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Bouwgeschiedenis: Ter plaatse van Meulekensweg 3 staat vanouds een boerderij (kadastraal 
minuutplan 1832 1). in 1832 valt de boerderij in de 9de klasse, de één na laagste, wat 
betekent dat het pand in een slechte staat verkeerde 2. De toenmalige eigenaar woonde te 
Vught. Later die eeuw kwam het in bezit van Liempdenaren die klompenmaken als hoofdberoep 
hadden. In 1932 is tegen de oude boerderij een nieuw woonhuis gebouwd in opdracht van J. 
van Abeelen 4. Het grondplan op de blauwdruk toont een deel van de bestaande boerderij; deze 
was nagenoeg even breed als het nieuwe huis; waarschijnlijk was het een pand met een 
ankerbalkgebint-constructie. Het nieuwe huis kreeg een centrale gang met aan weerszijden een 
kamer; de gang leidt naar het grootste vertrek aan de rechter achterzijde, de keuken met een 
brede boerenschouw tegen de brandmuur; links van de keuken kwam een kelder/opkamer met 
trap naar de open zolder; tussen de opkamer en de linker voorkamer (toegerust met een 
stookplaats) lag een slaapkamer. 
Zeven jaar later is de oude boerderij gesloopt en is een nieuwe 13 meter lange stal (een 
Hollandse stalling met aan de kant van de achtergevel een bijkeuken, bergplaats en paarden-
stal) en aansluitend een 9 meter lange schuur 5 . 
Het pand is niet verbouwd. 

Beschrijving: In het open buitengebied van de Hezelaarse Akkers gelegen langgevelboerderij 
anno 1932 (huis) en 1939 (stal/schuur). Het pand ligt ca. 30 meter noordelijk van de Meule-
kensweg; langs de lange westgevel loopt vanouds het pad naar de Bekelakker. De weg is ter 
plaatse omzoomd met hoge populieren. Vóór het huis -het noordelijk deel van de boerderij- ligt 
een omhaagde tuin. 
Het pand beslaat een rechthoekig grondplan van ca. 32 x 10 meter. Het is gebracht onder een, 
met blauwe verbeterd Hollandse pannen gedekte, gebroken kap, met wolfeind aan de schuurzij-
de. Ter hoogte van de brandmuur en op het nokeind van het huis staan gemetselde schoorste-
nen met een dekplaat; op de nok van de stal staat een ventilatiekoker met tentdakje. Het dak is 
aan de voor- en achterzijde voorzien van een overstekende houtan bakgoot. 
De bakstenen gevels zijn opgetrokken in kruisverband; gesneden voeg; hoog trasraam, 
afgesloten met een rollaag; woonhuisgevel met terugliggende laag ter hoogte van de bovendor-
pels; gevelopeningen onder segmentbogige eensteens strekken; verhoogd boogveld; gemetsel-
de afzaten. Kopgevel met uitgemetselde daklijst; een speciezoom zorgt voor de aansluiting met 
het dak. 
In de symmetrisch ingedeelde voorgevel van het huis de entree met aan weerszijden een T-
venster met roedenverdeeld bovenlicht (2x4); de bovenlichten zijn bezet met kathedraalglas; de 
vensters zijn voorzien van klampluiken. Voordeur met glaspanelen en een roedenverdeeld 
bovenlicht (2x4). In de kopgevel beneden twee dito vensters en links daarvan een kleiner 
opkamervenster (met vierruits bovenlicht); eronder een kelderlicht; de zolder heeft twee 
vensters (stolpramen met vierruits bovenlicht). 
Symmetrisch ingedeelde stalgevel met twee getoogde klampdeuren in steensponning, beide 
met aan weerszijden een tweelicht-stalvenster met vierruits ramen. Centraal daartussen, 
verzonken in de dakvoet, een hooiluik onder pannen steekkapje. 
In de schuurgevel een dubbele opgeklampte deeldeur onder latei en rechts daarvan een lagere 
dubbele klampdeur onder latei, beide in steensponning en tussen beide een stalvenster als 
voornoemd. 
De kopgevel van de schuur is blind gelaten; daklijst als bij kopgevel woonhuis; het wolfeind is 
gootloos gebleven. 



Meulekensweg 3, Liempde 

Motivering: Langgevelboerderij met woonhuis anno 1932 en stal/schuur anno 1939. 
Van cultuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de grote gaafheid van zowel de 
hoofdvorm als de detaillering. 
Situeringswaarde als beeldbepalend onderdeel van de historische (oude huisplaats) agrarische 
bebouwing aan de Hezelaarse Akkers, mede bepaald door de gave relatie met de omgeving. 
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