
De voormalige woningen op de Hoge Poeldonk

Het gebied de Hoge Poeldonk bestond oorspronkelijk uit een aantal relatief hooggelegen percelen (circa 4,6

meter boven N.A.P.) in een verder polderachtige omgeving. De landerijen maakten deel uit van het

Beusing. Voordat de Zuid-Willemsvaart gegraven werd (1822-1826), was het bewuste gebied te bereiken

via een zandweg gelegen naast het huidige pand Poeldonksedijk 19/21. 

Voordat in 1927 voornoemd pand in opdracht van A.

van de Koevering werd gebouwd, moest de tweede

schutskooi van Den Dungen daar ter plekke plaats

maken voor het nieuw te bouwen huis. Nadat het kanaal

was aangelegd kon men de Hoge Poeldonk niet meer via

voornoemde weg bereiken, maar moest men komende

vanaf de Dungense brug, via de Noordelijke kanaaldijk

richting Den Bosch. De hogere ligging van de akkers op

de Hoge Poeldonk was voor Willem Minkels omstreeks

1912 aanleiding om de gemeente te verzoeken op zijn

perceel een boerderijtje te mogen bouwen.  

De boerderij van Minkels

Willem Minkels was van beroep magazijnknecht maar

wilde maar al te graag een boerenbedrijfje beginnen.

Daarom verzocht hij het gemeentebestuur omstreeks

1912 om hem vergunning te verlenen om op zijn

akker gelegen op de Hoge Poeldonk een boerderij

met stal te bouwen. Zijn verzoek werd op 19 april

1913 in de vergadering van burgemeester en wethou-

ders behandeld en ingewilligd. Gelukkig maar, want

zijn vrouw was in verwachting van een tweede kind.

Daarom was Minkels alvast met het storten van de

fundering begonnen. Op een van de inspectietochten

over de kanaaldijk constateerde een dienstdoende

kantonnier, dat Minkels (gedeeltelijk) op grondgebied

van Rijkswaterstaat zou gaan bouwen. Minkels werd

bevolen om een deel van de fundering te verleggen. 

De bouw van de boerderij liep vrijwel geen

vertraging op, maar door voornoemd inci-

dent ontstond er wel een knik in de voor-

gevel. De ijver van Minkels en het optre-

den van de kantonnier hebben er voor

gezorgd dat het gebeuren herkenbaar bleef. 

De boerderij van Minkels was in Den

Dungen een van de eerste met een

Hollandse stal. Nagenoeg alle bestaande

Dungense boerderijen waren aan het begin

van de 19de eeuw nog voorzien van een

potstal. 

De in 1913, in opdracht van Willem Minkels,   

gebouwde boerderij (circa 1994).

Het doodlopende zandpad rechts naast Poeldonksedijk

19/21 anno 2008. 

De zandweg is in particulier eigendom.

Hoogtekaart van de omgeving van de Hoge Poeldonk

omstreeks 1953.



Nadat de boerderij gereed was gekomen, begon Minkels met zijn gemengde bedrijfje. Hij had wat vee, een

moestuin en wat fruitbomen. De opbrengst van het bedrijf vervoerde Minkels met een hondenkar naar Den

Bosch om de producten te verkopen.

Willem Minkels was getrouwd met Clasina van Pinxteren. Hun oudste dochter

Wilhelmina was op 31 juli 1912 geboren en trad in 1930 bij de zusters van

Schijndel in. Wilhelmina wilde haar moedersnaam graag als kloosternaam aan-

nemen, maar er was al een zuster met die naam. Wilhelmina zou daarom als

zuster Clasine door het leven gaan. Zij woont momenteel in Wijbosch en is

inmiddels 96 jaar oud. 

Het eerstgeboren kind in de nieuwe boerderij op de Hoge Poeldonk was Harrie

Minkels. Het tweede kind van Willem en Clasina werd geboren op 22 septem-

ber 1913. Harrie werd in 1936 priester gewijd en was onder andere als missio-

naris in Zaïre werkzaam. 

Uit voornoemd huwelijk zijn op de Hoge Poeldonk nog acht kinderen geboren, waarvan er twee op jonge

leeftijd overleden. 

In de jaren twintig van de 20ste eeuw kwamen er meer dan in de jaren daarvoor hoge waterstanden voor,

die de bewoners van de woningen aan de Hoge Poeldonk veel overlast bezorgden. Met name in de winter

1925-1926 steeg het water tot onrustbarende hoogte. Willem Minkels had al verschillende jaren veel schade

geleden. Zelfs zoveel dat de schadepost de opbrengst van het bedrijf ver overschreed. Daarbij kwam dat het

gezin, vanwege het hoge water, gedwongen werd om op de zolder te gaan wonen, waar gewoonlijk de win-

tervoorraad lag opgeslagen. Om het vee van een dreigende verdrinkingsdood te redden, stond het op een

flinke stapel mutserds in de stal. De boerderij was alleen per schuit bereikbaar. Minkels voelde zich door de

steeds terugkerende wateroverlast genoodzaakt naar elders te verhuizen. De familie wilde geen verdere risi-

co’s nemen en vertrok naar de hoge zandgronden in de omgeving van Maliskamp. In 1954 zou zijn neef

Harrie Minkels de boerderij van de familie Van der Hofstad kopen. Uit het huwelijk van laatstgenoemde

Harrie Minkels (1927-2007) met Marietje van Alebeek (1929-2006) werd exact drieënveertig jaar later op

22 sept 1966 het jongste kind geboren. De boreling kreeg eveneens de roepnaam Harrie. Zowel de eerste

als de laatste geborene in de boerderij droegen daardoor de naam Harrie Minkels. En merkwaardig genoeg

zijn beide Harries op dezelfde dag ter wereld gekomen. Het gezin Minkels-van Alebeek verhuisde in 1992

van Hoge Poeldonk 12 naar de Hoogstraat 76, schuin tegenover de Dungense molen. De boerderij uit 1913

heeft circa 1995 plaats moeten maken voor de realisatie van het industrieterrein De Brand.

De arbeiderswoningen

Op 23 jan 1914 werd bij de gemeente een verzoek van bouwkundige W.G. van Erp uit Kerkdriel ontvangen.

Van Erp verzocht het gemeentebestuur om hem vergunning te verlenen voor het bouwen van vijf arbeiders-

woningen op het perceel Den Dungen sectie A nr. 159, naast de boerderij van Minkels. Uit een brief, die de

gemeente hierna om nader advies naar de Gezondheidsdienst in Veghel stuurde, bleek dat het gemeentebe-

stuur niet erg van zins was om de gevraagde vergunning af te geven. In het schrijven valt het volgende te

lezen;

“We hebben hiertegen bezwaren; wanneer men in aanmerking neemt dat het bouwterrein niet meer dan

gewoon wordt opgehoogd - het is te voorzien dat bij hoge waterstand de bewoners dier woningen hier aan-

merkelijk last zullen hebben - en dat bij het stichten van zodanige woningen gewoonlijk meer gelet wordt

op het afwerpen van rente dan op de soliditeit en hechtheid van de gebouwen, zodat zo min mogelijk wordt

besteed, volgt ons inziens hieruit dat dit allerminst in het belang is van een behoorlijke huisvesting. Het te

bouwen perceel is trouwens buitendijks. Daarom wenden wij ons tot uw college om advies en verzekeren u

dat uw advies op prijs wordt gesteld”.

Naar aanleiding van voornoemd verzoek om advies reageerde de Gezondheidscommissie op 17 februari

1914 als volgt:

“Het komt de commissie voor dat bij het verlenen van vergunning uitdrukkelijk zal moeten worden bepaald

dat het eerste lid van art. 7 van de bouwverordening (hoogte bouwvloer) moet worden in acht genomen.

Wanneer het college daarbij de hoogst bekende waterstand aangeeft wordt naar de mening van de commis-

Pater Harrie Minkels



sie voldoende waarborg gegeven dat gebouwd moet worden volgens betreffende bepalingen van de bestaan-

de bouwverordening, in welk geval de vergunning niet geweigerd kan worden”.

Het antwoord van de Gezondheidsdienst in

Veghel zal wellicht de reden zijn geweest waar-

om het blok van vijf woningen uiteindelijk

hoger gebouwd werd dan de boerderij van

Minkels. 

De goedkeuring van de gewijzigde aanvraag

van 10 april 1914 volgde op 25 april 1914. De

woningen werden nog in hetzelfde jaar

gebouwd en in november 1914 betrokken de

eerste bewoners er hun huizen. 

De belangrijkste bouwkundige gegevens

omtrent de blok van vijf woningen waren: elke

woning had een bebouwd oppervlak van 35

vierkante meter en onbebouwd 350 vierkante

meter, de afstand van de voorgevel tot kanaal-

dijk bedroeg 30 meter, de afstand tot de boerde-

rij van Willem Minkels 2,5 meter, het hoogte-

peil van de vloer boven de begane grond was

1,20 meter, het aantal vertrekken was twee; het

aantal slaapkamers drie en verder was er een

keuken. De woningen waren voorzien van

schuiframen. 

Het privaat van één bij één meter was onderge-

bracht in de schuur. De afvoer van de gootsteen

liep naar de sloot. De woningen waren gedekt

met Mulderpannen. 

Bouwkundige Van Erp uit Kerkdriel liet in 1914 vijf arbeiderswoningen aan de Hoge Poeldonk bouwen. Op de voorgrond links

de boerderij van Willem Minkels (circa 1994). 

De woningen waren “verhoogd” gebouwd. Dat blijkt uit het opstapje

van enkele treden op deze foto van een van de voormalige woningen

(circa 1994).



Waarschijnlijk kan men de bewuste vijf woningen in Den Dungen beschouwen als de eerste arbeiderswo-

ningen die in opdracht van een particulier gebouwd zijn. In 1921 werd eveneens een complex (huur)wonin-

gen aan de Beusingsedijk gebouwd. 

De woningen aan de Hoge Poeldonk werden door Van Erp verhuurd. Hij heeft de woningen later aan meu-

belmaker Suikers uit Velddriel verkocht. Nadat metselaar Christ van Vucht in 1953 was getrouwd, huurde

hij enige tijd voor f 3,50 per week een van deze woningen van Suikers. In 1957 kocht Van Vucht het kom-

plex woningen en ging tot renovatie over. Verhuurder Van Vucht zou de woningen aan de afzonderlijke

huurders verkopen. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werden de woningen aangesloten op het elek-

triciteitsnet en pas in 1969 kregen de bewoners aansluiting op het waterleidingnet, nadat Rijkswaterstaat er

toe over was gegaan aan de kanaaldijk iets verderop richting Den Bosch een werf aan te leggen. 

De vrees van het gemeentebestuur bij het afgeven van een bouwvergunning bleek achteraf gegrond. Na de

fikse wateroverlast in de winter van 1925-1926 besloot Willem Minkels te verhuizen. De bewoners van de

arbeiderswoningen hielden het, mede vanwege de extra ophoging, binnenshuis wel droog. 

Ook de bewuste arbeiderswoningen hebben omstreeks 1995 plaats moeten maken voor de aanleg van het

industrieterrein De Brand.

Industrieterrein De Brand is inmiddels bebouwd tot bijna de plaats waar voorheen de woningen aan de Hoge Poeldonk hebben

gestaan. ( het braakliggende terrein op de voorgrond )

Bron:

- Henk van Gestel, Over de woningen op de Hoge Poeldonk in : Het Griensvenneke; jrg. 20, nr.1, pag. 4.


