
Boerderij Blijvenburg (1)        Deel 23 

In eerdere ar(kelen zijn de tuinbouwpercelen langs de Kerklaan aan de orde gekomen en wel die 
tussen de huidige Bleijenburg/Diepenburg en de Vreeburchlaan. Dit waren de percelen waarop de 
gebroeders van EAen, Cor Duijvestein, Gerrit Dukker, Toon Kerklaan en Bert de Vreede zijn gaan 
tuinen. Arie van den Berg woonde vlak naast Duijvestein in een klein houten huisje met een stalletje 
erachter en er hoorde ook nog een stukje weiland bij waar Chiel Ruigrok zijn koeien had lopen. 
Omdat deze percelen weiland in 1832 niet bij boerderij Vreeburch hoorden, rees de vraag of de 
gebroeders van Rijn deze soms nog voor 1881 hadden aangekocht. Zo niet, wanneer zijn Joor en 
Marie Ammerlaan dan eigenaar geworden. De gegevens uit het Kadaster hebben op deze vragen 
uiteindelijk een duidelijk antwoord gegeven. 

Grote delen van de Lierpolder behoorden aan het begin van de 19e eeuw bij boerderij Blijvenburg. 
Totaal ruim 36 ha bouw- en weiland. Deze boerderij was vanaf de Hoofdstraat bereikbaar via een 
eigen brug over de Lee die later in de volksmond de ‘WAC-brug’ genoemd werd. In 1832 was Cornelis 
van den Dool de eigenaar. Op onderstaand kaartje van HisGIS zijn alle percelen die op naam van 
Cornelis van den Dool stonden, met een grijs(nt aangegeven. Het is een enorme aaneengesloten lap 
grond die zich uitstrekt vanaf de Kerklaan in het westen, de Lee in het zuiden tot aan de huidige 
Veilingweg in het noorden. Aan de noordoostzijde grensden zijn percelen aan die van Van Rijn/
Ammerlaan (rose) en daaronder waren de percelen met een oppervlakte van ruim 9 ha eigendom 
van Cornelis de Bruijn uit Maasland (groen). De Bruijn was tevens eigenaar van de brug die hem vanaf 
de Lierweg toegang gaf tot zijn percelen. Nu wordt die brug in de volksmond de Laan van 
Adrichembrug genoemd. Op het land van deze drie grondeigenaren woont nu het grootste deel van 
de Lierse bevolking. De komende 15 jaar moeten daar nog vele honderden nieuwbouwwoningen 
bijkomen. 

 

Kaartje met in grijs de percelen in eigendom van Cornelis van den Dool in 1832. 



 

Uitsnede uit kadasterkaart 1813. De boerderij met de naam ‘Blyvenburgh’ is duidelijk ingetekend en 
had een bijzondere bouwvorm. Het moet een complex van enorme omvang zijn geweest. Rond 1903 
is de boerderij grondig verbouwd en de bouwvorm sterk gewijzigd.  

 

Vanaf de Hoofdstraat werd de toegang naar de boerderij met een stalen hek afgesloten. Een sfeervol 
oprijlaantje leidde naar de vrij hoog gelegen brug op de achtergrond. De foto is van rond 1909 en de 
namen van de drie afgebeelde kinderen zijn bekend. 

Deze oprijlaan bevond zich waar nu de woningen Hoofdstraat 157 en 159 staan.


