
 

Brabantse historie in een nieuw jasje 
 
Wat zou Aart Jan Santegoets in 1735, toen hij als eerste boer in de huidige kinderboerderij begon, 
trots zijn geweest als hij de ‘nieuwe’ dwarsdeelschuur bij zijn boerderij had kunnen zien! 
 
In augustus 2019 werd de bouw en inrichting van deze 
dwarsdeelschuur afgerond. De bouw is gerealiseerd in een 
samenwerking tussen de gemeente Boxtel en de Stichting 
Kinderboerderij Boxtel. De kinderboerderij is daarbij met 
financiële steun geholpen door diverse sponsoren. 
 

De schuur is op een bijzondere manier 
samengesteld. De kern bestaat uit 3 
gebinten die waarschijnlijk rond 1832 voor 
de eerste keer voor de bouw van een 
schuur in Berlicum werden gebruikt. 
U kunt die oorspronkelijke delen zien als 
de grote deuren open staan. Hoewel de 
tand des tijds behoorlijk zichtbaar is in 
deze delen, hebben vakmensen er voor 
gezorgd dat ze het wezenlijke én degelijke historische deel van de schuur zijn. 

 
Verder is de dwarsdeelschuur met passend materiaal geconstrueerd op de manier zoals die rond 
1832 gebruikelijk was. Dat gebeurde onder toezicht van de architect Pedro Schamp van de Stichting 
De Brabantse Boerderij. 
 
De Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB) heeft het hele project begeleid in het kader van 
‘Landschap van Allure, project Reanimatie van verloren Erfgoed’. De provincie Noord-Brabant is 
daarvoor mede financier. 
 
Op initiatief van wethouder Peter van de Wiel uit Boxtel werd in 2018 contact gelegd met de 
Stichting de Brabantse Boerderij.  
Deze stichting begeleid in Noord-Brabant de herplaatsing van schuren met een cultuur historische 
waarde.  

Hoofdsponsoren inrichting: 
Stichting Sjef van de Laar 

Rabobank Coöperatief dividend 

Het Groene Woud 

Stichting Jack en Joke van Geel 

Overige sponsoren: 
Rotary BOXTEL-OIRSCHOT-HAAREN 

Legrand 

Wijkorgaan Boxtel-Oost 

Jan Juffermans 

Van Laarhoven 

Van Pinxteren 

Zinkunie Boxtel 

 



De historische elementen 
komen uit een schuur die tot 
medio 2017 in de gemeente 
Berlicum op het adres Oud 
Laar 11 heeft gestaan. De 
laatste versie was tussen 1977 en 1979 
gebouwd. Dat werd gedaan met gebruik 
van de houten constructie die in een 
eerdere versie uit plm 1832 zat. De 
bruikbaarheid van de oudste onderdelen 
werd onderzocht en uiteindelijk werd de 
schuur in 2017 met beleid ontmanteld en 
werden de gebinten gelabeld en 
opgeslagen. Met de plaatsing in Boxtel in 
2019 worden de gebinten dus minimaal 
voor de derde keer (her)gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Onder het 
toeziend oog 
van de 
gemeente 
Boxtel en de architect Schamp. 

 
 
 

 
 
 

Oud Laar 11 in Berlicum, omcirkeld op de kadasterkaart van 1832 



 

 
  



De ontstaansgeschiedenis van de herplaatsing van deze historische dwarsdeelschuur 

 

Duurzaamheid  
Naast de gemeente Boxtel kent de stichting Kinderboerderij Boxtel in haar beleid nadrukkelijk het 

belang van duurzaamheid waarbij hergebruik, verplaatsing en herplaatsing regel zijn. 

Veel schuren in de Meierij zijn in het verleden gebouwd met 

hergebruikte eiken balken. Ze zijn afkomstig van boerderijen die 

vernieuwd werden of van de eigen boerderij. Hergebruik materiaal is 

herkenbaar aan pengaten die zich bevinden op onlogische plaatsen. 

Ook de schuur die verworven is voor de Kinderboerderij, is op deze 

wijze opgebouwd. De materialen worden, naar inschatting van 

deskundigen, voor de derde maal gebruikt.  

Voor de plaatsing van de schuur heeft de Kinderboerderij in 2017, 

onder ‘strikt toezicht’ van een groep kinderen van 4 en 5 jaar, al een 

notenboom, die op de bouwplek stond, laten verplaatsen. 

Iedereen doet mee !  

De kinderboerderij wil voor iedereen toegankelijk zijn, valide en invalide, jong en oud. Passende 

sanitaire voorzieningen zijn daarvoor vereist. Die waren niet aanwezig en konden ook niet in de 

oorspronkelijke boerderij worden gerealiseerd. Daarom ontstond in 2016 het idee om daarvoor een 

apart gebouw op te richten. Wethouder Peter van de Wiel was de initiator van het idee om een 

traject voor het herplaatsen van historisch erfgoed te starten. 

Op initiatief en door tussenkomst van het gemeentebestuur is hierbij de stichting Brabantse 

Boerderij geconsulteerd. Met hun ondersteuning is elders in Noord-Brabant een te herplaatsen 

historische dwarsdeelschuur gevonden die geschikt is voor plaatsing op het terrein van de 



Kinderboerderij. De provincie Noord-Brabant financiert hiermee deels de herplaatsing in het kader 

van ‘Landschap van Allure’, project ‘Reanimatie van verloren Erfgoed’1.  

De herplaatsing van de schuur heeft de instemming en goedkeuring van: 

• de gemeente Boxtel 

• de monumenten commissie Boxtel 

• stichting De Brabantse Boerderij 

Verplaatsing van erfgoed heeft een tweeledig doel. Op de eerste plaats herstelt dit een cultureel 

historische situatie. In het geval waar oorspronkelijk een schuur stond die is verdwenen, kan een 

exemplaar dat elders moet of dreigt te verdwijnen, weer worden opgebouwd.  

De schuur staat bij een boerderij met historie 

Voor zover kan worden nagegaan, begint de geschiedenis van de kinderboerderij al in 1736. Toen 

was ene Hendrik van de Mosselaar eigenaar van de boerderij en was Aart Jan Santegoeds de eerste 

bewoner/boer. Dat duurde tot 1756, toen de boerderij in handen kwam van Jan Fr. Van de Weijer, 

een landmeter, met Adriaan Venmans (of Vennemans) als bewoner. In 1799 ging de boerderij over 

naar Wouter van de Velden, die er ging wonen met vrouw en zes kinderen. In 1832 werd Cornelus 

Vingerhoets (‘Arbeider te Onrooi’) bewoner en omstreeks 1850 Johan van de Wassenberg. De familie 

Van de Wassenberg bleef tot 1971 eigenaar. De laatste bewoner was Jan van de Sande, de broer van 

mevr. Anneke van de Wassenberg. Anneke heeft op 19 september 2019 de schuur mede geopend. 

Foto’s uit 1972 geven een beeld van de oude situatie van wat nu de Kinderboerderij is. Op nagenoeg 

dezelfde locatie, waar de dwarsdeelschuur staat, zijn een oude stal en een klein ‘schop’ zichtbaar. Die 

zijn in de loop der tijd gesloopt en vervangen door moderner bijgebouw. 

 

Op de tweede plaats betekent een verplaatsing het behoud van een stukje ambachtelijk gevormd 

cultuurgoed. Zonder verplaatsing verdwijnt dit, soms letterlijk in de open haard en gaat het erfgoed 

voor altijd verloren.  

De verplaatsing heeft dan ook een hoog cultuur historische waarde en versterkt onmiddellijk het 

beeld van de historische omgeving. Er is sprake van een landschappelijke meerwaarde. 

 

 
1 Stichting De Brabantse Boerderij heeft zich het lot van deze bijgebouwen aangetrokken. Een vijftal jaren geleden is de stichting begonnen 

met het opzetten van een project ten einde deze gebouwen te verplaatsen. Een schuur die op de ene locatie gesloopt gaat worden, wordt 
bij een andere boerderij herbouwd.  


