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Deze fietsroute voert door Vught en Cromvoirt 
langs monumentale en karakteristieke boerderijen,
maar ook langs moderne boerderijen. De route is
ongeveer 27 km lang en gaat over verharde en 
onverharde wegen. Trek voor deze route circa 
1,5 à 2 uur uit. Er kan worden vertrokken vanaf 
de parkeerplaats bij het strandpaviljoen van 
recreatieplas De IJzeren Man (Boslaan 49 te Vught).

Hoewel Vught van oudsher geen agrarische gemeen-
schap is, bezit het een grote diversiteit aan boerde-
rijen. Veel daarvan zijn in Cromvoirt te vinden. Hier 
is het agrarische karakter nog het meest herkenbaar.
Aan de andere kant is de invloed van landgoederen
als Beukenhorst en Bleijendijk duidelijk. In de dorps-
kern vinden we nog enkele boerderijen, die geheel 
in de bebouwing zijn opgenomen. Sommige hebben
de oorspronkelijke functie verloren, maar in een
groot deel wordt het agrarische bedrijf in de vorm
van paarden- of veehouderij nog steeds uitgeoefend.  

Rijk en arm
De zandgronden in Midden- en Oost-Brabant zijn erg
voedselarm. Vroeger was hier veel gemengd bedrijf
waarbij het vee vooral gehouden werd om mest te
produceren voor het verbouwen van gewassen. 
Karakteristiek voor het kleine gemengde bedrijf 
op de arme zandgronden is de hallenhuisboerderij.
Het dak bestond in eerste instantie uit riet of stro.
Naarmate men meer verdiende, werden deze van 
onderaf vervangen door dakpannen. Iemand die
‘goed had geboerd’ was dus volledig ‘onder de pannen’.

Hallenhuisboerderij
De boerderijen die behoren tot de hallenhuisgroep
zijn het meest voorkomende type in de gemeente
Vught. Tot deze groep behoren onder andere de drie-
beukige kort- en de langgevelboerderij. Kenmerkend
zijn de compacte, rechthoekige plattegrond, de lage
zijgevels en de laag aflopende dakvlakken. Het hout-
skelet bestaat uit een aantal ankerbalk gebinten. 

Bij dit gebint is de verbindingsbalk tussen de ver-
ticale stijlen verlaagd aangebracht. Daardoor is er
een extra grote zolderruimte ontstaan, die meer
ruimte biedt voor oogstopslag. De muren van het
hallenhuis staan vrij om de houtconstructie heen,
waardoor het een driebeukige indeling heeft. 
Het woongedeelte, de veestalling, de opslagplaats
voor de oogst en de werkruimte zijn bij dit 
boerderijtype vaak onder één dak ondergebracht. 

De indeling bestaat van voor naar achteren uit
het woonhuis, de potstal en de schuur. Bij de een-
voudigste typen is de middenbeuk van het achter-
huis open en ingericht als deel, waar bijvoorbeeld
dorswerk wordt verricht. Brede inrijdeuren in de
achtergevel geven toegang tot dat deel. De stallen
voor het vee liggen in de smalle zijbeuken. 
De meeste boerderijen van dit type, stammen uit
de 19e en begin 20e eeuw. Er bestaan echter ook
oudere exemplaren. 
In een driebeukige kortgevelboerderij bevindt de
ingang naar het woonhuis zich in de voorgevel.
Dit in tegenstelling tot de langgevelboerdeij, waar-
bij de ingang in de lange zijgevel zit. Een dergelijke
boerderij is ook veel breder en gedrongener 
dan de langgevelboerderij. Veel boerderijen die
gebouwd zijn als driebeukige kortgevelboerderij,
zijn nu langgevelboerderijen. In de 19e eeuw 
heeft een belangrijke typologische ontwikkeling
plaatsgevonden van het Brabantse hallenhuistype, 
waarbij de toegang van de boerderij in een lange
gevel wordt geplaatst. Ook zijn een of beide 
zijbeuken verwijderd.

Op pagina 20 vindt u een 
verklarende woordenlijst
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Heikantstraat 39
Rijksmonument
Deze voormalige boerderij dateert uit de 17e eeuw.
Het bijzondere pand is opgenomen in de dorps-
bebouwing van Vught, zodat slechts een smalle tuin 
rond het huis ligt. De gevel met ingang ligt haaks op 
de straat. Het is een markante, boven een zwarte 
spatrand witgepleisterde boerderij op opvallende, 
bijna vierkante plattegrond met rieten schilddak met
een lager aanzettend dakvlak. Aan drie zijden deels 
gedekt met zwart verglaasde dakpannen. 

Start: de parkeerplaats bij het strandpaviljoen van 
recreatieplas De IJzeren Man (Boslaan 49 te Vught)

Lekkerbeetjenlaan 37
Midden in de villawijk staat deze langgevelboerderij, 
gebouwd in 1905. De boerderij heeft een zadeldak, is
gedekt met pannen en heeft een bakgoot. De boerderij
is in 1996 ingrijpend verbouwd en is nu een woonboer-
derij. Langzaamaan zijn de woningen in het villapark
dichterbij gekomen en hebben de woonboerderij 
volledig ingesloten.

Volg de Lekkerbeetjenlaan, steek het spoor over 
en vervolg (linksaanhoudend) de Lekkerbeetjenlaan
tot deze eindigt tegen de Aert Heijmlaan.
Sla rechtsaf en volg de Aert Heijmlaan tot aan de
spoorwegovergang met de Helvoirtseweg.
Steek de spoorwegovergang over en sla meteen
linksaf de Rembrandtlaan in.  
Neem de tweede straat rechts (Heikantstraat). 

2 3

2

1

2

>

Ga bij het strandpaviljoen rechtsaf richting Boslaan. 
Voorbij de afslag Lunettenlaan schuin links het 
fietspad op. Dit fietspad gaat door het bos naar de 
Loonsebaan. Sla na restaurant De Vughtse Heide 
aan de Loonsebaan 155 rechtsaf de Bréautélaan in. 
Ga meteen linksaf de Lekkerbeetjenlaan in. 
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Vervolg de parallelweg van Rijksweg A2.
Ga over de Esschestroom via het fietstunneltje 
onder de A2 door en vervolg de route aan de 
andere kant in de richting van Vught.
Na zo’n 550 m ligt het landgoed Annaland. 

Vervolg de Heikantstraat en houd rechts aan tot aan 
de Helvoirtseweg. Sla daar linksaf. Fiets langs de 
Lambertustoren en rijd via de (smalle) Taalstraat en 
de Boxtelseweg in zuidelijke richting. Steek bij het 
viaduct Glorieuxlaan/Haldersbaan de Rijksweg A2 over.
Ga meteen over de snelweg rechts de Oude Baan op.
Aan uw linkerzijde ligt het landgoed Bleijendijk. 
Landgoed Bleijendijk is een particulier natuur- en 
stiltegebied van ca.115 hectare en is gelegen aan de 
Esschestroom. Dit landgoed is beperkt toegankelijk. 
De eerste weg links leidt naar tuinderij De Guit.

Bleijendijk 1A ‘Tuinderij De Guit’
Tuinderij De Guit is ca. 3 ha. groot en gelegen op 
landgoed ‘Bleijendijk’ (ca.100 ha. groot). De pachters 
verbouwen op biologisch dynamische wijze groenten 
en fruit zonder gebruik van kunstmest of bestrijdings-
middelen, passend in de filosofie van het landgoed 
Bleijendijk. Deze filosofie houdt in dat mensen zich 
moeten kunnen ontwikkelen in harmonie met hun 
leefomgeving. Ook is het gestoeld op antroposofische
ideeën. Men gebruikt bijvoorbeeld bepaalde kruiden-
mengsels en natuurlijke mest bij de milieuverantwoorde
teelt. In 2000 is speciaal daarvoor een nieuwe tuinderij
gebouwd met een bijzondere architectuur. De winkel 
van Tuinderij de Guit is iedere zaterdag geopend en ligt
vol met verse groenten en fruit.

Boxtelseweg 64
Gemeentelijk monument
Deze monumentale boerderij, gelegen op het landgoed
‘Annaland’, werd gebouwd in 1914. Op het erf bevindt
zich nog een 19e eeuws bijgebouw onder zadeldak. 
‘Annaland’ heeft een prachtige oprijlaan met oude 
beuken. De boerderij heeft een voor Brabant 
ongebruikelijke plattegrond, ontstaan door de 
positionering van dwarshuis en een stal daarachter.

3 3
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Ga direct na ZIN, klooster voor zingeving en werk, linksaf,
de onverharde Kettingweg in.Vervolg deze tot bij de
spoorlijn en steek die bij de Wolfskamerweg/Laagstraat
over. Ga daarna bij de rotonde links, de Kempenlandstraat
in. Na zo’n 350 m ligt rechts het Natuurpark De Kwebben.
Sla rechtsaf het fietspad op, dat door de Kwebben loopt.
Aan het einde van het fietspad linksaf de Oisterwijkstraat
in. Aan het eind van de Oisterwijkstraat rechtsaf de 
Taxandrialaan in. Links ligt het landgoed Beukenhorst. 
Landgoed Beukenhorst is niet toegankelijk.Ga aan het 
eind van de Taxandrialaan linksaf de Esscheweg op. 

Esscheweg 207 ‘De Grote Kikvorsch’
Rijksmonument
Deze boerderij stamt uit het eind van de 18e eeuw 
en heeft een fraaie, originele topgevel met T-vormige
houten kozijnen met kleine ruiten en een zadeldak. 
Het achterdeel van de boerderij heeft een rieten 
wolfsdak.

5

Esscheweg 209 
De fraaie ligging van dit boerderijencomplex aan de 
rand van landgoed ‘Beukenhorst’ en het karakteristieke
rietgedekte hoofdgebouw zorgen voor een herkenbaar
beeld bij de entree van Vught vanuit het zuiden. Kenmerk
van de boerderijen van het landgoed Beukenhorst is 
de rood-gele vensterluiken. De boerderij heeft nog zijn
agrarische functie en is bovendien een ijsboerderij. 
De ijsboerderij is geopend op vrijdag en zaterdag en op
afspraak.

6

5
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6
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6 7

Esscheweg 276 ‘Piacenza’
Aan het begin van de oprijlaan staan twee witte palen met
daarop de woorden ‘Pia’ en ‘Cenza’. In 1820 liet jonkheer
Antoni Martini aan de Esscheweg de ‘Villa Piacenza’ 
bouwen. De villa is afgebroken in de zeventiger jaren van
de 19e eeuw. Het is niet bekend of deze boerderij op de
plek van de voormalige villa is gebouwd. De boerderij 
gelegen op het landgoed ‘Piacenza’, bestaat uit een vrij-
staande bedrijfswoning  met een aantal stallen erachter 
en is in gebruik als rundveebedrijf. De bedrijfswoning is 
gebouwd in 1964.

7
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Halverwege de Esscheweg rechtsaf de onverharde
Scheepersdijk in. Aan het einde van deze weg rechtsaf
de Bergenshuizensestraat in. Ga rechtdoor de Kraaien-
gatweg in en meteen daarna naar links naar de Bergens-
huizenseweg. Blijf deze onverharde weg volgen tot de
Hoevensestraat. Ga rechtsaf de Hoevensestraat in. 
Volg deze weg door het bos, eerst een bocht naar links
en even later weer naar rechts. 
Als u wilt, kunt u bij de splitsing met de Sparrendaalseweg
rechtdoor fietsen tot aan de boerderij aan de Hoevense-
straat 12. Kom daarna weer terug naar deze splitsing. 
Gaat u niet naar de Hoevensestraat 12, ga dan meteen 
de Sparrendaalseweg in. 

Hoevensestraat 12
Gemeentelijk monument
De langgevelboerderij is gebouwd in 1867. 
Bij de boerderij staan twee vrijstaande schuren. 
De drie gebouwen samen zijn een restant van een 
U-vormig complex. De boerderij heeft een zadeldak
met wolfseinde. De oorspronkelijke dakbedekking is
vervangen door betonpannen. Op het erf staat een
klein, in ruïneuze staat verkerend huisje, dat voorheen
als bakhuisje in gebruik was.

8 9

8

9

8

Ook hier hebt u een keuze: u kunt de Sparrendaalse-
weg vervolgen tot aan de boerderij gelegen op het
landgoed Jagershagen 

9 Sparrendaalseweg 11
Deze boerderij is in 1852 gebouwd op het landgoed 
‘Jagershagen’. Op de eerste steen in de gevel staan 
de namen van de dochters en halfbroer van jonkheer 
Antoni Martini, de stichter van de landgoederen 
Jagershagen en Piacenza. De boerderij is in 2005 
gerenoveerd. 
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Steek de Rijksweg N65 over en ga de Kruishoeveweg in. 
Let bij het oversteken goed op het verkeer.

Kruishoeveweg 3
De met een rieten kap met wolfseinden afgedekte
boerderij is gebouwd aan het begin van de 20e eeuw.
Het stalgedeelte heeft vijf rijen Oudhollandse pannen. 
De boerderij staat haaks op de Kruishoeveweg met 
de stalzijde naar de weg gekeerd. In deze boerderij is
een intensieve veehouderij gevestigd. 

10 11

11

10

Pepereind 11
Gemeentelijk monument
De driebeukige kortgevelboerderij uit de 18e eeuw 
is een aantal keer ingrijpend verbouwd en aangepast,
maar heeft het oorspronkelijke karakter behouden.
Kenmerkend voor de boerderijen in Cromvoirt is, 
dat zij evenwijdig aan de hoofdstraat, in dit geval het 
Pepereind zijn geplaatst. Het rietgedekte wolfsdak 
heeft aan alle zijden een overstek. Op het perceel is 
een manege gevestigd: de Ignatiushoeve. 

12

11

12

Steek het spoor over. Volg de Kruishoeveweg tot 
het uiteinde van recreatieplas de IJzeren Man. 
Sla daar rechtsaf de onverharde Scheepenstraat in, 
in de richting van het Pepereind en sla aan het einde
van de Scheepenstraat linksaf. 

Sparrendaalseweg 6
De bedrijfswoning van deze melkveehouderij is 
gebouwd in 1994. De oude boerderij is daarbij 
gesloopt. De boerderij bestaat uit een vrijstaande 
bedrijfswoning met stallen erachter. 
Op het bedrijf is naast de melkveehouderij een 
zorgboerderij gevestigd. De zorgboerderij biedt zorg
aan ex-verslaafden en mensen met een burn-out.

10

Wilt u deze boerderij overslaan, ga dan meteen de
Sparrendaalseweg in tot aan de Rijksweg N65.
Vanuit Sparrendaalseweg 11 gaat u linksaf deze weg in.
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13

Het Pepereind gaat over in de St.-Lambertusstraat. 
Aan dit lint bevinden zich vele markante boerderijen. 

12 13

St.-Lambertusstraat 3 en 3A
Gemeentelijk monument
De driebeukige kortgevelboerderij van het type 
middenlangsdeel is vermoedelijk in de 17e eeuw 
gebouwd. De oorspronkelijke opzet is bewaard 
gebleven. Het dak is een rietgedekt wolfsdak waarvan 
de dakvoet met vijf rijen blauwe betonpannen is 
gedekt. De boerderij is in 1997 gesplitst in twee 
woningen en in 2003 grondig gerestaureerd.

15

14

St.-Lambertusstraat 33
Gemeentelijk monument
Mogelijk is de boerderij rond 1850 gebouwd als 
kort-gevelboerderij met middenlangsdeel. Omdat 
de rechterzijbeuk is vervallen, wordt het pand nu 
beschouwd als een langgevelboerderij. De boerderij
heeft een zadeldak met wolfseinden. Het riet sluit 
aan op drie rijen antraciet Oudhollandse pannen 
ter plaatse van de stal. 

Op het perceel bevindt zich een Vlaamse schuur, 
die nog 17e of 18e eeuwse delen bevat. Het is een 
driebeukige langsdeelschuur, haaks op de straat 
georiënteerd met een rechthoekige grondslag. 
De schuur heeft een muurwerk van handvormstenen
en bestaat voor het overige deel uit rabatdelen. 
Een deel van de wanden is nog met riet bekleed. 

15

Pepereind 9
Rijksmonument
Driebeukige kortgevelboerderij uit de 18e eeuw. 
Het heeft een rieten wolfsdak met middenlangsdeel
met daarboven toegang op een schuin schot met 
laadvenster en luik voor de hooizolder. 
Bijzonder aan dit monument is, dat ook het erf nog 
in de oorspronkelijke staat is.

13
B

O
ER

D
ER

IJEN
IN

 V
U

G
H

T
 EN

C
R

O
M

V
O

IRT



>

16

17

St.-Lambertusstraat 84
De langgevelboerderij, gebouwd in 1834, heeft een 
zadeldak met een bakgoot. In 2004 is de boerderij 
gerenoveerd en gesplitst in twee woningen.

14 15

17

18 18

19

St.-Lambertusstraat 106-108
Gemeentelijk monument
Deze boerderij (1910) heeft een voor Cromvoirt 
afwijkende T-vorm. De woning is bedekt met een 
mansardekap met antraciet Tuile du Nord pannen 
en het onderste deel met leien. Ook de schuur heeft
een mansardekap. Bijzonder aan de voorgevel is 
de doorlopende topgevel, uitgevoerd als halsgevel. 
De boerderij is in 1950 gesplitst in twee woningen,
waarvan in nr. 108 nog een agrarische functie wordt 
uitgeoefend.

19

St.-Lambertusstraat 77
De langgevelboerderij heeft aan de rechterzijde een 
extra woning. De langgevelboerderij, gebouwd door 
de oud-burgemeester van Cromvoirt J.M. de Ruiyter,
heeft aan de rechterzijde een extra woning. 
Op dit bedrijf worden sinds 1939 asperges geteeld.  
Aan de aspergeboerderij is een winkel verbonden. 
Ook worden er tijdens het aspergeseizoen rondleidingen
gegeven.

16

St.-Lambertusstraat 112
Gemeentelijk monument
Deze boerderij is een representatief voorbeeld van 
een 19e eeuwse langgevelboerderij en is gebouwd in 
ca.1890. Het bevat een rietgedekt wolfsdak met aan 
alle kanten een overstek. Opvallend is het hooiluik in 
de kap. 
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20

De lus langs het Drongelens kanaal kan ook worden 
overgeslagen door in de St.-Lambertusstraat bij de 
richtingsborden naar ’s-Hertogenbosch rechtsaf te slaan 
en vervolgens weer rechts de Achterstraat in.

Volg de St.-Lambertusstraat tot aan de Nieuwkuijkse-
weg. Ga hier rechtsaf tot aan het Drongelens kanaal.
Aan de overzijde van het kanaal rechtsaf in de richting
van Vught. U passeert daarbij het oude sluisje, een 
rijksmonument. Ga na 900 m. rechtsaf over de 
Deutersebrug.  

16 17

Deutersestraat 22
Gemeentelijk monument
Deze boerderij is van oorsprong een 18e eeuwse 
kortgevelboerderij. Na een verbouwing rond 1890 is 
de rechterzijbeuk van de stal komen te vervallen. 
Het woonhuis heeft de driebeukige opzet behouden.
Het woonhuis omvat een kelder en opkamer, 
een begane grond en zolder. De stal bestaat uit een 
begane grond en zolder. Het doorlopende, aan alle 
zijden overstekende wolfsdak is met riet gedekt. 
Op het perceel staat een bakhuisje uit 1903. 
De in 1978 verbouwde boerderij was de voormalige
woning van burgemeester de Bever met school.

21 21

20

Bij de entree van Cromvoirt linksaf, daar ziet u de 
Achterstraat 1. 

St.-Lambertusstraat 89
Rijksmonument
De boerderij van het langgeveltype is opgetrokken 
in baksteen, de oudere oostelijke gevel in gewitte 
ijsselsteen, heeft een oude kern (1752) en een 
voorgevel daterend uit 1877. Omstreeks 1930 is 
het stalgedeelte vernieuwd. Het zadeldak met 
wolfseinden is gedekt met riet en nokpannen. 
De historische boerderij is een verkoopadres van 
limousinerundvlees.
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23

22

24

en meteen weer rechts de onverharde Cromvoirtsedijk
op, tot aan het Pepereind. Ga vervolgens linksaf en fiets
langs de IJzeren Man over de Boslaan terug naar het
strandpaviljoen. 

Hoeksestraat 5
Gemeentelijk monument
Hoewel het pand geen agrarische functie heeft of 
heeft gehad, heeft het voor Cromvoirt een belangrijke
monumentale waarde. De landarbeiderswoning is in de
tweede helft van de 19e eeuw gebouwd. Het heeft een
rietgedekt zadeldak met wolfseinde dat aan alle zijden
oversteekt. 

18 19

Achterstraat 16,18 en 20
Gemeentelijk monument
De boerderij is in 1828 gebouwd als kortgevelboerderij
met middenlangsdeel en heeft een rietgedekt zadeldak. 
In 1975 heeft een verbouwing plaatsgevonden en een
functiewijziging tot woning annex kantoor. 
Op het perceel staat een tot woning verbouwd tuinhuis
uit 1880 onder een zadeldak met geornamenteerde 
dakranden. In de tuin staat een rode beuk met een 
omtrek van ca. 470 cm.

23

24

Ga bij de vijfsprong links 

Achterstraat 1
Gemeentelijk monument
De boerderij is vermoedelijk in de 19e eeuw als 
driebeukige kortgevelboerderij gebouwd. Door een 
verbouwing is de linkerzijbeuk komen te vervallen en is
het nu een langgevelboerderij. De boerderij staat haaks
op de Achterstraat en bevat een rietgedekt wolfsdak. 
In 1978 heeft een restauratie plaatsgevonden en een
verbouwing tot woning.
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Lengte: 
27 km. over 
verharde en 
onverharde 
wegen. 

Duur: 
circa 1,5 à 2 uur. 

Start en einde:
strandpaviljoen 
De IJzeren Man 
te Vught

>
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Verklarende woordenlijst 

Ankerbalkgebint
Een gebint met twee verticale stijlen en een horizontale
balk, de ankerbalk. Deze is aan beide zijden met elkaar
verbonden door middel van een doorgestoken uiteinde,
dat met behulp van houten pinnen is verankerd.

Beuk
Het gedeelte van boerderij of schuur dat zich in de lengte-
richting tussen twee rijen gebintstijlen bevindt of aan de
buitenkant daarvan. Al naar de opzet van een gebint kan
een boerderij of schuur een, twee of driebeukig zijn.

Deel
Open stal- of schuurgedeelte, voor het inrijden van 
wagens en het uitvoeren van allerlei werkzaamheden,
zoals dorsen. Een middenlangsdeel bevindt zich in de
lengte- richting van het gebouw in het midden. Een zij-
langsdeel bevindt zich in de lengterichting van het gebouw
aan één van de lange zijkanten. Een dwarsdeel bevindt 
zich loodrecht op de hoofdrichting van het gebouw.

Hallenhuis
Doorgaans driebeukig boerderijtype, waarin werkruimte
(deel) en stalling van het vee zich in één ruimte bevinden,
soms ongescheiden van het woongedeelte.

Mansardekap
Een Mansardekap wordt ook wel een gebroken kap 
genoemd. De Mansardekap is voorzien van een extra 
knik in de langsrichting en bestaat hierdoor uit vier 
vlakken; twee licht hellende bovenvlakken bij de nok en
twee steilere ondervlakken tegen de gevel. De zolder
krijgt hierdoor een grotere bruikbare ruimte. Het dak is
vernoemd naar de 17e eeuwse architect Mansart.

Wolfsdak
Een wolfsdak is een dak met wolfseinden of schilden: 
afgeschuinde kanten aan de korte zijde van het dak. 
De helling van dit wolfseind is meestal steiler dan die 
van de aangrenzende dakvlakken. 

Zadeldak
Eenvoudige dakvorm, waarbij de twee schuin oplopende
dakdelen aan de nok tegen elkaar liggen.


