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Op al onze aanbiedingen en opdrachten aan ons, zijn van toepassing de standaardvoorwaarden 1997 Rechtsverhoudingen opdrachtgever –architect (SR 1997/DNR 2011) met 
alle hierna komende herzieningen van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten met uitzondering van het artikel 44 in de 
SR 1997, alsmede artikel 58 in de DNR 2011, met betrekking tot geschillenbeslechting voorzover daarbij de gewone rechter is uitgesloten, zijnde wij en de opdrachtgever 
bevoegd om de geschillen ook aan de gewone rechter ter beslechting voor te leggen, een en ander ter keuze van de meest gerede partij. De Standaardvoorwaarden 1997 liggen 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 230/1996. De Nieuwe Regeling 2011 liggen gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te 
Amsterdam onder nummer 139/2004 en worden op eerste verzoek terstond kosteloos door ons toegezonden. 

De aansprakelijkheid, dekking conform SR 1997/DNR 2011, van welke aard dan ook, van van den broek & partner boekel, waaronder  mede vallende van den broek & partners 
en bureau voor architectuur aujourd’hui boekel, alsmede haar medewerkers is uitgesloten tenzij er aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering op grond van een door, van 
den broek & partner boekel gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 
verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. 
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Onderbouwing / onderzoek naar de historische waarde betrekking 
hebbende op de architectuur, de bouwkunde, het cultuurbelang, de 
ruimtelijke- en landschappelijke samenhang en het ongeschonden 
zijn van de woonboerderij aan de Kaweide: 8 te Milheeze.  

adviseur 

uw referentie k.v.k. nr. 
onze referentie btw nr. 
contactpersoon  

betreft 
bijlagen 

JB/JB 2321/32-17/01 

planologische afsplitsing woonboerderij te Milheeze 

producties: 1 t/m 7 boekel, 16 januari 2018 

Uit oogpunt van het verkerende in een zodanige positie dat de gestelde feiten het gevorderde recht vaardigen, 
zodat dit, indien deze feiten komen vast te staan, kan worden toegewezen, tegen het niet als een cultuurhistorisch 
waardevol pand aan te merken langgevelboerderij, welke nadien in gebruik is als recreatiewoning en als zodanig 
vergund is. 

De ter sprake zijnde grote boerderij, waarvoor 3 februari 1912 een schriftelijke vergunning  is verleend (zie 
productie: 1) en is gebouwd in 1912-1913 door de kinderen Daniels (zie productie: 2), is ter plaatse ontstaan en 
gevormd in samenhang met zijn omgeving. 
De bijzondere aard, welvarendheid en waardigheid uitgedragen door zijn uitstraling met betrekking tot de 
geslotenheid van zijn hoofdmassa en zijn herkenbaarheid, is voor wat betreft het evenwicht ten opzichte van de 
ligging in het landschap, niet verstoord. 
De samenstelling van het geheel, van de indertijd opgerichte langgevelboerderij, is op een zodanige wijze 
opgebouwd, dat het in zich opgenomen hebbende van het gebouwde, zonder noemenswaardige inspanning in het 
geheugen zal blijven. 
De individualiteit van het pand met een duidelijk beeld naar buiten weergegeven scheiding van de bestemming van 
de achterliggende ruimte, zoals deze binnen de woonboerderij  aanwezig waren inclusief de verhoudingen en 
afmetingen van de gevelelementen, zijn behouden gebleven. 
Het geheel is opgetrokken in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant en is gelegen op een ruim erf. Vanwege zijn 
uitwendig gaaf behouden hoofdstructuur en voor het merendeel behouden gebleven traditioneel materiaalgebruik 
heeft dit pand een architectuurhistorische waarde. 
Zeker gezien de in zeer goede staat verkerende baksteenfries direct onder de dakvoet ter plaatse van het voorhuis 
beginnende met een muizentand met daaronder een streklaag en vervolgens een om de andere uitspringende 
koplaag ten opzichte van het daaronder aansluitend verticaal gevelvlak. 
Ter plaatse van het achterhuis is indertijd in plaats van de muizentand een streklaag aangebracht  
(zie productie: 3). 
De boerderij met de evenwijdig aan de achtergevel aanwezige aanbouw en de erfbeplanting met voor een groot 
gedeelte omhaagde voortuin, heeft een duidelijke samenhang met zijn omgeving en is een met elkaar in 
overeenstemming zijnd geheel, hetgeen nu bepalend is in het straatbeeld zoals dit voorheen is ontstaan. 

De langgevelboerderijen hebben rond 1900 een aantal veranderingen ondergaan. 
Het meest opvallende was het verdwijnen van (rogge)stro als dakbedekking, dat ruim voorhanden was, omdat de 
eigenaar zelf kon voorzien in het materiaal en dus ook goedkoper (zie productie: 2). 
Vanwege het veelvuldige en intensieve onderhoud, maar zeker vanwege het brandgevaar van een in stro 
uitgevoerd dak, werd steeds meer gebruik gemaakt van een dakbedekking in pannen, veelal een Hollandse pan. 
Bij onderhavig pand is de stro-bedekking ter plaatse van het achterhuis echter later vervangen, evenals de 
asbestshingles ter plaatse van het voorhuis. 



Omstreeks 1900 werden de wolfseinden steeds kleiner en de korte gevels hoger opgemetseld, wat  uiteindelijk 
heeft geleid tot topgevels, die hier dan ook direct zijn toegepast. 

      Gelijktijdig met deze ontwikkelingen en met name ten gevolge van het eerder genoemde brand- 
gevaar, om het zoveel mogelijk te kunnen voorkomen dat de gehele boerderij verloren ging, werd een brandmuur 
aangebracht tussen het voorhuis en het achterhuis en wel tot dóór het dak heen om zodoende brandoverslag tegen 
te gaan. 
In verband met de aangebrachte topgevels voorzien van raamkozijnen en de brandmuur had de toenmalige 
eigenaar het graanluik verplaatst naar de langsgevel aan de voorzijde, direct naast de brandmuur, uitkomend op de 
zolder van het achterhuis. 
Uitgaande van de mondelinge overlevering is de gierput, evenwijdig aan en tegen de langsgevel  aan de 
achterzijde, met een in metselwerk uitgevoerd gewelf (zie productie: 4, spiegelbeeld versie is indertijd uitgevoerd; 
leesbare versie ter verduidelijking). 
Het achterhuis van de oorspronkelijke woonboerderij is grotendeels nog authentiek. 
Het inwendige van het achterhuis met de constructieve elementen, inclusief alle door de natuur voortgebracht of 
gevormde houten delen van de spanten en de eerste verdiepingsvloer, zijn onaangetast nog aanwezig (zie 
productie: 5). 

Het oorspronkelijke ontwerp van deze langgevelboerderij is ontstaan uit het type langgevelboerderij rond 1873, 
welke waren voorzien van wolfseinden. 
Zoals al eerder is vermeld zijn bij de oprichting van deze langgevelboerderij, de rond 1900 door- 
gevoerde veranderingen, eveneens hier ten uitvoer gebracht. 
Hetgeen tevens de ‘’gewijzigde’’ stijl, wat de constructie aangaat, inhield, te weten een draagconstructie van 
zolderbalken die rechtstreeks op de bakstenen gevels werden gelegd met daarop de dakspanten bestaande uit 
natuurlijk gevormde houten delen. 
Een eigen, wel gezegd zijnde, een veranderde bouwstijl met typerende kenmerken, waaruit de bouwperiode zich in 
grote lijnen laat aflezen aan de vorm, het materiaalgebruik en het uiterlijk van de boerderij. 

In het kort verslag van Monumentenhuis Brabant b.v. betrekking hebbende op Kaweide: 8 wordt terecht 
aangegeven, citaat: 
‘’Langgevelboerderij onder vernieuwd zadeldak (dakpanplaten op het bedrijfsgedeelte), 1914. Voor de bouwtijd 
karakteristieke detailleringen, zoals mozaïek, gesneden kozijnen en sierlijke muurankers. Met name het 
woongedeelte is gerenoveerd: invulling openingen vernieuwd, muurwerk gereinigd, nieuwe voeg. Schoorsteen 
verwijderd. Bedrijfsgedeelte meer authentiek. Oude knotlinden.’’  
In de bijgevoegde tabel is eveneens aangegeven, dat deze langgevelboerderij in waarheid, cultuurhistorische 
waarde heeft, citaat: 
‘’Beoordeling van het oorspronkelijk ontwerp: Eenvoudige stijluitdrukking; 
Beoordeling van het belang dat het object van oorsprong had voor de omgeving: Duidelijke samenhang met 
agrarisch verleden, boerderij. Bijzonder typologie; 
Beoordeling van de heden ten dage aanwezige samenhang tussen object en omgeving: Duidelijke 
samenhang/ensemblewaarde; 
Beoordeling van de huidige staat van de hoofdvorm en detailleringen van het object: Hoofdvorm gaaf, detaillering 
verstorend gewijzigd.’’ (zie productie: 6). 

In 2012 is eveneens het interieur verbouwd met uitzondering van enkele kenmerkende elementen. 
Onder de buitenraamkozijnen zijn de bestaande hardstenen onderdorpels vervangen door nieuwe hardstenen 
onderdorpels in eenzelfde detaillering. 
Boven alle buitenraamkozijnen en voordeurkozijn zijn siertegeltjes gezet, zoals deze oorspronkelijk aanwezig waren 
(zie productie: 7). 
Het vroegere achterhuis heeft zijn oorspronkelijke verschijningsvorm behouden, waarbij de herstellingen zo veel 
mogelijk in overeenstemming zijn gebleven. 

Alle aanwezige bebouwingen blijven gehandhaafd en de gronden, met de mogelijk te verkrijgen bestemming 
wonen, behorende bij deze ter sprake zijnde woonboerderij, zullen in karakter, gebruik en verhouding in afstemming 
worden gehouden en zo nodig het meer doen laten uitkomen c.q. brengen in zijn oorspronkelijke landschappelijke 
omgeving. 



De aansprakelijkheid, dekking conform SR 1997/DNR 2011, van welke aard dan ook, van van den broek & partner boekel, waaronder  mede vallende van den broek & partners 
en bureau voor architectuur aujourd’hui boekel, alsmede haar medewerkers is uitgesloten tenzij er aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering op grond van een door, van 
den broek & partner boekel gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 
verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. 

Op het bestaand beschermingswaardig oude akkercomplex zullen geen bodemingrepen en/of andere bodem 
verstorende activiteiten plaatsvinden. 

      Bij een mogelijke afsplitsing van deze woonboerderij zal de architectonische eenheid van het pand alsmede het 
      onderscheid tussen het voor- en het achterhuis behouden blijven.  

Hetgeen tevens geldt voor de gevelopbouw en indeling van de gevels, alsmede de kleuren, het materiaal en de 
detailleringen. 

Bij de opname, het onderzoek en de besprekingen met de familie Nooijen heeft deze zich, indien noodzakelijk, 
bereid verklaart aanpassingen te doen betrekking hebbende op de van belang zijnde storende elementen en -
detailleringen, ter behoud en herstel van de oorspronkelijke waarden. 

De landelijke omgeving van deze locatie bestond van oudsher uit een afwisselend licht afhellende  en oplopende 
zandoppervlakte onderbroken door waterlopen. 
De woonboerderij met de open huisakkers hadden een omwalling, veelal een opgehoogde met laag hout beplante 
strook ter veekering van de aanliggende weidegronden. 
Een dergelijk afgescheiden terrein, zogenaamd kamp, kenmerkte zich door een groen en kleinschalige uitstraling. 
Door dit landschap ontstond gewoonlijk een onregelmatige strokenverkaveling. De open glooiende bolle akkers, 
indertijd ontstaan door vermengende bemesting, geeft de karakteristiek aan dit landschap. 
De onderhavige locatie is hier overwegend, zeker met betrekking tot het ontstaan hiervan, nog duidelijk herkenbaar 
aanwezig, hierbij te denken aan de open bolliggende akkers, de vrijstaande erfbomen en de hagen op het erf. 
De van oorsprong aanwezige woonboerderij met zijn op het voorerf eveneens vanaf het begin aanwezige 
landschapselementen geven de cultuurhistorische ensemblewaarde aan in deze omgeving. 
Door de eertijds ontstane ontwikkeling van het hier gevestigde bedrijf is de aaneengesloten structuur van het 
landschap verbrokkeld, echter wel met behoud van de zichtlijnen naar het achterliggend buitengebied met zijn open 
oude akkers. 
Om het bewust ervaren van het kampenlandschap in zijn kleinschaligheid en groene uitstraling zoveel als mogelijk 
te kunnen herstellen, is de familie Nooijen op de onmisbare plaatsen, in een goed overleg, bereid deze ‘’terug te 
geven’’ aan de natuur met de juiste daar behorende beplantingen waar deze voorheen ook aanwezig waren, zoals 
op perceelsgrenzen en de buitenomtrekken van de oude akkers. 

In zijn algemeenheid mag men uit de hiervoor aangehaalde gegevens met de noodzakelijke herstellingen afleiden 
dat de aard, de verschijningsvorm, de herkenbaarheid, de samenhang en de ligging in het landschap van een 
cultuurhistorische betekenis is en ruimtelijk relevant, omdat deze de ruimtelijke cultuurhistorie van de omgeving 
(mede) bepaalt. De ontwikkelingsgeschiedenis van deze woonboerderij met eigentijdse vertalingen en aandacht 
voor bijzondere kenmerken is duidelijk af te lezen. 

Aangaande het vorenstaande, waarbij overduidelijk het overgrote gedeelte wel zeker bewaard is gebleven en op 
oordeelkundige wijze weer in goede staat is gebracht en vervolgens, indien noodzakelijk, door aanpassingen van 
het resterend geheel blijft behouden, wordt deze cultuurhistorisch waardevolle woonboerderij weer het geheel der 
kennis  van hetgeen in een eerdere tijd is gebeurd. 

In afwachting, verblijft met de meeste hoogachting, 

bureau voor architectuur 
aujourd’hui boekel,  bna 



Productie: 1

bureau voor architectuur aujourd'hui boekel bna

wielewaallaan: 1,5427 sk boekel
telefoon 0492-322049
telefax 0492-324215
e-mail info@vdbroek-partners.nl
website www.vdbroek-partners.nl
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binnenkant van den schoorsteen verwijderd.

Deze schootsteen reikt tat y'7 tz-ø M, buiten het dak,

Is ellce rookgeleicling, gaande door houten schotten of zolderingen overal
rtoor middel eener ljzercn buis minstens 0.05 M. daarvan vel'wijderd?

Het gootsteen- en ander vuil water w-ordt aþvoerd door

4<.?Ê-"¿Åe-

bstzûû-ffitts=qrtd - ì{.
üeelilLxñZZ;*oZ:

Het regenwater wordt afgevoerd ¡ioor buizen binnens'erks wijel
en troopentfe naar

en loopenrie neer gl (2?"-/

M,

De ramen z$n gloot in den dag van het Ìiorijn geuneten ! (Iuíerb$ twer¡s
te usrunøl,rlm $ d,it schwif-, dra*i-, t'tr,6rnsl- øf væsÊø .r€wffic.ît, zijn, nXsaoh d.e

gr"aatte dw bøweegb*,re ged.eeltøe"j

,.tr" te¿-',n-€-* ry-- L-V 2/ tê /.-.-t¿ 4¿ { -¿* l**
/*7f gz-?-*é-- *:* /4 ¿?¿- Çr.t/.r'a.g* u./--2.*"r. "/ €1-4. æø*¿n*-+

4^ â* *r- ø á-*Á.; ?Z;*z -
f--..-.-'*¿--*¿

HoeveeÌ vertrekhen hebben onmldclellijk genoeenselrap met de buitenlncht?

ft{-t"*''

fi.8. Dezø aawLrage m,oet in t'w:e.eurud, at¡yrd,e/n íngedímd, terwíjl ki,erltdj
tc.r:s6s de ncod,ige plannen in tweeuaad, moeten wudew aaergelo¡¡d,.

Met het werlt mug niet begonnen wûrd,en" uoorrlat d,e d,caetrtoe noo,Ì,íge uer-
gunníng cksar But"ge,maøsta, ere Wetl¿vutJers *eTerifte$jl; is uerl,eend.

Een, stel, d,oor Burgem,eester en W*eth¿oude?.s geul&ßmner'kte teelrcní.ngen, u,lsook
eetz du,plzcaut der uergun'n'íng 'moet steeds ter contr¡jle d,er daø,rtoe beuoegd,e
psrsûtuen ap het zuerk q,anruszifJ zvj,rþ.

!Í.9. De verschillende afmetingen in deze beschrijving opgeuomen,
moeten ook op teekeningeu wo'rden aangegeveo"

d,en .€- a y ¿2-r<z-4./<.</ 1{} /9,.

Beltaort bfi beslui,t aan, þ,u,r'gerneestet' et'r. Wetlzouc{et"s d,cr
,:gem,eente.J'- '-.-- dd.J ß ..)

Mri lsel¿evtd,

Tlo Ço¡votnn å,'

Ða A..rsvn-rúr,l. ß

Wê/'Lt/)
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Kaweide 4.154.

In 1912- I3 werd deze grote boerderíj gebouwd door de kinderen Daníels. Tíjdens het
grondwerkwas de vader van de kinderen Daníels overleden. Voor de kinderen reden om de
bouwplannen te wíjzígen in een voor díe tíjd wat moderne maníer van Boeren.
Frans Rongen vertelde dat zoon Tinus (cerlmeester) de trotse bezítter was van een mooí;
sterkpaard, díe hij beslist níet te n/t)a,ar liet trekken, Frans Rongen vertelde, Als het paard het
níet met zíjn stuart kon trekken gíng Tínus mee duwen.. Tinus stond bekend dat híj graag ín
het café stukjes voordroeg en liedjes zong, soms met zijn drie broers met originelen teksten en
melodieën.

1913. Kinderen Daniels (Johannes, Martha, Nel, Ming en Cornelis.)
V/edn. Cornelis (Kneel) Daniels. (híj was de laatste Daniels)

1948. Toon Nooijen x Drieka Daniels (dochter Cornelís)

*. Defamilíe Dantels was eenfamílíe met kerlcrneesters en congreganísten die een nauwe
band met de kerk onderhíelden. Congreganísten zíjn vrouwen díe in de kerþrocessíes
bruiden zijn díe het H.Hart en het Mariabeeld mogen dragen. Dít was alleen toegestaan als je
maagd en ongetrouwd was.
De mannen gingen graag na de laatste kerlcrnis ín het cafë een boneltje pakken. Cornelís is
even getrouwà geweest met Dîena van de Ríjdt Toen zíjn wouw in het kinderbed was
overleden, keerde Kneel teryg naar de Kaweide en gíng met zijn dochter Dríekø bíj zíjn
familie wonen-
*. Toon Nooijen- Daniels lcrijgen een groot gezín. Na het overlijden van hen komt de
boerderíj leeg te staan en wordt verhuurd. De zonen Jan en Toon Nooijen hebben in de
omgeving een bedrijf.
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Quickscan Beeldbepalende panden Kaweide 8 Milheeze

Langgevelboerderij onder vernieuwd zadeldak (dakpanplaten op het bedrijfsgedeelte), 1914. Voor de
bouwtijd karakteristieke detailleringen, zoals mozai'ek, gesneden kozijnen en sierlijke muurankers. Met
name het woongedeelte is gerenoveerd: invulling openingen vernieuwd, muurwerk gereinigd, nieuwe
voeg. Schoorsteen verwijderd. Bedrijfsgedeelte meer authentiek. Oude knotlinden.



I

Waarderingstabel

AHW Architectuurhistorische waarde
Gultuurhistorische waarde
Ruimtelijke samenhang, stedenbouwkundige waarde, ensemblewaarde

CHW
RS

22. Kaweide I +l- + +
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