 – 8a 
Deze boerderij is verbouwd tot een groot 
woonhuis met pannendak. 
De vorm lijkt nog op een boerderij. 
 
Kleine Molenstraat 7 
Dit huis was in 1976 nog geheel in bedrijf als 
boerderij. Het werd rond 1982 geheel 
verbouwd. 
 
Kleine Molenstraat 8, (nu nr. 14) 
Mip St.M.G., “Hoekgevelboerderij, (18

e
 eeuw, 

met latere wijzigingen). Voorgevel met 
hoekaanbouw onder zadeldak met schild- en 
wolfseinde. Gedekt met riet en voet van 
oudhollandse pannen. Voorgevel in ijsselsteen. 
Inwendig driebeukig gebont en schouw met 
geprofileerde balk. Op erf walnoten en 
fruitbomen”. 
Vanaf  circa 1980 systematisch gesloopt, 
stukje bij stukje, en opgebouwd als 
boerderette. De oorspronkelijke beplanting is 
geheel verdwenen. 
 
Nieuwlandweg 2 
Mip, pag. 33; LvM, pag. 134 – 35 
In de jaren 70 - 80 van de vorige eeuw 
verbouwd tot een grote woonboerderij. Door de 
vele veluxramen in de rieten kap is het een wat 
minder goede restauratie geworden. Maar 
dergelijke ramen zijn simpel te vervangen. Hier 
is sprake van een gerestaureerde boerderij, 
maar dan wel met enkele grote minpunten. 
Het huis stamt uit de 18

e
 eeuw, het was toen 

waarschijnlijk een hoekhuis. In de 19
e
 eeuw 

verbouwd in zijn huidige vorm. 
 
Paterstraat, 11 
Fotoboek, nr. 149; HKV, jrg. 4, afl. 4, pag. 26; 
HKV, jrg. 14, afl. 1, 1989, pag. 14 – 17 
De boerderij werd in 1966 afgebroken. 
 
Paterstraat 21 
Fotoboek, nr. 152; LvM, pag. 79 
Werd in 1964 afgebroken. 
 
Paterstraat 34 
Mip, pag. 33; Fotoboek, nr. 153; LvM, pag. 80; 
HKV, jrg. 26, afl. 1, 2001, pag. 2 – 3 
Van oorsprong een heel oud huis. Er zitten nog 
resten uit de 17

e
 eeuw in dit huis. Het bedrijf is 

nog in gebruik als boerderij. Er is sedert jaren 
weinig aan veranderd. Het is geheel voorzien 
van een pannen dak. De buitenmuur aan de 
straatzijde is in empire-stijl bepleisterd, (19

e
 

eeuwse mode). Het complex beschikt nog over 
een nagenoeg oorspronkelijk erf. Hierbij hoort 



eigenlijk nr. 36 genoemd te worden. Dit esthuis 
werd verbouwd tot een klein woonhuis en 
vormt samen met Paterstraat 38 – 40  een 
bijzonder interessant historisch geheel. 
 
Paterstraat 38 – 40 
Mip pag. 33; Fotoboek, nr. 154 – 155, LvM, 
pag. 81 
Voor de geschiedenis van Den Dungen een 
zeer belangrijk huis. Het woongedeelte was 
oorspronkelijk de pastorie. Achter het huis 
stond de schuurkerk van Den Dungen. In 1823 
werd aan het huis een groot bedrijfsgedeelte 
gebouwd. Nog steeds is het geheel in gebruik 
als tuinbouwbedrijf  en als verkoopruimte voor 
groenten. Het pand wordt goed onderhouden. 
Het is een gave boerderij. 
 
Paterstraat 39 
Mip, pag. 34 
Rijksmonument. Boerderij van het 
langgeveltype, 19

e
 eeuw. Woonhuis en stal 

onder een pannen zadeldak tussen 
puntgevels. Lagere aanbouw onder zadeldak 
tegen de achtergevel. In de gepleisterde 
voorgevel deuromlijsting met hoofdgestel en 
getoogde staldeur. Niet meer in gebruik als 
boerderij. Het huis werd in 1983 – 1984 met 
zorg gerestaureerd.  
 
Paterstraat 41 
Fotoboek, nr, 156, 157, 158; LvM, pag. 81 
Deze boerderij is na 1968 geheel verdwenen. 
 
Paterstraat 42 
Mip, pag. 34; Fotoboek, nr. 160; LvM, pag. 82 
De schop bij dit huis is sedert 1962 
verdwenen. Dit huis was in 1980 nog in 
gebruik als boerderij. Het huis werd in de jaren 
90 van de vorige eeuw geheel verbouwd. Strict 
genomen wil ik hier niet spreken van 
restaureren, immers de rieten kap is 
vervangen door een pannen dak met velux-
ramen, het bedrijfsgedeelte werd voorzien van 
een aantal historiserende ramen, de deeldeur 
in de lange gevel en het hooiluik zijn 
verdwenen. Alle buitenmuren zijn vernieuwd. 
Het gebont bleef grotendeels behouden, en 
dus daarmee ongeveer de oorspronkelijke 
vorm van de boerderij. Het huis werd 
opgemeten door W. van der Heijden uit 
Berlicum. 
 
Paterstraat 46 
Mip, pag. 34; Fotoboek, nr. 161, 589; LvM, 
pag. 83 
Dit uitzonderlijk grote huis, de grootste 
langgevelboerderij van Den Dungen, en tevens 
een van de eerst gebouwde is nog steeds als 
boerderij in gebruik. In 2003 was het huis (nog) 

niet gesplitst. In de jaren 80-90  van de vorige 
eeuw werden alle buitenmuren vernieuwd, 
hierdoor is al het historische metselwerk 
verdwenen. Het huis werd geheel voorzien van 
een pannen dak. 
De oorspronkelijke boerderij wordt momenteel 
niet meer gebruikt, in de directe omgeving zijn 
grote stallen gebouwd. 
De boerderij heeft een dubbelstel inrijdeuren. 
Er is een gesmeed anker met het jaartal 1802 
aanwezig. In het pand bevinden zich twee 
(dichtgegooide) kelders. 
 
Paterstraat 47 – 47a 
Mip, pag. 35; Fotoboek, 156, 159; LvM, pag. 
84  - 85; HKV, jrg. 15, afl. 1, 1990, pag 11 – 
13; HM, pag. 7 – 12 
Van dit huis is niet veel overgebleven. Eind 
jaren 60 van de vorige eeuw werd het 
achterhuis gesloopt, (foto: 3581), vervolgens 
werd het resterende gedeelte gesplitst in twee 
woningen. 
 

 
Paterstraat 41 – 47, ca 1965 

 
Paterstraat 48 
Mip, pag. 34; LvM, pag. 83 
Monumenteninventarisatie 1984, 
De Monumenteninventarisatie van 1984 
meldde al dat deze boerderij sterk verbouwd 
werd in 1961, waarbij het oorspronkelijke 
karakter ernstig werd aangetast. Sedertdien is 
de boerderij nog enkele malen verbouwd. De 
vorm lijkt op een boerderij. De schuur is nog 
aanwezig. 
 
Paterstraat 50 
Mip, pag. 34; Fotoboek, nr. 163, 164; LvM, 
pag, 86 
De schuur werd in 1981 afgebroken. Het huis 
zelf raakte rond 1975 in verval; door leegstand. 
In 1980 was het bijna helemaal verworden tot 
een ruïne (foto: EV 3614). In mei 1980 werd 
nagenoeg het hele huis gesloopt. Alleen de 
korte achtergevel, de zijmuur van de „kruk‟ en 



de schouw werden in eerste instantie overeind 
gehouden. Het huis werd vervolgens geheel 
opnieuw opgebouwd. Van de gespaarde, 
overgebleven resten verdwenen tijdens de 
heropbouw nagenoeg alle sporen, alleen de 
schouw is overgebleven. 
Deze geheel opnieuw opgetrokken boerderij is 
een boerderette. 
 

 
Paterstraat 50 in 1979 

 
Paterstraat 55 – 55a 
Mip, pag. 35; LvM, pag. 87 
Na 1975 werd de boerderij gesplitst en grondig 
verbouwd. In 1999 werd het woongedeelte 
gesloopt en opnieuw opgetrokken. Het is 
veranderd in een boerderette. 
 
Paterstraat 63 
Mip, pag. 35;  LvM, pag. 88; Fotoboek, nr. 165; 
HKV, jrg. 12, afl. 3 – 4, 1987, pag. 53 
Deze boerderij werd ca. 1975 geheel 
gerestaureerd. Het is een goed voorbeeld van 
een verantwoorde restauratie van een 
boerderij tot woonhuis. Het huis wordt goed 
onderhouden. Jammer genoeg verdwijnt het 
geheel achter een steeds hoger groeiende 
heg. Het oorspronkelijke erf is geheel 
verdwenen. 
Rijksmonument. De boerderij werd in oktober 
1975 opgemeten door architect J. van der 
Eerden. 
Het huis is nagenoeg geheel opgetrokken met 
ijsselsteentjes. Er zijn muurankers: 1840, de „4‟ 
is een omgekeerde „7‟. 
 
Poeldonk, 2 – 4 
Mip, pag. 35 
Oorspronkelijk was het een boerderij. Sedert 
vele jaren in gebruik als (driedubbel?) 
woonhuis. Van de oorspronkelijke elementen 
van de boerderij is niet veel meer terug te 
vinden, wellicht alleen nog de vorm. 
 
Poeldonk 11, 11a 
Mip, pag. 36 

Huis uit 1931. Was rond 1975 nog als boerderij 
in gebruik. Daarna verbouwd tot woonhuis. 
 
Poeldonksedijk 2 
Mip, pag. 36 – 37; Fotoboek, nr. 167; LvM, 
pag. 91; HKV, jrg, 16, afl. 2, 1991, pag. 38 – 
40; HM, pag. 7 
In de loop der jaren, vanaf circa 1963, geheel 
verbouwd tot grote woning. De hoekgevel en 
enkele karakteristieke elementen zijn nog 
bewaard gebleven. 
Het huis is grotendeels achter heggen 
verstopt. 
 
Poeldonksedijk 6 
Oorspronkelijk was het een kleine boerderij, 
keuterboerderij(?). 
Op foto‟s, afkomstig van het Welstandsdistrict, 
stammend uit het begin van de jaren 60 van de 
vorige eeuw is dit huis nog herkenbaar als 
boerderij. 
Inmiddels geheel verbouwd tot woning. 
Oorspronkelijke maatvoering en 
bouwelementen zijn grotendeels verdwenen. 
 

 
Poeldonksedijk 6 in 1961 

 
Poeldonksedijk 7 
Fotoboek, nr. 169; LvM, pag. 96 – 97 
Het zeer karakteristieke huis werd in 1989 
gesloopt. In 1989 – 1990 werd een nieuw huis 
gebouwd. Het is niet gebouwd op dezelfde 
kadastrale plaats. Het huis is een boerderette. 
 
Poeldonksedijk 16 
HKV, jrg. 22, afl. 1, pag. 9 – 10 
Dit huis is geheel vervangen door nieuwbouw. 
Er is geen enkele sprake meer van een 
boerderij. Het oorspronkelijke huis werd na 
1963 gesloopt. 
 



Poeldonksedijk 23 
Mip, pag. 37; Fotoboek, nr. 172 t/m 184; LvM, 
pag. 102 - 103 
Het huis, gelegen op een terp,  was tot ca. 
1975 nog in gebruik als boerderij. In 1977 
waren er nog lemen wanden aanwezig. Het 
huis werd aan het eind van de 20

e
 eeuw 

grondig verbouwd. Een vorige verbouwing 
vond plaats in de jaren 70 en 80 van de vorige 
eeuw. Alleen de zijgevel aan de 
Poeldonksedijk, de korte voorgevel en de vorm 
van het dak bleven ongeveer in de 
oorspronkelijke staat behouden. Binnenin is 
geen sprake meer van een boerderij. Aan de 
achterkant zijn grote ramen en deuren 
geplaatst. De oorspronkelijke gevel is 
verdwenen. De met riet gedekte schuur is al 
lang geleden verdwenen. 
 

 
Poeldonksedijk 23 in 1976 

 
Reijndersveld 5 
Rond 1987 was dit bedrijf nog volledig in 
functie als boerderij. Het woongedeelte 
beschikte toen al over doorzon-ramen. 
Sindsdien is het huis gesplitst en grondig 
verbouwd. De schuur wordt gestut door twee 
betonnen zuilen. 
 
Rijndonksestraat 8 
Mip, pag. 38; Fotoboek,nr. 185, 186; LvM, pag. 
98 
Het huis werd in 1975 – 1977 grondig 
gerestaureerd. Men ging zeer zorgvuldig om 
met behoudbare bouwfragmenten, c.q. 
constructiedelen, zoals het gebont. Het is een 
voorbeeld van goed gerestaureerde boerderij. 

Het gehele complex wordt goed en zorgvuldig 
onderhouden. De schop is een historiserende 
nieuwbouw. 
Rijksmonument. De “Redengevende 
omschrijving” van de monumentenlijst luidt: 
“Waarschijnlijk 18

e
 eeuwse boerderij van het 

staldeeltype met 19
e
 eeuwse, aan de oostzijde 

inspringende langgeveluitbouw onder met riet 
en pannen gedekt wolfdak. Muurwerk in 19

e
 

eeuw vernieuwd. In de voorgevel met 
staafankers, 4 – ruits opkamer-venstertje, twee 
6 – ruits schuifvensters met luiken, deur met 
gedeeld  bovenlicht en zolderluikje. In de linker 
zijgevel 5 vernieuwde 4 – ruits venstertjes. In 
de rechter zijgevel 4 – ruits venstertje met luik, 
staldeur, vernieuwd 4 – ruits venstertje, lage 
licht getoogde deeldeuren en in de terug 
liggende langgeveluitbouw hoge deeldeuren. 
In de achtergevel met staafankers twee 
vernieuwde 4 – ruits venstertjes en staldeur.”  
 
Spekstraat 1 
Mip, pag. 18; Fotoboek, nr. 187, 188; LvM, 
pag. 104; HKV, jrg. 6, afl. 2, 1981, pag. 5 - 9 
In 1969 was de boerderij nog nagenoeg intact 
als boerderij. In september 1982 is het 
inmiddels geheel verbouwd tot woning. Het 
huis heeft nog de vorm van een boerderij. 
Muurankers 1781. 
De prachtige schuur, (fotoboek, nr. 189), is na 
jarenlang verval, al of niet aangemoedigd, in 
2000 geheel verdwenen.  
 
Spekstraat 3 
Mip, pag. 39; LvM, pag. 105 – 106 
De voorgevel draagt jaarankers: 1737.   
Tussen 1976 en 1984 werd dit huis geheel 
verbouwd tot een grote woning. Het gebont en 
de rieten kap werden intact gelaten. De korte 
voorgevel, geheel opgetrokken met 
ijsselsteentjes, werd met zorg gerestaureerd. 
 
Spekstraat 4, 6 
Mip, pag. 38; LvM, pag. 107 
Het huis is nog steeds in gebruik als boerderij. 
De schop werd in april – mei 2003 geheel 
voorzien van een nieuwe laag, niet gekamd 
stro. Het stro is afkomstig uit Polen. Thijs 
Kappen houdt nog steeds koeien op de 
boerderij. Het huis zelf is al sedert jaren 
verbouwd en gesplitst. Het heeft vele 
aanpassingen ondergaan. 
 
Spekstraat 7 
Mip, pag. 39; Fotoboek, nr. 191; LvM, pag. 108 
Momenteel, (mei 2003), is het huis geheel 
achter zeer hoge coniferen-heggen en 
prikkeldraad verstopt. Vanaf circa 2000 is het 
huis niet meer bewoond. Delen van het huis 
werden rond 1930 vernieuwd. Het slecht 



onderhouden huis, (golfplaten op het dak, 
betonstort-platen aan de zijgevel, etc), bevat 
nog wel veel oorspronkelijke elementen. Het 
gebont is nog aanwezig. Dit huis is een gaaf 
voorbeeld van een hoekhuis, evenals 
Bosscheweg 30 en Spurkstraat 70 heeft het 
een overkalvend wolfdak. De oorspronkelijke 
indeling van de boerderij zelf is nog steeds 
aanwezig. Een zorgvuldige restauratie kan er 
voor zorgen dat het huis weer een fraai 
hoekhuis wordt. 
 
Spekstraat 9 
Mip, pag. 39; Fotoboek, nr. 192 – 93; LvM, 
pag. 109 
Reeds rond 1975 was de zeer originele „hoek‟ 
geheel verprutst door al de originele elementen 
te vervangen door witte (beton-)baksteen. Het 
complex is nog steeds in gebruik als boerderij. 
In de loop der jaren zijn er vele verbouwingen 
en aanpassingen uitgevoerd. 
 
Spekstraat 10, nu 8A (omslag van het 
Griensvenneke) 
Fotoboek, nr. 194; HKV, jrg. 6, afl. 2, 1981, 
pag. 5 – 9 
In 2003 werd het huis grondig verbouwd. Het 
gebont van het huis is grotendeels verdwenen 
en zal waarschijnlijk gebruikt worden bij de 
restauratie van Spekstraat 7.  
Er is nu sprake van een boerderette. 
 

 
Spekstraat 10 rond 1960 

 
Spurkstraat 25, (nu 23 en 23A) 
Mip, pag. 41; Fotoboek, nr. 195; LvM 
Deze uit ca. 1873 stammende boerderij werd 
tussen 1976 en 1979 grondig verbouwd. In 
1998 werd het huis gesplitst, voorzien van 
tenminste acht velux-ramen en de toen nog 
overgebleven leilinden verdwenen definitief. 
Het huis heeft nog de vorm van een boerderij. 
 
Spurkstraat 45 
In de jaren 50 van de vorige eeuw, (foto‟s van 
het Welstandsdistrict) was het nog een fraaie 
langgevelboerderij. Rond 1970 heeft het huis 
al vele aanpassingen ondergaan. Het is 

inmiddels compleet verbouwd tot een dubbel 
woonhuis. 

 
Spurkstraat 45  rond 1960 

 
Spurkstraat 48 
Fotoboek, nr. 199 
In 1988 nog als boerderij te herkennen. In de 
jaren 90 van de vorige eeuw helemaal 
gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er staat nu 
een met riet gedekt huis. Boerderette. 
 
Spurkstraat 49 
Mip, pag. 41; Fotoboek, nr. 201; LvM, pag. 113 
- 114; HKV, jrg. 16, afl. 3, 1991, pag. 54 – 58; 
H.M., pag. 7 
Het huis is een Rijksmonument. 
Het bedrijfsgedeelte werd in 1988 – 1989 
helemaal gesloopt en vervangen door een 
woning onder “hetzelfde” dak. De “hoek” van 
het huis werd met zorg gerestaureerd. De 
schuur werd ook gerestaureerd. 
Het vervangen van de zeer karakteristieke 
deeldeuren door grote ramen moet als een 
grote misser worden beschouwd bij de 
restauratie van deze boerderij. Er zijn  nog 
andere ongelukkige ingrepen te vinden. De 
restauratie van deze zogenaamd 
beeldbepalende boerderij had wellicht 
zorgvuldiger uitgevoerd kunnen worden. 
In de Monumenteninventarisatie van 1984 
schreef ik over dit huis: Zeer gaaf geheel van 
boerderij, schuur, waterput en boomgaard. In 
het interieur bevindt zich een schildering van 
een koe op de muur van de voorstal, dergelijke 
schilderingen werden door rondtrekkende 
kunstenaars gemaakt. Dit perceel moet 
gerekend worden tot een van de belangrijkste 
monumenten van Den Dungen. Het is 
beeldbepalend voor dit deel van Den Dungen. 
De relatief vrije ligging moet o.i. gehandhaafd 
worden, met andere woorden geen bebouwing 
tussen Spurkstraat 47 en 49 en ook niet tussen 
49 en 51. Ook het weiland aan de andere kant 
van de straat zou, vanwege het uitzicht op 
Spurkstraat 50, nooit bebouwd mogen 
worden.”  
De koe is in 1988 ook verdwenen. 



Spurkstraat 50 
Fotoboek, nr. 202 
In 1975 – 1976 nog in gebruik als boerderij. 
Sindsdien is het huis  grondig verbouwd tot 
een aantal woningen. De ruimte tussen de 
boerderij en de schuur is middels een 
„doorgang‟ ingevuld. Diverse gevels zijn 
opnieuw opgetrokken. 
 
Spurkstraat 51 
Fotoboek, nr. 203; LvM, pag. 117 
Deze boerderij is sedert 1956 verdwenen. 
 
Spurkstraat 52 
Fotoboek, nr. 200; LvM, pag. 117; HKV, jrg. 
25, afl. 3, 2000, pag. 44 – 46 
Opmerkelijk boerderijtje. Waarschijnlijk van 
oorsprong vrij oud; in ieder geval ouder dan de 
19

e
 eeuw. Lange tijd was in dit pand een 

buurtwinkeltje gevestigd, tot circa 1955. Een 
opvallend kenmerk is de houten topgevel op 
het bedrijfsgedeelte. Het opkamerraam is nog 
oorspronkelijk. De hoofdverschijningsvorm is 
uniek voor Den Dungen en wellicht voor de 
gehele regio. 
Vanaf circa 1984 werd deze kleine 
(keuter)boerderij met zorg gerestaureerd. Veel 
oorspronkelijke elementen en de 
oorspronkelijke maatvoering zijn behouden 
gebleven. 
  
Spurkstraat 53 
Fotoboek, nr. 204, 586; HKV, jrg. 8, afl. 2(4), 
1983, pag. 11 – 16; jrg. 17, afl. 3, pag. 66 – 68 
Geheel verdwenen. 
 
Spurkstraat 58 
Fotoboek, nr. 205, 206 
Afgebroken in 1969. 
 
Spurkstraat 59-59A 
Mip, pag. 42; LvM, pag. 120 
Op 2 – 3 – 1982 werden de melkbussen nog 
aan de straat gezet, (foto EV, 3991). In die tijd 
waren er al vele aanpassingen aan het huis 
uitgevoerd. Rond 2000 werd het huis gesplitst 
en aan de buitenkant geheel van nieuw 
metselwerk voorzien. Het is een grondig 
verbouwd huis, de vorm lijkt nog op een 
boerderij.. 
 
Spurkstraat 60, 62a, 
Mip, pag. 39; LvM, pag. 120 - 121 
Dit huis was wellicht in 1976 nog in gebruik als 
boerderij. In 1982 is dat duidelijk niet meer het 
geval; begroeiïng op het erf en voor de 
deeldeuren wijst hier op. In 1983  - 1985 werd 
het bedrijfsgedeelte verbouwd tot een woning. 
Sedert die tijd wordt er regelmatig verbouwd 
aan dit opmerkelijke huis. Het heeft nog de 

vorm van een boerderij. Momenteel wordt het 
woongedeelte gerestaureerd 
Het is een Rijksmonument. 
 

 
Spurkstraat 59 in 1982 

 
Spurkstraat 64 
Mip, pag. 40; Fotoboek, nr. 207; LvM, pag. 121 
Het huis werd rond 1978 - 1979 zeer ingrijpend 
verbouwd. Alleen de linker korte gevel met de 
duivengaten is min of meer intact gebleven. 
Behalve de genoemde gevel werd al het 
metselwerk opnieuw aangebracht onder de 
kap. 
 
Spurkstraat 66, (64a – 64b) 
Mip, pag. 40; Fotoboek, nr. 208; LvM, pag. 121 
In 1969 stonden de blinkende melkbussen nog 
aan de straat. De boerderij werd sedert 1984 
grondig verbouwd. Het huis is gesplitst in twee 
woningen. Vooral de karakteristieke korte 
achtergevel is „verloren‟ gegaan. 
 
Spurkstraat 68 
Mip, pag. 40; Fotoboek, nr. 209, 210, 214  - 
218; LvM, pag. 123; HKV, jrg. 3, afl. 3, 1978, 
pag. 17; HKV, jrg. 6, afl. 2, pag. 5 – 9; HKV, 
jrg. 22, afl. 2, pag. 31 – 33 
Deze beeldbepalende boerderij werd gesplitst 
rond 1975. Veel oorspronkelijke elementen zijn 
behouden gebleven. Het huis en de schop 
worden goed onderhouden. De brandkuil, 
tussen nr. 68 en 70 is nog steeds aanwezig. 
De dorsmanege is verdwenen. De 
oorspronkelijke jaartalankers gaven aan: 1764. 
In het interieur bevindt zich een betegelde 
schouw met het jaartal: 1663, op de vuurplaat 
komt het jaartal 1667 voor. 
Het is een Rijksmonument.  
 
Spurkstraat 70, 70a 
Mip, pag. 40; Fotoboek, nr. 221; LvM, pag. 125 
Het huis, een hoekhuis met overkragend 
wolfdak, is gerestaureerd en gesplitst in twee 
woningen. Het geheel wordt zorgvuldig 
onderhouden. In het huis is een museum 



ondergebracht. Rond 1990 werd de 
kenmerkende schuur geheel gerestaureerd. 
Het oorspronkelijke gebouw is nagenoeg 
geheel intact gebleven. In het huis bevinden 
zich twee schouwen. De kelder wordt aan de 
buitenmuur gestut door twee steunberen. In de 
kelder bevindt zich een merkwaardig putje, 
waarschijnlijk gevormd door en Romeins potje. 
Het is een Rijksmonument. 
 
Spurkstraat 76, (nu 74a – 76) 
Mip, pag. 40; Fotoboek, nr. 222; LvM, pag. 125 
Het huis is grondig verbouwd, gesplitst. De 
restauratie van dit huis is niet echt zorgvuldig 
uitgevoerd; alleen de korte voorgevel is met 
respect behandeld. Met name de ramen met 
de bijzondere roeden-indeling werd met zorg 
teruggebracht. Het is een Rijksmonument. 
 

 
Anno 1698 op een balk van Spurkstraat 78 

 
Spurkstraat 78 (Preutelsteeg) 
Mip, pag. 40 – 41; Fotoboek, nr. 223; LvM, 
pag. 127 
Dit huis verkeerde rond 1978 nog geheel in de 
oorspronkelijke staat. Daarna werd het huis 
gerestaureerd tot een grote woning, maar niet 
gesplitst. De restauratie werd met zorg 
uitgevoerd. In de jaren 90 van de vorige eeuw 
werd het huis opnieuw gerestaureerd en 
verbouwd. Het is inmiddels, anno 2003,  
gesplitst. Het gebont en de buitenmuren, en in 
het interieur is men zorgvuldig omgegaan met 
belangrijke elementen. De schouwbalk draagt 
het jaartal: 1668. de muurankers in de korte 
voorgevel geven aan: 1751. 
Het is een Rijksmonument. 
 
Spurkstraat 80 
Mip, pag. 41 
Volgens het Mip: “Kortgevelboerderij. Ca. 1945 
– 50. Wederopbouwtrant. Baksteen. 
Gewijzigde ramen, betonnen stalramen. 
Dwarse deeldeuren. Wolfdak, muldenpan, 
Straatbeeldbepalend”. 
Dit huis is nog steeds in gebruik als boerderij. 
Er is sedert de opname in het Mip niet veel aan 
veranderd. 
 

Woudseweg 1 
Fotoboek, nr. 225; HKV, jrg. 5, afl. 2, 1980, 
pag. 35 
De boerderij werd na 1968 afgebroken en 
vervangen door een bungalow. 
 
Woudseweg 3 
Fotoboek, nr. 226, 227, 228; HKV, jrg. 15, afl. 
3 – 4, pag. 93 – 94 
Het huis werd in 1969 afgebroken. 
 
Woudseweg 7a 
Rond 1980 geheel verbouwd tot woning. 
Misschien zijn er nog originele elementen, het 
gebont, aanwezig. Het huis werd al meteen 
voorzien van dakkapellen in het rieten dak, 
zogenaamde kattenogen. Het geheel heeft nog 
de vorm van een boerdereij. 
 
Woudseweg 9 
Rond 1980 geheel verbouwd tot een dubbele 
woning. Het huis werd geheel afgebroken. Een 
boerderette. 
 
Woudseweg 17, 19 
Fotoboek 229 
In 1967 werd een van de karakteristieke 
boerderijtjes afgebroken. Het overgebleven 
huis is volkomen verbouwd tot burgerwoning. 
Het heeft nog de vorm van een boerderij. Van 
nr 17 is niets overgebleven.. 
 
Woudseweg 18 
HKV, jrg. 24, afl. 2, 1999, pag. 35 – 40 
Beschrijving van het huis nr. 18 in 
bovengenoemd artikel. Nr. 20 werd in 1969 
gesloopt. 
 
Woudseweg 23 
Mip, pag. 42; Fotoboek, nr. 230; LvM, pag. 132 
Het huis werd gesloopt in 2000. Er werd op 
dezelfde plek een  huis gebouwd.  
 

 
Woud 23 in 1998 

 



Woudseweg 25 
Mip, pag. 42; Fotoboek, nr. 231 – 232, 456; 
LvM, pag.132; HKV, jrg. 6, afl. 2, 1981, pag. 5 
–9; HKV, jrg. 27, afl. 1, 2002, pag. 2 – 8; HKV, 
jrg. 26, afl. 4, 2001, pag. 100 
Tot 1980 was dit huis in gebruik als boerderij. 
Tussen 1980 en 2000 alleen als woning in 
gebruik. Het huis raakte in verval. Het huis 
werd in september – oktober 2001 geheel 
verruïneerd. Alle van belang zijnde elementen 
werden gesloopt of vielen “per ongeluk” om. 
Het werd vervolgens in ongeveer dezelfde stijl 
opgebouwd, omringd met diverse 
bijgebouwen. Het is een boerderette. 
Het was een Rijksmonument. 
 
Woudseweg 29 
Gesloopt in 1978. 
 
Woudseweg 31 
Fotoboek, nr. 233 
Rond 1976 was deze boerderij nog volop in 
gebruik als boerderij. Het huis was niet echt 
goed onderhouden. Er lagen golfplaten op het 
gehele bedrijfsgedeelte, etc. Sindsdien, (vanaf 
1984), is het huis met grote zorg 
gerestaureerd, zowel inwendig als uitwendig. 
De dakhoogte werd niet verhoogd, de interne 
indeling werd zorgvuldig gerespecteerd. Het 
huis wordt zorgvuldig onderhouden. Het rieten 
dak is echter verdwenen. 
 
Woudseweg 45-45A 
Circa 1980 is het huis al gemoderniseerd; 
maar de deeldeuren, stalramen e.d. zijn nog 
aanwezig. 
Sindsdien is het geheel verbouwd tot 
woonhuis. De vorm lijkt nog op een boerderij. 
 
Woudseweg 47 – 49 
Fotoboek, nr. 235 
Het huis werd gesloopt en vervolgens weer “in 
stijl” opgebouwd. Boerderette. Geheel met 
pannen gedekt. 
 
Woudseweg 51-51A. 
Het huis is geheel vebouwd tot woonhuis. Het 
heeft nog de vorm van een boerderij. 
 
Woudseweg 53 
Hierbij is geen sprake meer van een boerderij. 
 
Woudseweg 57 
In 1975 nog geheel als boerderij in bedrijf. Het 
woongedeelte was toen al voorzien van een 
groot raam. Het huis is sedertdien vele malen 
verbouwd; het achterhuis is momenteel geheel 
van planken voorzien. Het huis heeft nog de 
vorm van een boerderij. 
 

Woudseweg 59 
Fotoboek, nr. 237 
Het huis is sedert 1964 verdwenen. 
 
IJvelaar 14 
Fotoboek, nr. 238 
Nog in gebruik als boederij. Voorhuis is geheel 
vernieuwd.  
 
Zandstraat 29, (nu 27A – 29) 
HKV, jrg. 15, afl. 3 – 4, pag 83- 84; Mip 
St.M.G. 
Mip St.M.G.: Langevelboerderij, (1879). 
Wolfsdak met oudhollandse pannen. 
Dichtgezette dubbele deeldeuren onder 
gemetselde korfbogen en natuurstenen 
sluitstenen. Om de boerderij moerlinde en 
twee walnoten”.  
De boerderij is na 1983 ingrijpend verbouwd 
en gesplitst. In de directe omgeving van dit 
huis heeft ooit een molen gestaan. De 
voordeurdorpel van de geut in de langegevel 
bestaat uit een stuk molensteen. 
 
Zandstraat 30 
Geheel als boerderette opgetrokken. 
 
Zandstraat 31, nu 31A 
Dit was oorspronkelijk een langgevelboerderij 
uit de 1

e
 helft van de 19

e
 eeuw. Is sedert de 

jaren 80 van de vorige eeuw verbouwd tot een 
showroom voor keukens en badkamers. De 
verbouwingen zijn van zeer ingrijpende aard 
geweest; er is zelfs geen sprake van een 
boerderette. 
 
Zandstraat 32 
HKV, jrg. 15 (1991), afl. 3 – 4, pag. 84 – 87, 
HKV, jrg. 18, afl. 4, pag. 89 – 90 
Van oorsprong een kortgevelboerderij uit de 
eerste helft van de 19

e
 eeuw. Wolfsdak met 

tuile-du–nord pannen. Gevel bepleisterd. Dat 
was de situatie rond 1983. Sedertdien geheel 
verbouwd tot boerderette. 
 

 
Zandstraat 32 in 1989 



Opmerkingen 
1 
Rond 1940 telde Noord-Brabant nog ruim 
10.000 historische boerderijen. Daar zijn er nu 
nog slechts ongeveer 4000 van overgebleven. 
Deze snelle achtuitgang is ook in Den Dungen 
waar te nemen. Het dorp van de vele 
boerderijen is er inmiddels heel wat 
kwijtgeraakt. 
2 
In Den Dungen  zijn nog slechts enkele gave 
boerderijen te vinden; Flaas 2, Hooidonk 13, 
Paterstraat 38 – 40 kunnen met name 
genoemd worden. 
3 
Den Dungen telt een aantal goed 
gerestaureerde boerderijen, zoals Woudseweg 
31, Hooidonksestraat 3a – 3b, Bosscheweg 
24, Paterstraat 63, Brabantslandstraat 27, etc. 
4 
In Den Dungen staat een groot aantal 
verbouwde boerderijen. Boerderijen die de 
vorm van een boerderij behouden hebben, 
maar die door het aanbrengen van velux-
ramen, grote ramen in de deeldeuren, 
dakkapellen, ingrijpende veranderingen aan 
zijmuren, vervangen van gebont, riet door 
dakpannen, etc. karakteristieke elementen van 
het oorspronkelijke gebouw verloren hebben. 
5 
In Den Dungen verschijnen steeds meer 
boerderettes. Een tot de grond toe afgebroken 
boerderij, die min of meer in gelijkende stijl 
opnieuw wordt opgebouwd. 
6 
De overgebleven boerderijen komen letterlijk 
steeds meer in de verdrukking. De open ruimte 
tussen de boerderijen wordt opgevuld door 
woningen. Achter de boerderijen verschijnen 
nieuwe woonwijken. 
7 
De oorspronkelijke erven van de boerderijen 
zijn nagenoeg overal verdwenen. Bij Hooidonk 
13 en Flaas 2 is nog sprake van een 
oorspronkelijk erf. De erven veranderen in 
tuinen, nogal eens verscholen achter hoge 
heggen en inrijpoorten. 
8 
De overheid moet, samen met de bewoners 
van boerderijen, in de nabije toekomst 
zorgvuldig gaan werken aan een constructief 
beleid inzake het in stand houden van de 
overgebleven boerderijen. Zorgvuldige 
begeleiding, goede restauratie, voldoende 
financiële middelen en de wil om het culturele 
erfgoed daadwerkelijk te behouden, kan er toe 
bijdragen dat de verdere achteruitgang van het 
boerderijen-bestand gestopt wordt. 
Immers: “De historische boerderij is een 
belangrijk en onmisbaar onderdeel van onze 

dagelijkse omgeving. Oude boerderijen waren 
tot voor kort de meest vanzelfsprekende 
stoffering van het landschap. Deze getuigen 
van wonen en werken in het boerenland 
verdwijnen steeds meer, door verwaarlozing, 
afbraak, ingrijpende verbouwing of 
functieverlies. (…) Veel wordt verknoeid, zodat 
een “echte” oorspronkelijke boerderij een 
zeldzaamheid wordt.” (R.H. Augusteijn, 
Gedeputeerde van Cultuur van de provincie 
Noord – Brabant, in de inleiding van het 
Zwartboek). 
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