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Colofon 
Deze folder is uitgebracht door de commissie Open Monumentendag 
van de gemeente Tilburg en samengesteld door Heemcentrum ’t Schoor 
Udenhout – Biezenmortel. 
 
Publicatie 
Over een van de iconen van de Udenhoutse Boerenstand is aan de 
vooravond van Open Monumentendag 2016 een boek gepubliceerd: 
“Over de Melkfabriek”, een uitgave van Heemcentrum ’t Schoor 
Udenhout – Biezenmortel.  Voor meer informatie, zie de website van het 
heemcentrum: www.schoorudenhout.nl 	  
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Boerenbond, Melkfabriek en Landbouwschool 
Iconen van de Udenhoutse Boerenstand 
 
Ze hebben weliswaar hun oorspronkelijke functie niet meer, maar 
voor wie het hart sneller gaat kloppen bij de ooit zo glorierijke 
Udenhoutse Boerenstand, staan ze nog parmantig met z’n 
drietjes naast elkaar: het Pakhuis van de Boerenbond, de 
Melkfabriek en de Landbouwschool. Voor wie Udenhout niet kent, 
als je vanaf de N65 het dorp inrijdt en de overweg passeert, dan 
staan ze meteen daarna aan je rechterhand. Het zijn de iconen 
van de Udenhoutse Boerenstand. Het pakhuis van de Boeren-
bond was tot voor kort een Boerenbondwinkel (nu Welkoop), in de 
oude Melkfabriek is nu supermarkt EMTÉ en cultuurhuis, dans- en 
theaterschool De Zuivelfabriek gevestigd en in de oude Land-
bouwschool een tegelhandel. Economisch gezien was het gebied, 
samen met de goederenoverslag bij het station en samen met de 
twee steenfabrieken het eerste industrieterrein van Udenhout. 
 
We laten in deze folder de iconen de revue passeren. 
 

 
In de Melkfabriek zijn supermarkt EMTÉ en cultuurhuis De Zuivelfabriek 

gevestigd. Rechts de meng- en silotoren van de Boerenbond.  
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Het pakhuis van de Boerenbond (1906) 
De eerste gemeenschappelijke inkoop van de Udenhoutse 
Boerenbond betrof Amerikaanse lijnkoeken, die men aanvoerde 
via het Udenhoutse station. Daar pakte men alles over om het 
met paard en wagen te vervoeren naar de boerderij van Hannes 
Willems in de Kuil, waar een koekbreker stond. Vervolgens moest 
alles met paard en wagen naar de boeren toe. In 1904 werden er 
zo 38 wagons met in totaal bijna 400.000 kilo lijnkoeken verwerkt. 
Hannes Willems had natuurlijk geen grote opslagruimte. 
Gebroken koeken gingen onmiddellijk naar de boeren, precies de 
hoeveelheid die men had besteld. Als boeren tekort kwamen, 
zaten ze zonder of moesten ze bij elkaar gaan lenen. Een 
boerenbond, die ook nog ambities had om veel meer gezamenlijk 
in te kopen en te verkopen, had opslag- en verwerkingsruimte 
nodig. Zou men een eigen pakhuis hebben, dan kon men inkopen 
zonder dat de boeren vooraf hoefden te bestellen. Dan zou men 
gebroken koeken op voorraad kunnen houden en konden de 
boeren het komen ophalen, als men de koeken nodig had. In 
1905 kocht de Boerenbond een perceel grond van 2200 m2 aan 
de Kreitenmolenstraat dicht bij het station, zodat de per trein 
aangevoerde goederen maar een korte afstand hoefden te 
overbruggen. In mei 1906 was het Pakhuis zover klaar, dat men 
er actief gebruik van kon maken.  
 

 
Het pakhuis van de Boerenbond, zoals het was gebouwd in 1906 en 

zoals het gezichtsbepalend was tot midden jaren zestig. 
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Hannes Willems werd aangesteld als de verantwoordelijke 
inkoper. Er kwam een boekhouder en er kwamen twee arbeiders 
voor het vervoer van de goederen van het station naar het 
Pakhuis en voor het breken van de lijnkoeken.  
De eerste decennia liep de productie van de Boerenbond elk jaar 
flink op. In 1910 was het aantal wagons opgelopen tot 69, in 1920 
286 wagons, een verviervoudiging in tien jaar tijd, en in 1925 550 
wagons. De eerste twintig jaar betrof de handelswaar vooral 
zaaizaad, pootgoed, kunstmest en veevoer. In 1922 werkte de 
Udenhoutse Boerenbond mee aan het initiatief van het kring-
bestuur om aardappelen af te zetten. In 1923 volgde het verkopen 
van steenkolen. In 1925 besloot de algemene vergadering van de 
Boerenbond om voortaan niet alle maalactiviteiten uit te besteden 
aan de lokale molenaars, maar uit kostprijsoverwegingen voort-
aan ook zelf te malen. Dat betekende, nadat de noodzakelijke 
investeringen waren gedaan, een aanzienlijke uitbreiding van de 
werkzaamheden. 
 

 
De winkel van de Boerenbond, waar nu Welkoop is gevestigd. 

 
Zo was dat pakhuis van de Boerenbond tot voor kort herkenbaar, 
ondanks vele verbouwingen en uitbreidingen. Aan de straat een 
verkooppunt en daarachter de enorme menginstallatie, die ver 
boven alle huizen uittorent en al vanaf grote afstand de skyline 
van het dorp bepaalt.	  	  	  	  	  	  	  	  	    
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De oude Boerenleenbank, aanvankelijk bij de kassier aan huis 
georganiseerd, kreeg ook onderdak in de kantoorruimtes van het 
pakhuis. Dat ontstond zo heel praktisch. Toontje van den 
Bersselaar was namelijk zaakvoerder van de Boerenbond en 
tegelijkertijd kassier van de Boerenleenbank. In 1954 kreeg de 
bank binnen de Boerenbond een eigen kantoorruimte met een 
eigen kluis. Op 3 juni 1961 kreeg de bank een eigen kantoor in 
het centrum van het dorp. 
 
 
In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 november 1969 
brandde het enorme nog in aanbouw zijnde complex inclusief de 
toren met de graansilo’s tot de grond toe af. De brand haalde op 
zondagavond het journaal van 8 uur.  
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De laad- en losplaats van het Udenhouts station 
Het pakhuis van de Boerenbond is expres dicht bij het station 
gebouwd, in verband met de aan- en afvoer van goederen. Net 
zoals de twee steenfabrieken. 

 
Het station is geopend in 1881 na voltooiïng van de spoorlijn 
Tilburg-Den Bosch. Op 4 juni 1881 passeerde de eerste trein het 
Udenhouts station. Vanaf 4 juli 1881 konden reizigers viermaal 
per dag op de trein stappen.  
De steenfabriek Udenhout had een rechtstreekse verbinding 
vanaf het station tot aan de fabriek. Dit zijspoor liep tussen de 
spoorlijn Tilburg – Den Bosch en de Hooghoutseweg in en is 
aangelegd tegelijk met het bouwen van de fabriek in 1893, zodat 
van begin af aan de kolen werden aangevoerd per spoor en de 
verkochte stenen afgevoerd. Tot 1940 verlieten veel stenen de 
fabriek via het spoor. Was er een wagon nodig, dan stootte een 
locomotief een lege wagon af bij het station en die rolde dan 
vanzelf naar de steenfabriek. 
Ook voor het pakhuis van de Boerenbond was het station een 
levensader. In 1902 werd de Boerenbond opgericht. De Boeren-
bond vervulde steeds meer taken voor de boeren, zoals de inkoop 
van veevoer, kunstmest, steenkool en pootaardappelen, het 
verhandelen van graan, eieren en van suikerbieten, e.d. Tot de 
Boerenbond zelf een vrachtwagen aanschafte, was de 
goederentrein het belangrijkste transportmiddel. Dat gold ook bij 
de jaarlijkse suikerbietencampagne. 
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De Melkfabriek (1916) 
In officiële stukken gebruikten het bestuur en de directe de naam 
‘Zuivelfabriek’. Voor oudere inwoners is het misschien nog de 
boterfabriek, omdat in het begin vooral het overnemen van de 
particuliere boterproductie voor de boeren een grote verandering 
betekende. Maar voor de meeste Udenhouters was het toch de 
fabriek waar de consumptiemelk vandaan kwam. In het dorp 
sprak men dus van de melkfabriek.  
 

 
De oudst bekende foto van de Melkfabriek. 

 
Op 3 maart 1916 passeerde voor Notaris Vroemen in Udenhout 
de akte voor de oprichting van een zuivelfabriek. Bij de onder-
tekening waren 21 Udenhoutse inwoners betrokken, te weten 19 
landbouwers, burgemeester Van Heeswijk en kapelaan Mooren. 
Veel eerder al, op 24 februari 1908, had de Boerenbond het naast 
het Pakhuis gelegen perceel aangekocht ten behoeve van een 
toekomstige zuivelfabriek.  
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In 1927 verwerkte de fabriek al bijna 6 miljoen kilogram melk, van 
de koeien van 369 aangesloten leden.  
 
In 1946 kocht de Udenhoutse melkfabriek de Tilburgse melk-
inrichting De Hoop, die gericht was op de melkconsumptie in 
Tilburg. Het betekende een flinke omschakeling in de fabriek. 
Was de fabriek tot dan hoofdzakelijk ingericht als boterbedrijf, het 
moest nu een echte melkinrichting worden. Er moesten opslag-
tanks, machines voor het reinigen, vullen en sluiten van flessen 
en vele andere apparaten worden aangeschaft. Op 28 maart 1949 
kreeg directeur Janssen de opdracht de fabriek te moderniseren 
en te mechaniseren. Met grote kennis van zaken begon hij aan 
zijn opdracht om stap voor stap verbeteringen aan te brengen. De 
financiële positie van de coöperatie was in de beginjaren van zijn 
directoraat niet zodanig, dat hij grote investeringen kon doen. 
Maar in 1956, toen de financiële positie het verantwoord maakte, 
begon de eerste fase van een algehele verbouwing, modernise-
ring en uitbreiding van het bedrijf.  
 
De Melkfabriek in Udenhout was uitgegroeid tot een fabriek met 
een aanvoer van 12 miljoen kg melk per jaar, maar kon het niet 
op zijn eentje bolwerken. In de industrie was grootschaligheid het 
adagium. Daar ontkwam ook de Udenhoutse melkfabriek niet aan. 
Al twee keer eerder was gepoogd om met de CTM een samen-
werkingsverband op te zetten. Twee keer was dat door de leden 
afgewezen. Op 18 november 1964 riep men de leden op voor een 
buitengewone algemene vergadering. Op de agenda stond het 
voorstel om met ingang van 10 januari 1965 te fuseren met de 
Coöperatieve Tilburgse Melkinrichting G.A. te Tilburg, de CTM, 
onder de opschortende voorwaarden dat de CTM zich tot over-
name van het bedrijf met alle lusten en lasten bereid verklaarde 
en als lid wilde aannemen alle leden van de Udenhoutse 
coöperatieve vereniging, die de wens daartoe te kennen geven. 
Het logische gevolg was de ontbinding van de Udenhoutse 
vereniging, op de dag dat aan de voorwaarden voor de fusie 
voldaan zou zijn. 
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Anno 2016 staat de fabriek er nog zoals in de periode 1955 – 
1963 gebouwd. We vinden er nu Supermarkt EMTÉ en cultuur-
huis, dans- en theaterschool De Zuivelfabriek. 
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De Roomleij 
Op korte afstand van de voormalige melkfabriek, dat is nu de 
supermarkt EMTÉ, stroomt een riviertje, links van de ambts-
woning van het hoofd van de voormalige landbouwschool. De 
melkfabriek haalde de rôome op bij de boeren, verwerkte die op 
de fabriek tot consumptiemelk, yoghurt, rijstepap, vla of boter, die 
aan de fabriek werden opgehaald door melkventers. De fabriek 
moest natuurlijk de melkkannen, waarmee de melk van de boeren 
werd opgehaald, maar ook de enorm grote opslagtanks elke dag 
schoonmaken. Al het afvalwater werd geloosd in de vlakbij 
stromende Leij. Het afvalwater had een witte kleur. Dat gaf ook 
het riviertje de kleur van melk. Afhankelijk van hoe hoog het water 
in de Leij stond en afhankelijk van de hoeveelheid regen, behield 
de beek haar witte kleur soms tot voorbij de Mortel. In de volks-
mond werd het beekje in de loop van de jaren genoemd naar de 
herkomst van de witte kleur. De witte Leij kreeg in het dorp de 
naam Rômleij, natuurlijk vernoemd naar de rôome. 
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Landbouwschool (1933) 
De R.K. Boerenbond van Udenhout, met 519 leden de grootste 
binnen de NCB-kring Tilburg, nam het initiatief tot vestiging van 
een landbouwschool binnen Udenhout. In de zomer van 1931 
kwamen er diverse steunbetuigingen binnen, onder andere van 
de Boerenbonden in Helvoirt, Haaren, Oisterwijk en Kaatsheuvel. 
Met deze toezeggingen op zak waagde het bestuur van de 
Udenhoutse Boerenbond het hoofdbestuur van de NCB te 
benaderen met het verzoek om een Lagere Landbouwschool te 
bouwen in Udenhout.  
 

 
De oude Landbouwschool. 

 
In het verzoek van 6 november 1931 gaf het Udenhoutse bestuur 
aan dat op grond van de toezeggingen er een potentieel van 1435 
leden van deze voorziening gebruik zou kunnen gaan maken. 
Betrekkelijk kort daarna honoreerde het hoofdbestuur van de NCB 
dit initiatief en op 16 juli 1932 werden advertenties geplaatst om 
kandidaten op te roepen te solliciteren naar de functie van een 
hoofd voor de R.K. Lagere Landbouwschool te Udenhout. De 
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raad van de gemeente Udenhout besloot op 19 juni 1934 aan het 
bestuur van de Landbouwschool een woning en tuin te verhuren 
aan de Stationsstraat C 211b (thans Kreitenmolenstraat 145) als 
woning voor het hoofd.  
 
Het onderwijsprogramma voor het schooljaar 1945-1946 geeft 
een goede indruk van wat er bij de deeltijdopleiding op de 
Landbouwschool te leren viel. Het eerste jaar kende 400 lesuren 
en was algemeen vormend te noemen. In dat jaar kregen de 
leerlingen Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en 
staatsinrichting, scheikunde, natuurkunde en plantkunde. In het 
tweede leerjaar waren het dezelfde vakken, maar nog maar de 
helft van het aantal uren: 200. In het derde jaar bleven alleen 
scheikunde en natuurkunde op het programma staan. Daarnaast 
kwamen er nieuwe vakken: kennis van de grond, plantenteelt en 
plantenziekten, veeteelt en zuivelbereiding. Een lesjaar besloeg 
dan nog maar 150 uur. Dat was in het vierde jaar hetzelfde. In het 
vakkenaanbod veranderde er dan opnieuw veel. Scheikunde en 
natuurkunde vervielen en kregen vervangers die meer gericht 
waren op het goed leiden van een boerenbedrijf: bemestingsleer, 
landbouwboekhouden en bedrijfsleer. Daarnaast bleven planten-
teelt en –ziekten en veeteelt nog bestaan. In alle leerjaren kwam 
vanzelfsprekend godsdienstonderwijs en maatschappijleer aan 
bod. 
 
De toenemende mechanisatie en daardoor intensivering van de 
landbouw ontging de Landbouwschool niet. In 1955 kwam er een 
tijdelijk leerkracht motorkennis, een leerkracht landbouwwerktuig-
kunde en een leerkracht handvaardigheid. 
 
Het feit dat nieuwe ontwikkelingen in de landbouw speciaal 
ingerichte lokalen noodzakelijk maakten, was de aanleiding om 
over nieuwbouw te gaan nadenken. Het duurde nog tot 1965 
voordat de nieuwbouw aan de Zeshoevenstraat klaar was. 
Leerkrachten en leerlingen hebben niet lang van deze nieuwe 
accommodatie kunnen genieten. De ontwikkelingen in het 
onderwijs, die door de Mammoetwet van 1968 zijn ingezet, deden 
scholengemeenschappen ontstaan waarin verschillende soorten 
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scholen onderdak vonden. In 1970 luidde de stichting van een 
scholengemeenschap voor LTO-LHNO-MAVO-agrarisch onder-
wijs in Tilburg het einde van de Udenhoutse Landbouwschool in. 
Op 18 juni 1974 kregen de laatste leerlingen van de Udenhoutse 
Landbouwschool die net het veertigjarig bestaan heeft mogen 
vieren, hun diploma. 
 
 
 

	  
Het gebouw van de eerste Landbouwschool staat nog steeds aan de 

Kreitenmolenstraat en herbergt momenteel een handel in natuursteen. 
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Sint Isidorus 
Sint Isidorus is de beschermheilige van de Udenhoutse Boeren-
stand. Zijn beeld stond in de voorgevel van zowel de Melkfabriek 
als van het Pakhuis. 
 

      
 
Sint Isidorus was onder de boeren als beschermheilige zeer 
populair. Isidorus was zoon van een landarbeider die in dienst 
was van een grootgrondbezitter in de omgeving van Madrid. Hij 
trad in het huwelijk met de later eveneens heilig verklaarde María 
de la Cabeza. Het vroege overlijden van een van hun kinderen 
spoorde hen aan tot een zeer vrome levenswijze, erg tegen de zin 
van de collega's van Isidorus. Bidden deed je op zondag in de 
kerk en niet op het land of onder het werk. Ze deden hun beklag 
bij hun heer die vervolgens Isidorus ging bespieden. En hier zag 
de heerboer een wonder. In de tijd dat Isidorus zat te bidden, 
pakten engelen de ploeg achter de ossen en ploegden hiermee 
de akker. Een andere keer liet de horige een bron ontspringen om 
de akkers te bevloeien. Snel was Isidorus voor de bevolking bij 
het leven al heilig, wat nog eens werd versterkt doordat hij alles 
wat hij missen kon weggaf aan de minderbedeelden.	    
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