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Redengevende omschrijving 

Beschrijving 

De Paulushoeve is een kop-hals-rompboerderij, bestaande uit een drielaags voorhuis, een 
smalle tweelaags tussenbouw en een forse tweelaags achterbouw . 
De voorbouw betreft het woongedeelte van de boerderij. Dit volume heeft drie bouwlagen onder een 

zadeldak. De pui van de voorgevel heeft een centrale toegangsdeur die in een portaal met een 
rondboog ligt. Deze rondboog heeft aan de buitenzijde een reliëfband en een forse langwerpige 
sluitsteen. Links en rechts van de deur bevinden zich twee vensters. Deze bevatten openslaande 

zesruits ramen met bovenlichten in glas-in-lood. In de achterbouw van de boerderij is de schuur 
gevestigd. Dit volume heeft dezelfde hoogte als de voorbouw, echter in lengte is de schuur circa twee 
maal zo groot. De schuur heeft twee bouwlagen met een zadeldak. Op de begane grond bevinden 

zich in de gevels een dubbele schuifpoort, enkele andere poorten en diverse zesruits stalvensters. De 
kap van de schuur loopt een stuk verder naar beneden door dan het geval is bij het voorhuis.  
Met uitzondering van de verdiepingslaag in de schuur, de kap van de schuur en mogelijk de 

dakpannen van het woonhuis, dateert de gehele Paulushoeve uit het jaar 1934. Ook de indeling van 
vensters en deuren/poorten is origineel. 
Zowel aan de straat Bokt als aan de Eindhovenseweg lagen in het verleden uitsluitend boerderijen. 

Veel van deze boerderijen zijn in dit gebied nog steeds aanwezig, zoals enkele boerderijen in de 
straat Bokt en de boerderij schuin tegenover de Paulushoeve op nummer 32.  
Aan de overzijde van de Eindhovenseweg ligt een ander agrarisch gehucht, Esp, waar ook nog enkele 

oude boerderijen te vinden zijn. Een aantal van de boerderijen in de omgeving is nog in bedrijf. 
 
Bokt heeft waarschijnlijk al sporen van bewoning uit de ijzertijd en de vroege tot late Middeleeuwen. 

Tijdens ontgrondingswerkzaamheden zijn vondsten uit voornoemde perioden gevonden.  
 
Door de enorme expansie van het Eindhovense stadsdeel Woensel in de jaren '60 was uitbreiding van 

het grondgebied noodzakelijk geworden. Op 1 april 1972 werd daarom het zuidelijke gedeelte van de 
gemeente Son en Breugel aan Eindhoven toegevoegd. Bokt en Esp zijn de twee gehuchten die tot nu 
toe niet in moderne woonwijken werden veranderd. 

In 1944 hebben in deze omgeving zware gevechten plaatsgevonden tussen Amerikaanse eenheden 
van de 101ste Airborne-divisie en Duitse soldaten. Wellicht hierdoor raakte de boerderij in 1944 
beschadigd. Pas in 1948 volgde het herstel. Anne van Vroonhoven kreeg deze hoeve van haar vader 

Paulus. Naar hem is deze boerderij vernoemd. In 1962, toen de schuur gedeeltelijk afbrandde, droeg 
de boerderij al de naam Paulushoeve. 
De boerderij op het adres Eindhovenseweg 29 is een typische kop-hals-rompboerderij, gebouwd in 

1934/1935 door architect K. Neeskens. Dit boerderijtype komt in Zuid-Oost-Brabant weinig voor. 
De naam ’ten Boect’ wordt al in de 15e eeuw vermeld. Dit gehucht dat onderdeel van de gemeente 
Son en Breugel was, heeft altijd een agrarisch karakter gehad. 

Bokt is een van de weinige landelijke gebieden in de gemeente Eindhoven. Hier staan nog enkele 
19e-eeuwse boerderijen, waarvan enkele reeds de monumentenstatus bezitten. De typische kop-hals-
rompboerderij Eindhovenseweg 29 past qua sfeer perfect in het agrarische karakter van Bokt. 

Bokt en Esp vormen een duidelijke afscheiding tussen het stedelijke Eindhoven en het agrarische Son 
en Breugel, waarbij Bokt en Esp binnen het agrarische gedeelte vallen. Alleen op deze plaats is nog 
goed te zien hoe Woensel en Son er eeuwenlang hebben uitgezien.  


