
Excursie heemkundekring Made en Drimmelen naar de Zwarte Schuur in 
de Biesbosch. 

Dat ook de Biesbosch deel uitmaakt van de belangstelling van de leden van onze 
heemkundekring mag als bekend verondersteld worden. Al meerdere malen werden 
er excursies naar ondernomen en ook in De Klok verschenen geregeld publicaties 
die een aspect uit de geschiedenis van dit gebied belichtten. 

Onder een zonnige hemel verzamelden zich zaterdag 11 juni jl. tegen 13.00 uur bijna 
dertig leden van onze vereniging bij jachthaven Vissershang te Hank voor een 
excursie naar de Zwarte Schuur. Aangezien de Zwarte Schuur op een eiland staat, 
kan men die alleen in combinatie met een boottocht bezoeken. Na een mooie tocht in 
de fluisterboot bereikten we na een half uurtje de polder de Lepelaar waar twee 
gidsen en een vrolijk fluitende nachtegaal ons opwachtten.  
 
Daar in de Zwarte Schuur kregen we uitleg over de unieke kenmerken en de 
landbouwgeschiedenis van dit boerencomplex.  
De Zwarte Schuur is rond 1865 gebouwd en maakte deel uit van een boerderij op de 
akkerbouwpolder de Lepelaar, een eiland in de Brabantse Biesbosch. De schuur is 
geheel zwart geteerd en ontleent daar zijn naam aan. In het verleden werd die vooral 
gebruikt voor de opslag van landbouwmachines, landbouwproducten en het stallen 
van paarden en koeien. 
Zoals in heel Zuid- West Nederland heeft de Watersnoodramp in 1953 veel schade 
toegebracht in de Biesbosch en dus ook aan deze schuur. De eigenaar besloot toen 
de herbouw rigoureus aan te pakken en deze geschikt te maken voor het 
mechanisatietijdperk. Grote houten, verlijmde spanten (heel bijzonder voor die tijd) 
werden geplaatst waardoor een grote open ruimte ontstond voor o.a. trekker en 
dorsmachine.  
Helaas kreeg deze unieke schuur heel wat daaropvolgende  jaren niet de aandacht  
die het verdiende. Hierdoor verslechterde de staat van onderhoud. Dit had tot gevolg 
dat er door een opvolgende eigenaar, Staatsbosbeheer, plannen geopperd werden 
om de Zwarte Schuur maar te slopen. Gelukkig bracht dit voornemen bij velen een 
reactie teweeg. Door gezamenlijke inspanning van vele partijen, is het gelukt om de 
Zwarte Schuur te behoeden voor de sloop.  
Nu wordt die al weer diverse jaren onderhouden door een aantal vaste vrijwilligers. 
De werkzaamheden bestaan uit klein onderhoud zoals het maken van uitkijkluiken 
voor de ramen, uitvegen van de schuur, maaien van het gras, vervangen van rotte 
planken en het vastzetten van los gewaaide planken, enz.  
 
Na deze uitleg en een bakje koffie leidden twee vrijwilligers, Frans Peeters en Willy 
Jansen, ons langs een prachtig wandelpad waar we konden genieten van de rijkdom 
aan aanwezige flora en fauna op deze voormalige landbouwpolder. Terug bij de 
schuur en het haventje werd ook De Postsloot, een binnenvaartschip dat Frans 
Peeters al meer dan vijftig jaar bezit, bewonderd. 
 
Na een drankje en een gezellig praatje met nog een aantal aanwezige vrijwilligers 
stapten we tegen half vijf weer op de boot die ons weer naar de vaste wal te Hank 



bracht. Daar werd onze secretaris Gerard Thijssen door alle deelnemers nog een 
bedankt voor de organisatie van deze geslaagde excursie. 
 

 
 

 
 
 
 
 


