
5.03-5.04 Boerderij (Kindererf), Etten-Leur, Noord-Brabant 

 

 

Ter plaatse 

In 1599 wordt e boerderij (nr. 71) genoemd in een belastingregister. 
Hij kan dus nog ouder zijn. Later diverse verbouwingen. In 1835 
toevoeging van de Vlaamse Schuur (nr.70). Volgens inscripties in de 

gebinten kunnen sommige onderdelen ouder zijn (o.a.: IWB 1788). 
Etten-Leur is een tweelingdorp dat ontstaan is door veenafgravingen. 

 

In het museum 

Opgebouwd in 1971/1972. 
In 1971 werd in Etten-Leur een nieuwe woonwijk aangelegd waarvoor 
een aantal boerderijen, waaronder deze, moesten wijken. 

 
Beschrijving 

De constructie is opgebouwd als een Hallehuis met 7 ankergebinten. 
Het woondeel is van steen, het bedrijfsdeel is van hout, gescheiden door 
een brandmuur. Later werd het woondeel uitgebreid met een zgn. 
goeikamer, waardoor ook de kelder langer werd. 
Op de driebeukige deel tussen de stijlen een diepe potstal. 
Het is een gemengd bedrijf met enkele koeien en wat akkerbouw. 
Ca. 1880 werd de potstal een groepstal of grupstal. In dat jaar werd de 
boerderij verhuurd aan drie 
arbeidersgezinnen, wat extra verbouwingen (o.a. meer ramen) met zich 

meebracht. 
De Vlaamse schuur is driebeukig en opgebouwd uit 4 zware 

ankergebinten. De rechterbeuk is veel breder en gebruikt als dorsdeel 
en doorrit voor voertuigen en heeft 2 inrijdeuren. In hett midden is een 
grondtas voor akkerbouw producten. Deze schuren zijn altijd 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=86


rietgedekt, zwart geteerd en de nok met omgekeerde 
plaggen en  pennen vastgezet. De zijwanden 

zijn gepotdekseld op een eiken en grenen regelwerk. 
Rechts achter de boerderij is nog een losstaand bakhuis 

te vinden. Kenmerkend is hier de vloer van de 
uitgebouwde oven, rustend op een houten balklaag die aan de 
onderzijde naar beide kanten open is. De oven werd vanuit het bakhuis 
gestookt met takkenbossen. 

Het hele complex is thans het domein van het Kindererf en wordt 
benut als educatief centrum voor kinderen tot ca. 12 jaar. 

 
Bijzonderheden 

 
De boerderij is direct na de herbouw in het museum als dienstwoning 

in gebruik genomen en nadat het een onderkomen voor de afdeling 

"Terreinen" was geweest herbestemd als basis van het "Kindererf". De 
Vlaamse schuur is na de herbouw in gebruik genomen als 
expositieruimte voor gerij (karrenwagens) totdat hij onderdeel werd 
van het Kindererf. 
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Andere teksten website NOM 
Op het Kindererf is altijd wel een klusje te klaren 
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Welkom op het Kindererf, de leukste plek in het museum! Hier kun je 
zelf allerlei klusjes doen die horen bij het leven op een boerderij in 

oude tijden. Je leert een (nep)koe melken en je doet de was met 
wasbord en tobbe. Je kunt water pompen en volle emmers ronddragen 
met een juk. 

Rond 1900 wonen er maar liefst 22 mensen in deze boerderij. Dus 
reken maar dat er altijd wel klusjes zijn. De eerste versie van de 
boerderij komt al in het jaar 1599 voor in een belastingregister. Een 
paar decennia later krijgt hij gezelschap van een zogeheten Vlaamse 
schuur. Die heet zo omdat dit schuurtype uit de Belgische Kempen en 
het aangrenzende deel van Noord- Brabant stamt. De Vlaamse schuur 
wordt wel gezien als een van de mooiste schuurvormen in Nederland. 

Grotendeels 18e eeuw. Hier geplaatst in 1971. 

 

Sinds de bouw in de zestiende eeuw is de boerderij een paar keer 
verbouwd. In 1635 werd bijvoorbeeld een Vlaamse schuur aan het 
bedrijf toegevoegd en het woongedeelte uitgebreid met een 
pronkkamer. In 1880 werd de boerderij verhuurd aan drie families. Zo 
ontstond een dubbele woning in het woongedeelte, met extra ramen en 
deuren. De boerderij is in 1972 naar het Openluchtmuseum 
overgeplaatst. 

 


