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De boerderij aan  de Scheiweg met huisnummer 2, voorheen D37 is vanuit Maria-Heide gezien een vrij 
onbekende boerderij. Op deze boerderij woont sinds 1987 de familie Scheepstra.  
Het betreft een zeer oude boerderij die al in 1702 vermeld werd en staat aan de grens van de gemeente 
Veghel met de gemeente Bernheze, voorheen gemeente Nistelrode. Dit had tot gevolg dat de bewoners 
formeel altijd tot de parochie van Maria-Heide behoorden. Maar de bewoners zijn altijd op Vorstenbosch 
georiënteerd geweest. Dit betekende voor de bewoners op deze boerderij tot de jaren zeventig, dat men 
toestemming van de pastoor van Maria-Heide moest hebben als men baby’s in Vorstenbosch wilde laten 
dopen. Dat gold ook als meisjes in Vorstenbosch wilden trouwen. Maar daar maakte pastoor Sanders nooit 
een probleem van. 
 

Een andere bijzonderheid van deze boerderij is, dat zij van 1853 tot 1964 eigendom was van Jonkheer van 
den Bogaerde van Terbrugge en zijn  erfgenamen. Deze familie was ook eigenaar van het kasteel in 
Heeswijk.  
Jonkheer van den Bogaerde kocht het 
kasteel inclusief vijf bijbehorende boerderijen 
in 1835. Later is het aantal boerderijen 
uitgebreid tot 77, met in totaal 1400  HA 
grond. 
Alle boerderijen van de Jonkheer waren 
herkenbaar aan de blauw-gele kleuren van 
de deuren en luiken (vensters) met het 
zandlopermotief. Rien de Visser beschrijft in 
zijn boek ‘Zie hier, wij verkopen 77 
kasteelhoeven’ alle boerderijen die eigendom 
waren van de familie van den Bogaerde.  
De boerderij aan de Scheiweg 2 is de enige 
boerderij van Jonkheer van den Bogaerde, 
die binnen de gemeente Veghel ligt. 
 
Rechts: een ‘kasteelhoeve’ met de luiken en 
deur in de kenmerkende kleuren.. 
 
 

De  geschiedenis van de boerderij: 
 

Eigenaren: 
1702: Koop door Lambert Thijssen. 
1720: Dochter Maria Thijssen, getrouwd 
          met Jan Corsten, wordt via vererving 
          eigenaar. 
1750: Zoon Lambert Jan Corsten, via 
          vererving eigenaar. 
1801: Koop door Adriaan Lambert Sommers. 
1851: Koop door Petrus Nolet, rentenier. 
1853: Aankoop door Jonkheer van den Bogaerde 
          van Terbrugge.           
1964: Koop door Christianus Vogels. 
1976: Koop door fam. Homman en fam. Jansen. 
1978: Koop door H. Bennink, tandarts. 
1987: Koop door K. Scheepstra, orthopeed. 

Bewoners: 
1702: Lambert Thijssen 
1720: Jan Corsten 
 
1750: Lambert Jan Corsten 
 
1801: Adrianus Sommers 
1851: Petrus Francis van Lieshout 
1854: Francis van Lieshout 
1886: Gerardus van Lieshout 
1909: Hendrikus Vogels 
1940: Christianus Vogels 
1976: Fam. Homman en fam. Jansen 
1978: Fam. H. Bennink 
1987: Fam. K. Scheepstra 

 



 

 

 
Als de boerderij aan de Scheiweg 2 in 1950 wordt gerenoveerd in opdracht van de barones van den 
Bogaerde, komt ze zelf op inspectie. Ze geeft nog wat aanwijzingen, waardoor een zijmuur wordt verplaatst 
en er binnen een wc wordt gemaakt. Het werk gaat wat haar betreft wel te langzaam. Ze klaagt erover dat 
de bouwvakkers voortdurend in het stro liggen en te veel drinken.  

 
Hiernaast: de voorgevel van de boerderij na enkele 
aanpassingen in 1953. 

 
Rechts: ook de achtergevel wordt in de jaren ’50 
vernieuwd. 
  
In 1962 moet de pacht worden verhoogd naar 850 gulden, maar de Grondkamer bepaalt dat er slechts mag 
worden verhoogd naar 785 gulden. De Grondkamer vindt dat de staat van de boerderij en haar 
bijgebouwen te wensen overlaat en dat er veel achterstallig onderhoud is. 
 
Nog even terug naar Jonkheer van den Bogaerde. Hij had onder meer twee zonen, Louis en Alberic. Toen 
in 1855 Jonkheer van den Bogaerde overleed, erfden deze twee zonen het kasteel en de bijbehorende 
boerderijen. Ook de vele kunstschatten in het kasteel behoorden daarbij. In 1890 overleed Jonkheer Louis 
en was zijn broer Alberic de enige erfgenaam. Deze Alberic liet in 1893 een bizar testament opstellen, 
waarin o.a. was bepaald dat pas na 80 jaar, dus in 1963, de eigendommen verkocht mochten worden. 
 
Dus pas na deze 80 jaren heeft Christianus (Janus) Vogels de boerderij in 1964 kunnen kopen. 
Janus Vogels was naast boer ook varkensslachter en strodekker. Het rietdekken bestond toen nog niet. 
In de tijd dat hij de boerderij van de familie van den Bogaerde pachtte, kreeg Janus een korting van 166 
gulden op de pacht, omdat hij zelf het onderhoud van het strodak deed. Hij teelde zijn eigen roggestro en 
wat hij niet nodig had voor zijn dak, verkocht hij aan strohulzenfabriek De Huls in Uden.  
 
Janus, in 1940 getrouwd met 
Martina Kanters, krijgt tien kinderen. 
Hun eerste kind, een dochtertje, 
overlijdt na 3 maanden. 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast de familie Vogels in 1954 
v.l.n.r.:  
Cor, vader Janus met dochter Diny, 
Riek, Frans, Jan, Mieke, Harrie, 
moeder Martina en Toos. Het 
jongste kind Christ was toen nog 
niet geboren. 
 
 



 

 

Hiernaast nogmaals een 
familiefoto van de familie Vogels 
genomen  in 1965 ter gelegenheid 
van het 25-jarig huwelijkfeest van 
Janus en Martina. 
V.l.n.r.: Riek, Cor, Toos, Diny, 
Frans, Christ, Mieke, Jan en 
Harrie. 
Zittend: Martina en Janus 
 
 
 
 
In 1976 stopt Janus Vogels met 
boeren en verkoopt hij zijn 
boerderij aan de families Hornman 
en Jansen. 
 
 

 
Hiernaast: De boerderij in 1976 
 
Twee jaar later, in 1978 wordt de 
boerderij weer verkocht aan tandarts 
H. Bennink. De heer Bennink heeft 
de boerderij geheel gerenoveerd. Hij 
laat de buitenmuren voorzien van 
een laag cement, waardoor de 
boerderij de uitstraling krijgt van een 
boerderij uit de Provence. 
 
In 1987 kopen Kees en Liete 
Scheepstra de boerderij. Kees 
Scheepstra heeft van 1987 tot 2010 
als orthopedisch chirurg in het 
ziekenhuis in Veghel gewerkt. Hij is 
nu met pensioen. 
 
 
 

Hiernaast: Kees en Liete Scheepstra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

. 
Het gebied waar deze boerderij staat is een van de eerste ontginningsgebieden van Maria-Heide. 
We moeten dan denken aan het jaar 1300, dus 700 jaren geleden. 
Een duidelijk kenmerk van de eerste ontginningsgebieden waren de lange smalle percelen. 
 
Hieronder drie bewerkte kadasterkaarten uit respectievelijk 1832, 1958 en 2012. 
Vooral de ruilverkaveling in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft grote wijzigingen in de grootte van de 
percelen en de wegenstructuur tot gevolg gehad. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de voordeur van 
de boerderij aan de Scheiweg 2 nu aan de achtertuin ligt in plaats van aan de openbare weg. 
 

 



 

 

 
Hierboven: Kees en Liete Scheepstra voor hun boerderij in 2015. 


