
BIJEENKOMST 12 NOVEMBER

Noord-Brabant, en specifiek de Meierij, is rijk aan 

prachtige natuurgebieden, landschappen en cultuurhis-

torisch waardevolle boerderijen. Deze zijn niet zomaar 

ontstaan, maar hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld 

tot wat ze nu zijn. Op donderdag 12 november worden in 

’t Spectrum in Schijndel twee nieuwe boeken gepresenteerd 

die inzicht geven in deze geschiedenis. 

Het eerste boek is van Stichting Brabantse Bronnen. Het boek 

geeft een beeld van de historische landschapsontwikkeling 

van Het Groene Woud, vanaf de prehistorie tot heden. Het 

is geschreven door Jan van der Straaten in het kader van het 

project Landschapscanon van Het Groene Woud. 

Daarnaast heeft ook Stichting de Brabantse Boerderij een 

nieuwe uitgave: ‘De dynamische Hoeve’. Een boek, geschreven 

door Karel Leenders, over de veranderingen in boerderijge-

bouwen en hun omgeving in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 

specifiek in de periode 1662 tot 2015. U bent van harte 

welkom om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. 

UITNODIGING

EEN BLIK OP HET RIJKE 
VERLEDEN VAN DE MEIERIJ

LANDSCHAP & BOERDERIJEN 

Locatie:  ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel

Datum:  12 november 2015

Tijd:  14.00 – 17.20 uur 

 (met na afloop een afsluitende borrel)

Organisatie:  Stichting Brabantse Bronnen i.s.m. 

 Stichting de Brabantse Boerderij

BOERDERIJPLUIM 
2015

Een belangrijk onderdeel van 

het programma is de uitreik-

ing van de Boerderijpluim 

2015. De Boerderijpluim is 

een initiatief van Stichting

de Brabantse Boerderij en 

wordt dit jaar voor de vijfde 

keer overhandigd. De pluim 

gaat naar de boerderij-

eigenaar die met zijn of haar

restauratie, renovatie of 

herbestemming een bijzon-

dere en onderscheidende 

prestatie heeft geleverd. 

De winnaar krijgt, naast 

de Boerderijpluim, ook het 

eerste exemplaar van het 

boek ‘De dynamische hoeve’.Foto: Saxifraga, 

Jan van der Straaten



PROGRAMMA

14.00 – 14.30 uur  Ontvangst 

14.30 – 14.35 uur Bezoekers wordt verzocht om naar de presentatieruimte te gaan

14.35 – 14.40 uur Welkomstwoord 

 Door dagvoorzitter Arnoud-Jan Bijsterveld, 

 voorzitter Stichting Brabantse Bronnen

14.40 – 14.50 uur Presentatie ‘Beleving van het eeuwenoude landschap’ 

 Door Ger van den Oetelaar, bestuurslid Stichting Brabantse Bronnen 

 en voorzitter Stichting de Brabantse Boerderij

14.50 – 15.10 uur Presentatie uitgave Stichting Brabantse Bronnen in het kader van het 

 project Landschapscanon van Het Groene Woud: ‘Het Groene Woud. 

 Ontwikkeling van landschap, natuur en bewoning’

 Door Jan van der Straaten, auteur

15.10 – 15.20 uur Aanbieding eerste exemplaar boek 

 Door Yvo Kortmann, voorzitter streekorganisatie Het Groene Woud, 

 aan Bart Claassen, wethouder gemeente Schijndel

15.20 – 15.40 uur Presentatie ‘De transformatie van het Brabantse platteland in 

 de late Middeleeuwen’

 Door Johan Verspay, archeologisch onderzoeker

15.40 – 16.10 uur Pauze

16.10 – 16.30 uur Presentatie ‘De bouwhistorie van Het Groot Duijfhuis in Kasteren 

 (Liempde) en de bijbehorende Vlaamse Schuur’

 Door Jos Bertens, boerderijdeskundige Stichting de Brabantse Boerderij

16.30 – 16.50 uur Presentatie uitgave Stichting de Brabantse Boerderij: 

 ‘De dynamische hoeve. Veranderingen in boerderijgebouwen en 

 hun omgeving in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1662 – 2015’ 

 Door Karel Leenders, auteur

16.50 – 17.05 uur Presentatie Boerderijpluim 2015

 Door Joop Steenbakkers, bestuurslid Stichting de Brabantse Boerderij

17.05 – 17.15 uur Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘De dynamische hoeve’ 

 aan de winnaar van de Boerderijpluim 2015

 Door dagvoorzitter Arnoud-Jan Bijsterveld

17.15 – 17.20 uur Afsluiting met na afloop een borrel

 In de pauze en na afloop is er gelegenheid tot het kopen van de boeken

De uitgave van Stichting Brabantse Bronnen is mede mogelijk gemaakt door 

Streekfonds Het Groene Woud en de provincie Noord-Brabant. Het streekfonds 

heeft, net zoals het Prof. Dr. Van den Eerenbeemtfonds (onderdeel van de 

provincie), bijgedragen aan de uitgave van Stichting de Brabantse Boerderij. 

Beide publicaties zijn uitgegeven door Pictures Publishers.

Foto: Saxifraga, 

Jan van der Straaten

AANMELDEN

Mocht u graag 

aanwezig willen zijn, 

dan kunt u zich tot 

uiterlijk 5 november 

aanmelden via 

info@vantlaarhof.nl. 

Vermeld hierbij uw 

naam en eventueel 

de organisatie die u 

vertegenwoordigt.


