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Uitleg erfgoedkaart en leeswijzer 
 
 

In deze catalogus worden de resultaten van de inventarisatie van de erfgoedkaart van Oirschot beschreven. De erfgoedkaart is 

een GIS-kaart met een groot aantal lagen, die grofweg zijn ingedeeld naar landschap, historie en archeologie. Binnen deze 

hoofdindeling zijn de geinventariseerde gegevens verder onderverdeeld naar thema en naar type gebied of object (ofwel 

subthema genoemd). Bij ieder thema en subthema wordt een korte toelichting gegeven. Daarop volgt de inventarisatie van 

objecten en gebieden, geordend per thema en subthema. Elk object of gebied bezit een eigen “Uniek nummer” dat als volgt is 

opgebouwd: gemeentenummer.themanummer.subthemanummer.volgnummer (bijv. 1.14.4.085). 

 

Alle objecten en gebieden zijn in de beschrijving van deze catalogus genummerd en deze nummers 

komen als oproepbare labels op de erfgoedkaart terug, voorafgegaan door het subthemanummer, het 

thema-nummer en het gemeentenummer. Vanaf de kaart kan een object dus snel worden 

teruggevonden. De beschrijving van ieder object geeft minimaal een identificatie, vaak een korte 

beschrijving en soms een uitvoerige behandeling. In een aantal gevallen wordt (via de voetnoten) naar 

verdere literatuur verwezen. Voor het overige wordt stilzwijgend verwezen naar het informatiesysteem 

van het regionaal archief, waarmee op adres zowel literatuur als afbeeldingen gevonden kunnen 

worden. 

 

In principe krijgt ieder thema één laag, maar als daarbij meerdere dimensies (punt, lijn, vlak) betrokken 

zijn, zijn het even zovele kaartlagen. Als die lagen met oplopend nummer gestapeld worden en binnen 

ieder thema de punten boven de lijnen en die boven de vlakken, wordt in de meeste gevallen een goed 

beeld verkregen. Wel is het zo dat het beeld bij kleinere schalen snel erg vol loopt. Het is dan zaak 

enkele lagen "uit" te zetten. Al deze lagen worden het best bekeken op de ondergrond van de 

reconstructie van het fysieke landschap.  

 

 In hoofdstuk 1 wordt de reconstructie van het natuurlijk landschap in Oirschot beschreven voordat de 

middeleeuwse mens daarin grote ingrepen deed. Deze lagen zijn genummerd thema 1 tot en met 11. In 

hoofdstuk 2 wordt een reconstructie van het historische landschap in Oirschot beschreven, zoals dat 

onder invloed van de mens tot stand kwam. Deze groep omvat de lagen 12 tot en met 31. Naast 

veranderingen in het landschap na 1830 is ook de uitgroei van de dorpen en de industrialisatie hier in 

meegenomen. Diverse (sub)thema‟s kunnen in de toekomst nog verder uitgewerkt worden, waaronder 

bijvoorbeeld de wegen en groenstructuren. Er kunnen zich echter ook nieuwe thema‟s voordoen of 

thema‟s die nu nog niet aan de orde zijn gekomen, waaronder het immateriële erfgoed zoals tradities en 

voorwerpen. De catalogus is dan ook zo opgezet dat het systeem makkelijk aan te vullen is, mocht dat 

nodig zijn. In hoofdstuk 3 wordt tot slot het archeologisch (niet-zichtbare) erfgoed beschreven, in de 

thema‟s 32 tot en met 40.  

 

De volgende pagina geeft een totaal overzicht van alle  mogelijk voorkomende thema‟s en subthema‟s 

in de Kempen. 
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01 Lage zandgronden 02 Lage dekzandruggen 03 Hoge dekzandruggen

04 Duinen en 

stuifkoppen 05 Laagte op het Hoge 06 Dalen op het Hoge 07 Beken 08 Moeren op het Hoge 09 Hei 11 Restbossen

1. Lage zandgronden 2. Lage dekzandruggen 3. Hoge dekzandruggen 1. Akkerrandwal 1. Pingo-ruïne 1. Dal 1. Beekloop 1. Ven 1. Hei in 1840 1. Restbos

2. Duin 2. Andere laagte 2. Rijt 2. Oude meander 2. Moeras 2. Hei in 1900 2. Ecologisch oud bos

3. Kamduinen 3. Overstromingsgebied 3. Veengebied, actueel 3. Hei in 1930

4. Uitblazingslaagte 4. Veengebied, verdwenen 4. Hei in 1950

5. Fort 5. Wijstgronden

12 Oude infrastructuur 13 Doorgaande wegen 14 Lokale wegen

15 Gegraven 

waterlopen 16 Molens 17 Gehuchten 18 Heerlijkheden 19 Landgoederen 20 Bosbouw 21 Oude akkers

1. Pre-historische wegen 1. Doorgaande weg 1. lokale weg 1. Kanaal 1. Windmolen 1. Groot dorp 1. Kasteel 1. Gracht 1. 1500-1750 1. Akkerwal

2. Romeinse wegen 2. Halte 2 Voorde / brug 2. Molenloop 2. Watermolen 2. Klein dorp 2. Hoofdhoeve 2. Herberg 2. 1750-1850 2. Besloten akker

3. Voorde 3. Oude rijksweg 3. Sloot 3. Rosmolen 3. Groot gehucht 3. Hoeve 3. Hoeve 3. 1850-1900 3. Open akker

4. Middeleeuwse hoofdweg 4. Railweg 4. Haven 4. Torenmolen 4. Klein gehucht 4. Heerlijkheidsgebied 4. Klooster 4. 1900-1930 4. Steilrand

5. Trekpad 5. Gracht 5. Motormolen 5. Huizengroep 5. Relatie 5. Laan

6. Veer 6. Sluis 6. Molenbiotoop 6. Verspr aan str 6. Voorhof 6. Landgoedgebied

7. voorde / brug 7. Molenberg 7. Compact aan str 7. Kasteelboerderij 7. Landhuis

8. Plein 8. Molenwiel 8. Verspreid 8. Omgrachte hoeve

9. Poort 9. Molenvloed 9. Ontginningsstructuur

10. Spoorbrug 10. Watervluchtmolen 10. Zichtlijn

11. Tol(huis) 11. Water- en windmolen 11. Park

12. Holle weg 12. Tuin

13. Jaagpad 13. Vijver

14. Grenspost 14. Villa

15. Laanbeplanting 15. Wal

16. Overig

22 Ontginningssystemen 23 De beemden 24 Bestuurlijk 25 Militair 26 Kerkelijk 27 Meubilair 28 Grondstofwinning 29 Industrieel 30 Woonwijk 31 Historische bouwkunst

1. Veenontginning 1. Bocht 1. Galg 1. Begraafplaats 1. Kerk 1. Bijzondere boom 1. Boerenkuil 1. Arbeiderswoning 1. Arbeidersbuurt 1. Woonhuis

2. Beekdalontginning 2. Dijk 2. Gemeynte 2. Blokhuis 2. Begraafplaats 2. Fontein 2. Peelbaan 2. Brouwerij 2. Company-town 2. Boerderij

3. Bosontginning 3. Dijkputten 3. Gevangenis 3. Boerenschans 3. Calvarieberg 3. Gedenkteken 3. Turfhok 3. Directeurswoning 3. Lintbebouwing 3. Villa

4.  Heideontginning 4. Dijksloot 4. Grensmarkering 4. Fort 4. Graf 4. Hek 4. Turfvaart 4. Fabrieksgebouw 4. Stationswijk 4. Cafe

5. Populierenlandschap 5. Eendenkooi 5. Raadhuis 5. Kazemat 5. Heiligenbeeld 5. Kinderkolonie 5. Moerput 5. Fabrieksterrein 5. Tuinwijk

5. Woonhuis met 

bedrijfsruimte

6. Streepjesverkaveling 6. Hek 6. Rechtbank 6. Linie 6. Kapel 6. Poel 6. Uitgelaagd perceel 6. Gezondheidszorg 6. Villawijk 6. Bakhuis

7. Voorpootstrook 7. Hooiland 7. Schepenbank 7. Militair complex 7. Kapelleke 7. Pomp 7. Zandwinput 7. Hoge schoorsteen 7. Wederopbouwwijk 7. Schuur/bijgebouw

8. Zandontginning 8. Keetveld 8. Vrijheid 8. Militair oefenterrein 8. Klooster 8. Schaapskooi 8. Stuifzandwinning 8. Hopeest 8. Woonwijk 8. Koetshuis

9. Ruilverkaveling 9. Schouwsloot 9. Diversen 9. Schans 9. Kloosterterrein 9. School 9. Leemput 9. Kantorenpark 9. Varia

10. Sluis 10. Schietveld/berg 10. Kruiseik 10. Sportterrein 10. Steenoven 10. Klokkengieter

11. Wiel 11. Schijnboot 11. Kruisweg 11. Straatmeubilair 11. Droogloodsen 11. Leerlooierij

12. Vloeiweiden 12. Schootsveld 12. Lourdesgrot 12. Ven 12. Waterputtenweg 12. Loods/pakhuis

13. Tankgracht 13. Pastorie 13. Ziekenhuis 13. Pompgebouw 13. Onderwijs

14. Vesting 14. Patronaat 14. Verhalen 14. Watertoren 14. Pottenbakkerij

15. Vliegveld 15. Religieus groen 15. Gasthuis/armenhuis 15. Visvijvers 15. Smidse

16. Oefenlokaal 16. Schuilkerk 16. Kiosk 16. Vismarkt 16. Vlasrootput

17. Landweer 17. Seminarie 17. Waterput 17. Turfwinning 17. Weverij

18. Wal 18. Stokske 18. Bank

19. Wegkruis 19. Winkel

20. Mirakelkuil 20. Gemeenschapshuis

21. Luihuis 21. Herberg

22. Hotel/restaurant

32 Bewoning (inclusief 

verdediging) 33 Religie 34 Begraving 35 Infrastructuur

36 Agrarische productie en 

voedselvoorziening 37 Grondstofwinning 38 Industrie en nijverheid 39 Depot 40 Onbekend

1. Romeinse villa 1. Kerk 1. Grafheuvel 1. Weg 1. Akker/(moes)tuin 1. Kleiwinning 1 Metaalbewerking 1. Depot 1. Onbepaald

2. Kasteel 2. Kapel 2. Grafheuvelveld 2. Brug/voorde 2. Celtic Field 2. IJzerertswinning 2 Pottenbakkerij 2. Muntvondst

3 Kamp 3. Klooster 3. Urnenveld 3. Veekraal/ schaapskooi 3. Turfwinning 3 Steen/ pannenbakkerij

4 Schans 4. (Vlak)graf 4 Vuursteenbewerking

5 Wal/omwalling 5. Grafveld 5 (Houts)koolbranderij

6 Nederzetting 6. Kerkhof 6 Leerlooierij

7 Borg/Stins/Versterkt huis 7. Rijengrafveld 7 Bierbrouwerij

8 Moated site 8. Onbepaald 8 (Water)molen

9 Landweer 9 Onbepaald

10 Onbepaald

Thematische indeling fysisch landschap (thema 10 is vervallen)

Thematische indeling archeologisch landschap 

4. Cultusplaats/ heiligdom/tempel

Thematische indeling historisch landschap

3. Percelering/ verkaveling

Thema’s en subthema’s die voor de A2 en de Kempengemeenten van toepassing (kunnen) zijn: 
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1. Inventarisatie fysieke landschap – Oirschot 
K.A.H.W. Leenders 

 

 

 

1.1. Algemeen 
 

Op de kaart van het fysieke landschap wordt weergegeven hoe het landschap gestructureerd was eer 

de mens daar gericht belangrijke wijzigingen in aanbracht. Deze kaart is vooral van belang voor het 

inschatten van archeologische potenties en als basis voor de historisch-geografische ontwikkeling. 

Met een historisch-landschappelijke analyse is het ook mogelijk om de huidige verstedelijkte 

gebieden in de regio qua bodem te inventariseren. Voor die bewerking wordt uitgegaan van de oude 

topografie en de samenhang tussen landschappelijke structuren uit 1838 met geomorfologische en 

bodemkenmerken, zoals die juist buiten het stedelijke gebied aanwezig zijn. Verdere verfijning kan 

worden verkregen door gebruik te maken van de digitale hoogtegegevens. Omdat echter de mens in 

het landschap altijd al aan het werk is geweest, zowel door directe ingrepen als door gevolgen van 

ingrepen elders kan bij het tekenen van de historisch-landschappelijke kaart onmogelijk een vast 

jaartal aangehouden worden.  

 

De kaart van het fysieke landschap vertoont meerder legenda-eenheden, genummerd 01 tot en met 

08. De afzonderlijke kaartelementen binnen iedere legenda-eenheid worden beschreven. Op de kaart 

verschijnt (na aanklikken) een samengesteld nummer: een combinatie van legenda-eenheid en 

kaartelementnummer.  

 

 

1.2. De kaart voor Oirschot 
 

Basismateriaal wat gebruikt is: 

 

Geomorfologische kaart 1:50.000 

Bodemkaart 1:50.000 

AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland (2004, per 5 meter een meting) 

Kadastrale minuutplans Oirschot (ca. 1830?), Oost-, West- en Middelbeers (ca. 1830?), Vessem 

(1830), Best (ca. 1830?), en Oisterwijk (ca. 1830?). 

Topografische kaart 1:25.000 (1837-1838) 

Topografische kaart 1:50.000 (verkleining van vorige, met fouten!) 

Topografische kaart 1:25.000 (ca 1900) 

TOP10-vectorkaart  (2008?). 

Meierijkaart Verhees (1794) 

 

De relatieve hoogtekaart 

Ten behoeve van het opstellen van de kaart van het fysieke landschap is een relatieve hoogtekaart 

vervaardigd, uitgaande van de AHN-gegevens.  

De AHN heeft op het platteland de gebouwen weggefilterd, maar in woonkernen groter dan 100 

hectare niet. Daar zien we dus ook de hoogte van de gebouwen en daar zijn we niet in 

geïnteresseerd. De eerste bewerking bestond er daarom uit om die gebouwen alsnog uit te filteren. 

Daartoe is van ieder vierkant van 25 hoogtemetingen de laagste waarde toegekend aan het middelste 

meetpunt. De meeste huizen verdwijnen zo, maar grote gebouwen blijven zichtbaar. Die meetpunten 

zijn gewoon weggelaten (“no data”). Het resultaat is dat de terreinen van de grote woonkernen nu een 

hoogtebeeld tonen dat aansluit bij dat van de omgeving. 

Vervolgens is de globale hoogteligging van Oirschot en omgeving bestudeerd op een kaart met 

verschillende kleuren per 2 meter hoogteverschil. Het grootste deel van het gebied blijkt noordwaarts 

af te hellen, wat ook overeenkomt met de algemene richting van de belangrijkste beekdalen daar. 
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Maar de zuidoosthoek van het kaartbeeld helt sterker naar het noordoosten af. Slechts een klein deel 

van dat gebied ligt binnen de gemeente Oirschot. Daarom is met dit gebied geen rekening gehouden 

bij het ontwerp van het hoogtemodel. 

 

Door meting in de AHN zijn vervolgens de parameters voor een referentievlak bepaald. Allereerst is 

het gebied in een aantal hoogtezones verdeeld. Dit zijn de grenslijnen: 

 

Y=0.10300*X+379625. met Z=10 m + NAP 

Y=0.13333*X+372683. met Z=12 m + NAP 

Y=0.20000*X+359800. met Z=16 m + NAP 

Y=0.28400*X+344480. met Z=20 m + NAP 

Y=0.10000*X+368340. met Z=24 m + NAP 

 

De bovenrand (Y=397000.) ligt gemiddeld op 8,9 m +NAP; de onderrand (Y=381250) op 25,0 m 

+NAP.  

De hoogte van het referentievlak wordt bepaald door hiertussen te interpoleren. De relatieve 

hoogtekaart wordt berekend als het verschil tussen de echte terreinhoogte en het referentievlak: Zrel = 

Zahn – Zref 

 
Relatieve hoogtekaart Oirschot 
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De geel-oranje vlekken zijn relatief het hoogste; de paarse het laagste. De grenzen van de huidige  

gemeente Oirschot zijn aangegeven met een donkerrode lijn. 
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1.3. Werkwijze bij het maken van het fysieke landschap 
 

Als uitgangspunt voor de kaart van het fysieke landschap is de geomorfologische kaart genomen. De 

ligging en begrenzing van de daar aangegeven terreintypen is vervolgens aangepast aan de hand 

van vooral de relatieve hoogtekaart en verder voor details met behulp van de kadasterkaarten en de 

het andere kaartmateriaal. Al doende zijn de moderne structuren, zoals autowegen, vuilhopen, 

afgravingen en bebouwde gebieden, uit de kaart verwijderd. 

 

Vanaf de oude kadasterkaarten werden de beken ingetekend: element “07 Beken” op de kaart. De 

beken werden stroomopwaarts niet verder getekend dan tot waar de kadasterkaart ze een min of 

meer natuurlijk (enigszins kronkelend) uiterlijk geeft. Op die beken sluiten vaak veel rechtere, ooit 

gegraven waterlopen aan die misschien wel in een oud dal of dalvormige laagte liggen, maar hier niet 

als “beek” zijn aangemerkt. 

 

De beekdalen zijn op de geomorfologische kaart meestal van een R-type. Al die R-typen zijn 

samengenomen en vervolgens is de begrenzing aangepast aan de AHN-gegevens  en de oude 

kadasterkaart, waar dat nodig was. Deze bewerking leverde “06 Dalen op het Hoge”. Door controle 

tegen de kadaster- en topografische kaarten is een nadere verdeling tussen “dal” en “rijt” 

aangebracht. Enkele “dalen” zijn echter als “05 Laagten op het Hoge” geïnterpreteerd. In het 

noordwesten zijn enkele beekdaloverstromingsvlakten (deels) bij de beekdalen geteld. In het 

noordwesten is het beekdal van de Velderse Loop op de AHN herkend en hier opgenomen als 

dalletje. Het is niet te vinden op de geomorfologische of bodemkaart. Het dalletje van de 

Loopsewegloop (alias Heerbaan) op de geomorfologische kaart lijkt eerder een holle weg – met – 

beek dan een beekdal: veel te smal. Dit dalletje is niet opgenomen. 

 

De volgende stap betrof het andere uiterste in het landschap: de stuifduingebieden. Ook deze kunnen 

op de geomorfologische kaart teruggevonden worden, maar hier leverde de relatieve hoogtekaart een 

belangrijke verrijking met details op. De bodemkaart (code Zd) diende als controle en de 

topografische kaart van 1840 en de kadasterkaart dienden om inmiddels afgegraven duinen terug te 

vinden en ze scherper te lokaliseren. Binnen de duingebieden komen allerlei kamduinen voor: soms 

paraboolvormig, soms langgerekt, soms helemaal rondlopend. Ook de laagten in het duingebied 

konden zo goed worden opgespoord. In een aantal gevallen moest de kadasterkaart en de oude 

topografische kaart voor aanvullingen zorgen. Deze bewerkingen leverde het onderdeel “04 Duinen 

en stuifkoppen” op. 

 

Van de geomorfologische kaart werden de dekzandruggen (3K14, 4K14) afgelezen. Het type 4K15 

bleek hier niet voor te komen. De categorie 3L5 Dekzandruggen met of zonder oud bouwland bleek 

vrijwel heel het gebied ten noordoosten van de Breuk van Vessem te betreffen en is daarom hier niet 

zonder meer meegenomen. Delen ervan zijn opgenomen als “Lage dekzandruggen” waar de relatieve 

hoogtekaart daar reden toe gaf.  Aan de hand van de relatieve hoogtekaart, de oude kadasterkaarten 

en de topografie van 1838 werden deze vlakken waarnodig aangepast. De gebieden die op de 

relatieve hoogtekaart hoger zijn dan ca 75 cm in het gebied van de oude kernen Oirschot – Best zijn 

aangemerkt als “Hoge dekzandruggen”. Aldus ontstonden de eenheden “02 Lage dekzandruggen” en 

“03 Hoge dekzandruggen”. Juist hier speelt het “invullen” van de gaten in de geomorfologische en 

bodemkaarten ter plaatse van de dorpskommen sterk. Daarbij is de AHN weer belangrijk, aangevuld 

met het oud kadaster en de oude topografische kaarten. 

 

De geomorfologische kaart geeft  ook allerlei laagten aan die niet behoren bij dalen of duingebieden. 

Controle tegen de relatieve hoogtekaart, de kadasterkaart en de topografische kaart aangevuld met 

een extra verkenning van de hoogtekaart  leverde de eenheid “Laagte op het Hoge”. In hoeverre hier 

of in de duingebieden “Pingo-ruïnes” voorkomen, kan op deze wijze niet vastgesteld worden: 

daarvoor is veldonderzoek nodig.   

 

De rest van het gebied kreeg op de geomorfologische kaart de typering 3L5: “dekzandruggen (met of 

zonder oud bouwland)”, 3L12a: “terrasafzettingswelvingen met dekzand” en 2M20a: 
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“terrasafzettingsvlakte met dekzand”. Deze gebieden zijn hier opgenomen als een soort restcategorie 

“01 Lage zandgronden”, voor zover ze hiervoor niet in een andere categorie zijn ondergebracht.  

 

De voorgaande elementen 01 t/m 06 beschrijven heel de bestudeerde oppervlakte. Het element 07 

dat lijnvormig is, kan daarop geprojecteerd worden.  

 

Als extra element is er dan nog “08 Moeren op het Hoge”. Allereerst zijn de vennen die op de 

kadasterkaart van 1828 getekend zijn ingetekend. Binnen Oirschot zijn dat er 17 met een oppervlakte 

van 111 hectare. Bovendien zijn er nog 6 vennen die door de gemeentegrens doorsneden worden: 

129 hectare. 

 

Van inmiddels verdwenen venen blijkt op de moderne geomorfologische en bodemkaart niets meer. 

Wel worden daarop terreinen aangegeven waar nog steeds ondiep in de bodem of aan de 

oppervlakte een veenlaag of moerige laag aanwezig is. In Oirschot, steeds op de gemeentegrens, zijn 

dat er 3, met een oppervlakte van 101 hectare. Het belangrijkste veengebied ligt in het dal van de 

Kleine Beerse. De geomorfologische kaart geeft 8 “moerassige” gebieden aan, met een oppervlakte 

van 109 hectare. Deze gegevens zijn gecombineerd, wat 10 gebiedjes oplevert, samen 168 hectare 

groot. 

 

Geheel verdwenen venen zullen via archiefonderzoek aangetoond moeten worden, maar hier wordt 

nu even volstaan met het benutten van de namen van de vennen uit 1828. Namen met daarin de 

elementen wit, zwart, goor, moer, turf, klot wijzen hoogstwaarschijnlijk op plekken waar ooit veen zat 

dat intussen opgeruimd is. Zo zijn er in Oirschot 3 plekken genoteerd, waarvan er één al als 

moerassig genoteerd was. De twee andere zijn samen 8 hectare groot. Turfvaarten zijn hier niet 

geweest: de turf werd per kar afgevoerd. 

 

Andere vennen dragen namen die op leemwinning duiden. Opvallend is dat heel wat vennen op de 

topografische kaart niet vol water staan en dat die kaart weer enkele vennen tekent die op de 

kadasterkaart niet aangegeven zijn. Kennelijk was de waterstand lokaal nogal wisselend van jaar op 

jaar! Deze vennen zijn niet als mogelijk verdwenen veen geteld. 

 

Dit is dan het resultaat: 
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Een totaaloverzicht van het fysische landschap van Oirschot in cijfers: 

 

Thema nr Thema Aantal Opp (ha) Lengte (m) Sub nr Sub-thema Aantal Opp (ha) 

1 Lage zandgronden 38 3887           

2 Lage dekzandruggen 73 1625   
   

  

3 Hoge dekzandruggen 7 347   
   

  

4 Duinen en stuifkoppen 109 3173   
   

  

  
   

  4,2 Duin 10 2694 

  
   

  4,3 Kamduinen 34 240 

  
   

  4,4 Uitblazingslaagte 65 239 

5 Laagte op het Hoge 16 284   
   

  

6 Dalen op het Hoge 16 1352   
   

  

  
   

  6,1 Dal 15 1349 

  
   

  6,2 Rijt 1 3 

7 Beken 31 
 

102134 
   

  

8 Moeren op het Hoge 32 324   
   

  

  
   

  8,1 Ven 20 147 

  
   

  8,2 Moerassig 8 94 

  
   

  8,3 Veen, actueel 2 74 

          8,2 Veen, verdwenen 2 8 

  Totaal 322 10992 102134         
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1.4. De kaart van het fysieke landschap 
 

Thema: 1 Lage zandgronden 

 

Er zijn 38 vlakken aangegeven, met een gezamenlijke oppervlakte van 3887 hectare. Ze komen over 

het hele gebied verspreid voor. De vlakken zijn genoemd naar het dorpsgebied waarin ze voorkomen. 

Een klein deel van de lage zandgronden van Wintelre strekt tot binnen Oirschot. Ze zijn hier niet 

meegeteld. 

 

Thema: 2 Lage dekzandruggen 

 

Er zijn 73 lage dekzandruggen aangegeven, die samen 1625 hectare beslaan. De grootste zijn bijna 

alle gebruikt als dorpsakkers, maar ook flanken van de Bekersberg vallen in deze groep (alle groter 

dan 50 hectare): tegen Bekersberg, de Stratense Molenheide, Heikant, Kattenberg, Oostelbeers, 

Helder, Dun, Boterwijk, Spoordonk-oost. 

 

Thema: 3 Hoge dekzandruggen 

 

Er zijn 7 hoge dekzandruggen genoteerd, met een gezamenlijke oppervlakte van 638 hectare. Deze 

zijn alle in gebruik geweest als dorpsakker, met het gebied van de Oirschotse akkers met 250 hectare 

als grootste. 

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.3.43 Centraal Oirschot 249,57 

6.3.41 Notel 116,54 

6.3.36 De Hoeven De Braken 99,31 

6.3.37 Moleneindse Akkers 66,10 

6.3.39 Oirschot-O 46,18 

6.3.40 Herselse Akker 30,54 

6.3.42 Koolmont 29,94 
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Thema: 4 Duinen en stuifkoppen 

 

In deze categorie zijn drie subcategorieën onderscheiden: 10 duingebieden met een oppervlakte van 

2693 hectare; 34 kamduincomplexen met een oppervlakte van 240 hectare en 65 laagten die 

samenhangen met duinen en waarschijnlijk meestal uitblazingslaagten zullen zijn, samen 239 hectare 

groot. In totaal is zo 3173 hectare duingebied genoteerd. 

 

 

4.1 Akkerrandwal  

Lang, smal maar hoog opgestoven zand op grens van hei en oude akkers, vaak begroeid met wat 

zielige eiken, maar soms ook hele stevige. Het naastliggende ex-heide gebied vaak begroeid met 

dennen; de akker hopelijk nog akker. Ontstaan door instuiven van akkerwal. 

 

4.2 Duin  

Duinen zijn door de wind in het vrije opgeblazen hopen stuifzand. Soms een heel chaotisch golvend 

gebied. 

 

Veruit het grootste duingebied is de Oirschotse Heide (2040 hectare). Het op een na grootste ligt ten 

zuidenwesten ervan: de Kuikeindse Heide(215 ha) en de derde ligt nog iets westelijker: de 

Spreeuwelse Heide (1912 ha). Deze grote duingebieden maken deel uit van de Midden-Brabantse 

dekzandrug. 

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.4.2.187 Oirschotse Heide 2040,33 

6.4.2.236 Kuikeindse Heide 215,18 

6.4.2.326 Spreeuwelse Duinen 191,73 

6.4.2.264 Bekersberg 147,72 

6.4.2.262 Baest-westzijde 52,08 

6.4.2.306 Molenbergen 19,59 

6.4.2.266 bij Rootersven 15,91 

6.4.2.310 's Heren Vijvers 8,85 

6.4.2.332 west van Aardborst 1,95 

6.4.2.331 in dal Kleine stroom 0,44 

 

4.3 Kamduinen 

Duinen, maar dan in gebogen ruggen, eventueel mooie parabolen. Binnen de bogen 

uitblazingslaagten 

 

De kamduinen zijn soms erg lang: 1 tot 2 kilometer komt hier voor. Vaak kronkelen ze omdat we 

eigenlijk met een reeks aaneengeschakelde paraboolduinen te maken hebben, waar dan inderdaad 

ook een reeks uitblazingslaagten bij hoort. Deze duinen kunnen van laat-glaciale ouderdom zijn, maar 

ook laat-middeleeuws en alle dateringen daartussen. Zonder detailonderzoek of vergelijking met 

archeologische sporen zijn ze niet te dateren. 

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.4.3.274 Oirschotse Heide 29,09 

6.4.3.320 Liebrechtsberg 25,32 

6.4.3.277 Oirschotse Heide 19,82 

6.4.3.199 Oirschotse Heide 18,85 

6.4.3.287 Oirschotse Heide 15,90 

6.4.3.270 westzijde Vloed Spoordonk 11,34 

6.4.3.327 Spreeuwelse Duinen 10,00 

6.4.3.305 langs Ekkersrijt 9,90 
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6.4.3.196 Oirschotse Heide 9,84 

6.4.3.278 Oirschotse Heide 9,24 

6.4.3.181 Oirschotse Heide 6,87 

6.4.3.206 Oirschotse Heide 6,40 

6.4.3.275 Oirschotse Heide 6,25 

6.4.3.279 Oirschotse Heide 5,82 

6.4.3.313 Kuikeindse Heide 5,77 

6.4.3.325 Spreeuwelse Duinen 4,81 

6.4.3.303 Oirschotse Heide 4,71 

6.4.3.291 Oirschotse Heide 4,37 

6.4.3.203 Oirschotse Heide 4,12 

6.4.3.307 's Heren Vijvers 4,07 

6.4.3.312 Molenbroekse Bergen 3,79 

6.4.3.314 Kuikeindse Heide 3,68 

6.4.3.321 Spreeuwelse Duinen 2,79 

6.4.3.292 Oirschotse Heide 2,35 

6.4.3.269 Bekersberg 2,30 

6.4.3.273 Oirschotse Heide 2,11 

6.4.3.267 Bekersberg 2,07 

6.4.3.296 Oirschotse Heide 1,71 

6.4.3.304 Oirschotse Heide 1,55 

6.4.3.293 Oirschotse Heide 1,37 

6.4.3.318 Kuikeindse Heide 1,26 

6.4.3.311 Spreeuwelse Duinen 1,11 

6.4.3.317 Burgerwal 0,90 

6.4.3.330 in dal Kleine Stroom 0,23 

 

 4.4 Uitblazingslaagte  

Plek waar het zand weggeblazen is, tot op een natte of stugge laag. Soms gevuld met een ven of een 

(ex-) veen. 

 

De 65 uitblazingslaagten zijn meestal klein, hun gemiddelde grootte is 4 hectare. De grootste is 

echter bijna 42 hectare en ligt in de Kuikeindse Heide. Combinaties van oude kamduinen en oude 

uitblazingslaagten lijken bij uitstek kansrijk voor sporen uit het Mesolithicum. 

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.4.4.319 Kuikeindse Heide 41,56 

6.4.4.324 Kuikeindse Heide 38,41 

6.4.4.316 Kuikeindse Heide 11,48 

6.4.4.322 Kuikeindse Heide 10,79 

6.4.4.290 Oirschotse Heide 10,48 

6.4.4.282 Oirschotse Heide 7,03 

6.4.4.248 Kuikeindse Heide 6,53 

6.4.4.328 Spreeuwelse Duinen 6,37 

6.4.4.323 Kuikeindse Heide 5,98 

6.4.4.265 Rootersven 5,92 

6.4.4.283 Oirschotse Heide 5,47 

6.4.4.234 Kuikeindse Heide 4,92 

6.4.4.184 Oirschotse Heide 4,35 

6.4.4.289 Oirschotse Heide 4,00 

6.4.4.288 Oirschotse Heide 3,36 

6.4.4.182 Oirschotse Heide 3,21 

6.4.4.295 Oirschotse Heide 3,14 

6.4.4.308 's Heren Vijvers 3,05 

6.4.4.286 Oirschotse Heide 3,03 
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6.4.4.271 Oirschotse Heide 2,83 

6.4.4.192 Oirschotse Heide 2,55 

6.4.4.191 Oirschotse Heide 2,53 

6.4.4.185 Oirschotse Heide 2,44 

6.4.4.301 Oirschotse Heide 2,43 

6.4.4.300 Oirschotse Heide 2,34 

6.4.4.334 Oirschotse Heide 2,26 

6.4.4.281 Oirschotse Heide 2,19 

6.4.4.202 Oirschotse Heide 2,18 

6.4.4.200 Oirschotse Heide 2,14 

6.4.4.285 Oirschotse Heide 2,14 

6.4.4.201 Oirschotse Heide 2,03 

6.4.4.280 Oirschotse Heide 1,77 

6.4.4.268 Bekersberg 1,76 

6.4.4.179 Oirschotse Heide 1,72 

6.4.4.276 Oirschotse Heide 1,69 

6.4.4.263 Bekersberg-Kraaiven 1,68 

6.4.4.302 Oirschotse Heide 1,62 

6.4.4.284 Oirschotse Heide 1,56 

6.4.4.294 Oirschotse Heide 1,51 

6.4.4.297 Oirschotse Heide 1,32 

6.4.4.195 Oirschotse Heide 1,20 

6.4.4.188 Oirschotse Heide 1,17 

6.4.4.298 Oirschotse Heide 1,07 

6.4.4.193 Oirschotse Heide 1,01 

6.4.4.272 Oirschotse Heide 1,00 

6.4.4.198 Oirschotse Heide 0,97 

6.4.4.233 Kuikeindse Heide 0,94 

6.4.4.207 Oirschotse Heide 0,93 

6.4.4.186 Oirschotse Heide 0,91 

6.4.4.190 Oirschotse Heide 0,88 

6.4.4.205 Oirschotse Heide 0,82 

6.4.4.238 Kuikeindse Heide 0,79 

6.4.4.197 Oirschotse Heide 0,69 

6.4.4.299 Oirschotse Heide 0,67 

6.4.4.180 Oirschotse Heide 0,61 

6.4.4.204 Oirschotse Heide 0,58 

6.4.4.239 Kuikeindse Heide 0,58 

6.4.4.189 Oirschotse Heide 0,51 

6.4.4.237 Kuikeindse Heide 0,44 

6.4.4.294 Oirschotse Heide 0,36 

6.4.4.235 Kuikeindse Heide 0,33 

6.4.4.178 Oirschotse Heide 0,32 

6.4.4.183 Oirschotse Heide 0,26 

6.4.4.309 Spreeuwelse Duinen 0,25 

6.4.4.315 Kuikeindse Heide 0,20 

 

 4.5 Fort 

 Soort getuigeberg in verstoven gebied waarin de oude bodemopbouw nog aanwezig is, vaak bedekt 

door een bergje stuifzand. Niet aangegeven, want ze zijn alleen door veldverkenning te herkennen. 
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Thema: 5 Laagte op het Hoge 

 

Een niet-beekdal-laagte, het kunnen oude uitblazingslaagten zijn die in de laatste 1000 jaar niet meer 

stoven (in cultuurland, heide) maar ook erg oude beekdalen die tot ingesloten laagten werden doordat 

ze ergens door overstuiving met dekzand tot kom werden. Of rare gaten door smeltend ijs nagelaten 

etc. 

 

5.1 Pingoruïne 

Een pingo is een bolvormige heuvel die ontstaat in een gebied met permafrost waar de 

hydrostatische druk van bevriezend grondwater zorgt voor het opheffen van een laag bevroren grond. 

Als het klimaat warmer wordt, bijvoorbeeld aan het einde van een ijstijd, blijft van een pingo een 

cirkelvormig meer of krater over die pingoruïne wordt genoemd. Veel pingoruïnes worden na het 

afsmelten van het ijs langzaam opgevuld met veen. 

 

In het gebied konden met de gebruikte methode geen pingo-ruïnes herkend worden. Omdat er 

kennelijk weldegelijk oude (dat wil zeggen tot in het Mesolithicum teruggaande) duinen zijn, kan niet 

uitgesloten worden dat er ook pingo-ruïnes zullen zijn. 

 

5.2 Andere laagtes 

Het gaat hier niet om uitblazingslaagte met randwal, maar om laagten in verder min of meer vlak 

gebied die meestal geen deel uitmaken van dalsystemen. Wel kunnen er stukjes dal tussen zitten die 

door latere zandverplaatsing afgesnoerd werden. Het gaat om 16 laagten met een totale oppervlakte 

van 284 hectare. Deze laagten variëren sterk in grootte. De grootste ligt helemaal in het zuiden: de 

Keienhurk tegen de duinen van de Oirschotse Heide. Een andere opvallende laagte is die waarin Het 

Groene Woud lag: 51 hectare. 

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.5.2.134 Keienhurk 89,42 

6.5.2.143 Het Groene Woud 51,02 

6.5.2.140 Oostelbeerse Heide 31,34 

6.5.2.146 Oirschotse Heide 29,60 

6.5.2.145 O van Stratens Molenheik 13,70 

6.5.2.144 W van Stratens Molenheik 12,15 

6.5.2.131 Lange Rijt 8,54 

6.5.2.139 Oostelbeerse Heide 8,01 

6.5.2.136 Z van Oostelbeers 7,97 

6.5.2.141 Oostelbeerse Heide 7,74 

6.5.2.133 Scherpven 5,74 

6.5.2.142 Oostelbeerse Heide 5,73 

6.5.2.132 O van Oostelbeers 5,23 

6.5.2.138 bij Oostelbeers 4,12 

6.5.2.137 bij Oostelbeers 2,38 

6.5.2.135 N van Heikant 1,05 
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Thema: 6 Dalen op het Hoge 

 

Normaler wijze beekdalen met beek, maar soms geheel gevuld met veen en dan (vroeger) beekloos. 

 

6.1. Dal 

Langgerekt doorlopend dal. 

 

In het noorden van Oirschot verdringen de beekdalletjes elkaar en lopen ze zelfs in elkaar over. In de 

oude gemeente Oost-, West- en Middelbeers komen daarentegen maar twee grote beekdalen voor: 

die van de Grote en Kleine Beerse. Helemaal in het zuiden wringen die zich met moeite door de 

Midden-Brabantse dekzandrug. Ten zuiden daarvan maar ook ten zuiden van de watermolen van 

Spoordonk, zijn er opmerkelijke verbredingen van de beekdalen. In totaal zijn 15 beekdalen 

onderscheiden, met een oppervlakte van 1349 hectare. 

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.6.1.49 Beerse -Muggenhol 290,84 

6.6.1.45 Tregelaarse beken 238,34 

6.6.1.50 Grote Beerse 219,09 

6.6.1.52 De Vloed (Spoordonk) 214,56 

6.6.1.46 Notelse Loop 110,97 

6.6.1.44 Beerze loop 53,40 

6.6.1.42 Wouwer Beerse Heide 44,97 

6.6.1.51 Kleine Beerse 38,51 

6.6.1.54 Berendonkse loop 34,15 

6.6.1.40 Stratense loop 30,39 

6.6.1.48 Ekkersrijt 23,67 

6.6.1.43 Velderse loop 16,98 

6.6.1.47 Helderse loop 14,60 

6.6.1.41 Spoordonkse loop 10,18 

6.6.1.55 bij Kolmont 8,46 

  

6.2 Rijt 

Begin van een beekdal, vaak in kwelzone, vaak moerassig of venig en met een afsnoering eer het 

eigenlijke dal begint. 

 

Aan de uitlopers van deze dalen en hun zijdalen kwamen rijten voor: plaatsen waar het water uit de 

bodem komt aan de kop van een dergelijk dal, wat meestal een erg natte plek opleverde. Ik heb er 

maar één onderscheiden met een oppervlakte van 3 hectare. Mogelijk levert een toponymische studie 

van het gebied nog een reeks andere rijten op! 

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.6.2.53 Ekkersrijt 3,27 

 

6.3 Waterscheiding 
De Midden-Brabantse dekzandrug is hier de voornaamste waterscheiding, maar deze wordt op twee plaatsen doorbroken, 
namelijk door de Grote en Kleine Beerse.
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Thema: 7 Beken 

 

De beken in Oirschot zijn deels „genormaliseerd” ofwel rechtgetrokken. Op deze kaart is echter hun 

kronkelende gedaante weergegeven en dat op basis van de kadasterkaarten van ca 1828. Een 

probleem is de naamgeving van de beken, niet alleen hier maar in heel de Kempen. Soms verandert 

een beek al binnen één oude gemeente van naam, in de regel gebeurt dat zodra de beek een 

gemeentegrens oversteekt. Zo is de naam “Kleine Beerse” een meer regionale naam voor hetzelfde 

water dat binnen Oirschot soms “De Kleine Stroom” heet. Voor weer andere beekjes geeft de 

kadasterkaart geen naam. Daar is de naam ontleend aan latere topografische kaarten, of heb ik zelf 

een naam ingevoerd: de naam van een plek waar de beek langs loopt met als toevoeging: “loop”. 

Vaak heten de beken tegenwoordig wéér anders: hier staan dus de oude namen voorop! 

In het noorden van Oirschot zijn heel wat beken verwerkt in de bermsloten van wegen en hebben die 

wegen het karakter van een holle weg. Wat is hier aan de hand? Een weg in een beekdalletje, of een 

beekje dat ontstond in de lage zone van een holle weg? Een onderzoeksvraag dus! 

 

7.1. Beekloop 

De eigenlijke natuurlijke beek. Op de kadasterkaarten is in de regel goed te zien tot waar een beek 

stroomopwaarts natuurlijk is (bochten!). Daarop sluiten dan gegraven, meestal rechte, waterlopen 

aan, aangelegd bij de ontginning van de heide. Die rechte stukken horen tot het cultuurlandschap. 

 

In totaal zijn 31 beken en beekjes te onderscheiden, met een totale lengte van ruim 102 kilometer. 

  

Uniek nr Naam Lengte (m) 

6.7.1.50 De Grote Stroom 15287 

6.7.1.73 Grote Stroom of Beerse 9430 

6.7.1.48 Kleine Stroom 6835 

6.7.1.66 loop langs Straten 5709 

6.7.1.56 Melklandse Loop 4515 

6.7.1.67 loop uit de Hanendonken 4384 

6.7.1.65 loop van Notel 3808 

6.7.1.52 Kleine Stroom 3752 

6.7.1.54 uit Vinkedonken 3697 

6.7.1.64 loop uit de Berendonken 3624 

6.7.1.53 door Banisveld 3239 

6.7.1.68 Zwartvoortse Loop 3170 

6.7.1.61 loop uit de Lieringen 2980 

6.7.1.72 loop langs Hedel 2943 

6.7.1.60 loop uit de Huiskenshoek 2909 

6.7.1.69 Ekkersrijt 2891 

6.7.1.63 Heerbeekse Loop 2861 

6.7.1.58 grensloop Velder 2387 

6.7.1.51 Beerze Loop 2158 

6.7.1.55 loop door Tregelaar 2142 

6.7.1.75 loop langs de Heidebloem 1945 

6.7.1.74 loop bij Kattenberg 1830 

6.7.1.57 loop uit Spoordonk 1773 

6.7.1.70 Kerkhofloop 1369 

6.7.1.49 is dit een beekje? 1306 

6.7.1.76 Heiloop 1054 

6.7.1.71 loop langs Koolmond 1034 

6.7.1.77 Oude Beerse (Baest) 915 

6.7.1.62 loop uit de Woekens 815 

6.7.1.47 (bij Muizennest) 691 

6.7.1.59 loop uit de Munniken 681 
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Afbeelding: Meanderende Beerse bij Middelbeers

1
 

 

 

 
Afbeelding: Meanderende Grote Beerze bij Middelbeers

2
 

                                                      
1
 www.google.maps.com 

2
 www.google.maps.com 
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Afbeelding: Meanderende Beerse bij Middelbeers
3
 

 

7.2 Oude meander 

Reeds in een vroeg historisch of zelfs prehistorisch stadium afgesnoerde meanders. Vaak half open 

en half verland met veen of dichtgroeiende boerenkuilen. 

 

7.3 Overstromingsgebied  

Soms belandt een beek in een erg vlak gebied waar amper nog van een dal sprake is: zo‟n gebied 

kon gemakkelijk onder water schieten. Iets dergelijks ook bovenstrooms van bijna-afknellingen van 

beekdalen door dekzandruggen. Dergelijke overstromingsgebieden zijn wel eens “gecultiveerd” tot 

een “vloed” bij een watermolen. Die “vloed” noteren we bij het cultuurlandschap, het natuurlijke 

fenomeen van de overstromingsvlakte noteren we onder fysisch landschap. 

                                                      
3
 www.google.maps.com 
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Thema: 8 Moeren op het Hoge 

 

Van deze moeren op het hoge blijkt op de moderne geomorfologische en bodemkaart niets meer. 

Alleen in de Keienhurk zou nog veen aan de oppervlakte voorkomen. Al het andere veen is via 

archiefonderzoek gevonden en gereconstrueerd. Hierbij zijn de waterhoudende vennen volgens de 

kadasterkaarten alle opgenomen. Ook geven de bodem- en geomorfologische kaarten wel bodems 

aan waarin een veenlaag of een moerige laag voorkomt. Een aantal vennen draagt namen met de 

naamselementen “klot”, “wit”, “zwart” erin: daar is zeker turf gestoken of gebaggerd. Andere dragen 

namen die op leemwinning duiden. Opvallend is dat heel wat vennen op de topografische kaart niet 

vol water staan en dat die kaart weer enkele vennen tekent die op de kadasterkaart niet aangegeven 

zijn. Kennelijk was de waterstand lokaal nogal wisselend van jaar op jaar! 

 

8.1. Ven 
Natuurlijk open water op oude kaarten, zoals kadaster. Hier gegraven poelen in het cultuurlandschap. 

Sommige vennen(groepen) werden omgebouwd tot viskwekerij. De vennen noteren bij fysisch 

landschap; de viskwekerijen bij cultuurlandschap. Vennen ontstonden deels door het leeggraven van 

met veen gevulde laagten. In veel vennen werd nog recent van de bodem “klot”, goeie turf, 

gewonnen.  

 

Er zijn 20 vennen opgenomen, met een totale oppervlakte van 147 hectare. Enkele vennen strekken 

zich ook een eindje over de gemeentegrens uit. De grootste vennen lagen in het zuiden, tegen de 

Oirschotse Heide aan: Het Wintelre Ven (34 ha), de Keienhurk (33 ha), Het Wit Hollandven (14 ha) en 

het Scheieindsven-Oost (11 ha). 

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.8.1.279 Het Wintelre Ven 34,21 

6.8.1.308 Keienhurk 33,11 

6.8.1.312 Het Wit Hollandven 14,46 

6.8.1.316 Scheieindsven-Oost 11,10 

6.8.1.219 Berkven 8,51 

6.8.1.311 Kromven 7,33 

6.8.1.314 Scheieindsven-West 6,45 

6.8.1.321 Kampven 6,37 

6.8.1.323 bij Adrianahoeve 5,47 

6.8.1.309 Groot Mosven 4,20 

6.8.1.310 Klein Mosven 4,04 

6.8.1.313 Scherpven 3,28 

6.8.1.283 Keijenhurk 2,17 

6.8.1.305 Kraanven 1,68 

6.8.1.307 Wolfsven 1,67 

6.8.1.284 Keijenhurk 0,79 

6.8.1.315 Scheieindsven-Midden 0,76 

6.8.1.317 aan de Grintweg 0,66 

6.8.1.318 achter de Oranjeboom 0,65 

6.8.1.320 bij Wintelreven 0,18 
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Afbeelding: Ven Keienhurk (nr: 6.8.1.308) op de Landschotse heide

4
 

 

 
Afbeelding: Ven Keienhurk (nr: 6.8.1.308) op de Landschotse heide

5
 

 

8.2 Moeras 
Moerassige gebieden waarvan niet duidelijk is dat het ooit veengebieden waren. De 

geomorfologische kaart geeft ook “moerassige” gebieden aan. Deze zijn overgenomen in de 

subcategorie 8.2 “Moerassig”. Het betreft 8 plekjes, samen 94 hectare, maar De Keienhurk en het 

gebied van het Kromven en het Wit-Hollandven nemen daarvan al 79 hectare voor hun rekening. 

                                                      
4
 www.google.maps.com 

5
 www.google.maps.com 
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Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.8.2.332 Keienhurk 40,25 

6.8.2.326 Kromven, Hollandven 38,41 

6.8.2.327 Scherpven 5,74 

6.8.2.329 in Oirschotse Heide 3,21 

6.8.2.324 Soependonken 2,84 

6.8.2.330 in Oirschotse Heide 2,26 

6.8.2.325 bij Keienhurk 0,70 

6.8.2.328 in Oirschotse Heide 0,69 

 

8.3 Veengebied actueel 

Zowel de geomorfologische kaart als de bodemkaart geven gebieden aan waar thans ondiep in de 

bodem nog veen of een moerige laag aanwezig is. Deze gronden zijn samen genomen in de 

subcategorie 8.3: “Veen, actueel”. Binnen Oirschot betreft het 2 gebieden. Samen is dat 74 hectare, 

waarvan nu eens het Muggenhol in het noorden van Oirschot de grootste is, maar deels buiten de 

huidige gemeente ligt.  

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.8.3.331 Muggenhol 47,92 

6.8.3.333 Keienhurk 26,21 

 

8.4 Veengebied verdwenen 

Gebieden waar ooit in de laatste 5000 jaar veen aan de oppervlakte lag. Aantoonbaar leeggeturfde 

vennen (niet omwille van de klot) horen er ook bij. Meestal in pleistocene laagten, maar het veen kon 

zich van daaruit ook verbreiden over de vlakkere omgeving. Het meeste veen is in de middeleeuwen 

en daarna weggegraven: het gaat dan om een reconstructie! 

 

Voor het verdwenen veen is een schatting gemaakt van plekken waar vroeger veen gelegen kan 

hebben. Daarvoor zijn onder meer de namen van de vennen uit 1828 benut. Namen met daarin de 

elementen wit, zwart, goor, moer, turf, klot en lok wijzen hoogstwaarschijnlijk op plekken waar ooit 

veen zat dat intussen opgeruimd is. Turfvaarten zijn hier niet geweest: de turf werd per kar afgevoerd. 

 

Het gaat om 2 plekken, met een totale oppervlakte van 8 hectare.  

 

Uniek nr Naam Opp (ha)  

6.8.4.334 Groot Mosven 4,20 

6.8.4.335 Klein Mosven 4,04 
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Thema: 9 Heide 

 

 

In de Volle Middeleeuwen werd een begin gemaakt met plaggenbemesting. Heide en grasplaggen 

werden vermengd met de mest van het vee. Eerst gebeurde dit in de openlucht, later in zogenoemde 

potstallen. Hierdoor ontstonden vruchtbare, humeuze akkerbodems. Rond 1850 bestond Kempenland 

nog voor tweederde uit woeste gronden, vooral heide. In de periode 1850-1940 hebben zich 

ingrijpende veranderingen voorgedaan in het grondgebruik in de Kempen. De woeste gronden 

werden ontgonnen. Tot aan het einde van de 19de eeuw was er vooral sprake van grootschalige 

bosaanplant. Rond het jaar 1900 kwamen, me name dankzij een meer algemeen gebruik van 

kunstmest, grootschaliger heideontginningen op gang. Rond 1940 waren van de grote heidevelden 

nog maar enkele grotere gebieden over. Na de Tweede Wereldoorlog werden nog meer 

heidegronden in cultuur gebracht. 

 

Bij de reconstructie van het historisch landschap is gebruik gemaakt van drie referentieperiodes, drie 

ijkpunten (circa 1830, 1900, 1930), waardoor de ontwikkeling van het landschap gestalte krijgt. Aan 

de hand van het historisch kaartmateriaal uit betreffende periodes kon de ontwikkeling van het 

landschap, in dit geval de heide, in kaart worden gebracht.
6 
 

 

9.1. Hei in 1840 

 

Uniek nr Naam 

6.9.1.046 Klein Oisterwijksche Heide 

6.9.1.047 Baneveldsche Heide 

6.9.1.048 Tregelaarsche Velden 

6.9.1.049 Achterste Elzinge 

6.9.1.050 Oirschotsche Heide 

6.9.1.051 Kuikeindsche Heide (onderdeel Landschotse Heide) 

6.9.1.052 Broekeindsche Heide (onderdeel Landschotse Heide; zie ook beschrijving, 9.1.051) 

6.9.1.053 Beersche Heide 

 

De Landschotse heide was oorspronkelijk een groot gebied van ongeveer 1000 ha., dat zich uitstrekte 

van Middelbeers - Westelbeers tot aan de gemeenten Vessem en Hoogeloon. Aan de westzijde 

grenst het gebied aan het beekdal van de grote Beerze en aan de oostzijde aan het beekdal van de 

kleine Beerze. Het heidegebied aan de noord-oostzijde werd de Kuijkeindse heide genoemd en het 

deel aan de westzijde werd de Broekeindse heide genoemd. Op oude kaarten staat de naam 

Landschotse heide meestal aan de zuid-oostzijde van het huidige heidegebied aangeduid, bij de 

gemeentegrens van Vessem.  

 

 

9.2. Hei in 1900 

 

Uniek nr Naam 

6.9.2.001 t/m 6.9.2.008 Banisveldsche Heide 

6.9.2.009 t/m 6.9.2.014 Klein Oisterwijksche Heide 

6.9.2.015 t/m 6.9.2.046 Beersche Heide 

6.9.2.047 Spreeuwelsche Heide 

                                                      
6 Historisch kaartmateriaal: 1832: kadaster 1832; 1838: topografie 1837-1840. Uit de reproductie Wolters-Noordhoff. Grote 
Historische Atlas van Nederland 1:50.000. Deel 4: Zuid Nederland 1838-1857. Groningen 1990; 1845: Topografie ca 1845: 
Voordt-Pieck, L. van der, M. Kuijl. Statistiek der provincie Noord-Braband volgens de uitkomsten van het kadaster bij deszelfs 
invoering. Maastricht, 1845 (Geografisch Etablissement F. Desterbecq). (GAB = stamb.nr.3063 (tabellen); 1900: Topografie ca 
1900 Wieberdink, G.L. (samensteller). Historische Atlas van Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000. 
Den Ilp, 1989. Dit zijn de Bonneblaadjes. 
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6.9.2.048 t/m 6.9.2.56 Beersche Heide 

6.9.2.057 Kuikeindsche Heide 

6.9.2.058 & 6.9.2.086 Broekeindsche Heide 

6.9.2.087 t/m 6.9.2.098 Oostelbeersche Heide 

6.9.2.099 t/m 6.9.2.122 Oirschotse Heide 

6.9.2.123 t/m 6.9.2.145 Tregelaar 

 

6.9.2.057 Kuikeindsche Heide 

De Kuikseindse Heide is een natuurgebied met een oppervlakte van zo'n 200 hectare. Van oorsprong 

is dit een zeer nat moerasgebied dat regelmatig onder water kwam te staan wanneer de Groote 

Beerze (aan de westkant) en de Kleine Beerze (aan de oostkant) uit hun oevers traden. Om die reden 

bleef dit heidegebied gespaard van landbouwontginningen: het was simpelweg te nat voor agrarische 

bewerking. Inmiddels zijn de twee Beerzen gekanaliseerd, maar de Kuikseindse Heide is nog altijd 

een waterrijk natuurgebied.
7
  

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Brabant (CHW) staat de Kuikseindsche Heide 

omschreven als heidegebied met een aantal grote vennen, o.a. Keijenhurk, Kromven, Wit Hollandven 

en Berkven. Restant van de grote, open heidegebieden die sinds de Late Middeleeuwen (1250-1500) 

in grote delen van de Brabantse zandgebieden voorkwamen. Aan de randen enige spontane opslag 

van berken en dennen. Het gebied kent een samenhang met de omliggende jonge heidebebossingen 

en met de akkercomplexen van Westelbeers en Middelbeers. 

CHW. nr. V214 (GK-HV-10) 

 

6.9.2.099 t/m 6.9.2.122 Oirschotsche Heide 

De Oirschotse Heide is een uitgestrekt heidegebied dat al bijna een eeuw wordt gebruikt als militair 

oefenterrein. Het gebied heeft een grote aardkundige waarde omdat het een ingewikkeld patroon kent 

van droge plateaus, opgestoven hoogten en geul- en komvormige laagten. Daarnaast heeft het als 

bijzonder kenmerk dat het 'hydrologisch' verbonden is met natuurgebied de Mortelen: regenwater dat 

hier in de bodem wordt opgenomen, verschijnt in de Mortelen als kwelwater aan de oppervlakte. 

Hoewel zich regelmatig vrachtwagens, tanks en andere militaire kolossen een weg banen door het 

mulle heidezand is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten nog verrassend groot. In schrale 

stukken groeien zandblauwtje, vogelpootje, grasklokje, grondster, liggend hertshooi en echt 

duizendguldenkruid. Broedvogels zijn nachtzwaluw, boomleeuwerik, korhoen, geelgors, patrijs, 

roodborsttapuit, tapuit en kruisbek. Ook komen er amfibieën voor waaronder de 

alpenwatersalamander, heikikker en rugstreeppad. De Oirschotse Heide is verder een 

dagvlindergebied van landelijke betekenis met soorten als heideblauwtje, gentiaanblauwtje, 

kommavlinder, oranje zandoogje, bont dikkopje en bruine eikepage.
8
 

 

 

9.3. Hei in 1930 

 

Uniek nr Naam 

6.9.3.001 Banisveldsche heide 

6.9.3.002 Tregelaar 

6.9.3.003 Groot Beerveld 

6.9.3.004 Oostelbeersche Heide 

6.9.3.005 Beersche Heide 

6.9.3.006 Beersche Heide 

6.9.3.007 Spreewelsche Heide 

6.9.3.008 Broekeindsche Heide 

6.9.3.009 Buiksche Heide 

6.9.3.010 Kleine Oisterwijksche Heide 

                                                      
7 Wandelgids: Uitgebreide beschrijving van bezienswaardigheden en natuurgebieden. Wandelroutenetwerk Oirschot VVV 
(Oirschot 2004), p. 33 
8 Wandelgids: Uitgebreide beschrijving van bezienswaardigheden en natuurgebieden. Wandelroutenetwerk Oirschot VVV 
(Oirschot 2004), p. 32 
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6.9.3.011 Oirschotsche Heide 

6.9.3.012 Onbekend 

6.9.3.13 Onbekend 

 

6.9.3.004 Oostelbeersche Heide 

Men ging zo ver met het ontnemen van voedingsstoffen aan de hei dat zelfs de Struikheide niet meer 

kon groeien en er zandverstuivingen ontstonden. In de Oostelbeerse Heide, vroeger deel uitmakend 

van de “Grote aard van Oerle” is dit in het verleden gebeurd. Oude veldnamen als het “Vliegend 

Zand” zijn hiervan afgeleid. In de Oostelbeerse Heide zijn nu nog restanten van deze 

zandverstuivingen te vinden.
9 
 

 

Foto‟s in: J. Kolsters, W. Kolsters, J.v. Vroenhoven  De Beerzen van weleer (Hulst) 

 

6.9.3.008 Broekeindsche Heide 

Voor het bestuderen van veranderingen in het landschap in het verleden zijn oude topografische 

kaarten vaak een belangrijk hulpmiddel. De heemkundige J. van Kessel wijst in het heemkundeblad 

De Berse echter op enkele beperkingen in het gebruik van deze kaarten, met name indien droog-nat 

situaties in heidegebieden worden bestudeerd: 

 
 „Uit veldwerk in het gebied de Landschotse heide is gebleken dat er vroeger veel meer vennen hebben gelegen dan 

 op oude militaire topografische kaarten zijn aangegeven. Reden hiervoor is dat kleine- en ondiepe vennen meestal 

 geen probleem waren voor militaire verplaatsingen, deze werden dan ook vaak niet op kaarten vermeld. We moeten 

 immers niet vergeten dat deze kaarten steeds voor militaire doeleinden werden gemaakt. Wel werden vennen 

 vermeld wanneer militairen in het veld gebruik moesten maken van bootjes, soms waren gebieden nat en drassig en 

 werden dan met vaag lichtblauw of groen aangegeven. Uit een luchtfotointerpretatiekaart van von Freytag Drabbe 

 blijkt dat er tot aan het eind van de 2e wereldoorlog erg veel water moet zijn geweest op de Landschotse heide. De 

 reden hiervoor is dat tijdens de oorlogsjaren vrijwel niets aan waterbeheersing werd gedaan, zodat in veel terreinen 

 de oorspronkelijke grondwaterstand terug kwam. Dit levert een bijzonder interessant beeld op. Daarnaast is er ook 

 een controle uitgevoerd met behulp van een luchtfoto uit 1948 van het gebied, dit levert bijna dezelfde resultaten op. 

 (…) Dat de waterstand in het gehele gebied zeer sterk is gedaald wordt duidelijk door een verhaal van een inwoner 

 van Middelbeers over de situatie van begin 1900-1930: Bij strenge winters was het mogelijk om vanaf het 

 Withollandven naar Vessem te schaatsen, op enkele plaatsen moest je dan wel een klein stukje lopen om bij het 

 volgende ven te komen'. Hieruit blijkt dat er toen over grote afstanden voldoende water was.‟
10

  

 

Dr. K. Leenders onderstreept de visie van heemkundige J. van Kessel en voegt daaraan toe dat de 

waterstand in de vennen erg gevoelig was voor langdurig droog of nat weer. Als de verkenners van 

het leger op het eind van een droge zomer langskwamen, zullen ze een heel andere kaart gemaakt 

hebben dan wanneer ze in de vroege lente na een natte winter op verkenning kwamen. Het kadaster 

geeft dus vennen aan die de soldaten niet zagen, en omgekeerd. Het hangt dus ook van de vennen 

zelf af, of beter: de bodem, de omgeving. Een naam als "Vliegend ven" duidt bijvoorbeeld op 

venvlakten, die als ze geheel droog stonden een bron voor stuifzand werden.
11

 

 

Door ontginningen en verbeterde waterbeheersing zijn de meeste vennen van de Landschotse heide 

verdwenen. In de bossen zijn op een aantal plaatsen echter nog sporen van verdwenen vennen terug 

te vinden, omdat door slechte bodemstructuur en stagnerende waterafvoer op deze plekken geen of 

slecht groeiende bomen staan. Zo ook in het nog bestaande Groot- en Klein Mosven en delen van het 

Withollandven, waar de bodem is veranderd in een begroeiing van vochtige heide en pijpestrootje, 

zoals dat ook op andere plaatsen in de Kempen voorkomt. In het Groot Mosven ligt een aantal diepe 

kuilen en in het Klein Mosven zijn enkele brede diepe sloten gegraven, mogelijk dat hierdoor deze 

vennen zijn verdroogd. In het bos ten noordoosten van het Berkven zijn ook nog enkele venrestanten 

gelegen. De heemkundekring van Oirschot wijst erop dat met de huidige kennis van waterbeheersing 

het mogelijk moet zijn om in de vennen van de Landschotse heide meer water te krijgen, zodat deels 

weer de oude situatie terug komt. Het is dan wel noodzakelijk dat omliggende gebieden minder water 

afvoeren waardoor het proces van verdroging kan worden verminderd.
12

 

                                                      
9 J. Kolsters, W. Kolsters, J.v. Vroenhoven  De Beerzen van weleer (Hulst)  
10 J. van Kessel, „De Landschotse heide‟. In: De Berse  
11 Schriftelijke mededeling K. Leenders, d.d. 22-02-2010 
12 J. van Kessel, „De Landschotse heide‟. In: De Berse  
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Op de heide liggen vijf vennen: het Withollandven, Het Cromven, Het Scherpven. Het Berkven en de 

Keienhurk. 

 

6.9.3.011 Oirschotsche Heide 

Beplanting met (restanten van) hakhout op stuifzanden. De beplanting bestaat met name uit zomereik 

en grove den. Het geheel dateert overwegend uit de periode 1880-1920, maar is deels ook ouder. 

CHW. nr. G206 (GK-HG-65) 

 
Afbeelding: Oirschotse Heide vanaf een zandweg aan de zuidzijde nabij de Oirschotsedijk (november 

2010). 
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Thema: 11 Restbossen 

 

 

11.1 Restbos 

Bossen die kennelijk de bos-vijandige middeleeuwen overleefden en pas daarna sneuvelden of 

misschien zelfs nog bestaan. 

 

6.11.1.001 t/m 6.11.1.330 Restbos Oirschot 

Bij de reconstructie van het restbos is gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal vanaf 1830 t/m 

1930. Daar waar op alle kaarten bos voorkwam zijn aangemerkt als restbos.
13

 

 

 

11.2 Ecologisch oud bos
14

 

Een oude boskern is een bos dat tenminste voorkomt op topografische kaarten van ca. 1840 en waar 

een deel uit inheemse bomen of struiken bestaat. Inheems zijn de bomen en struiken die zich sinds de 

spontane vestiging na de laatste IJstijd (vanaf ca. 13000 jaar geleden) ter plekke altijd natuurlijk hebben 

verjongd. Ze kunnen ook kunstmatig verjongd zijn, maar dan moet het plantmateriaal afkomstig zijn van 

strikt lokaal oorspronkelijke bomen of struiken. Dit betekent dat bomen en struiken die als soort wel 

inheems zijn, maar ingevoerd werden uit een andere klimaatszone of geologische regio niet als inheems 

worden aangemerkt. Plantmateriaal uit direct aangrenzende gebieden (ook over landsgrenzen) kan 

daarentegen wel als oorspronkelijk inheems worden gedefinieerd, als het verder voldoet aan de 

definitie.  

 

Aangeplante bomen en struiken zijn niet zonder meer te onderscheiden van hun inheemse verwanten. 

Ervaren veldwerkers kunnen wel heel wat morfologische verschillen vaststellen, maar in de praktijk 

worden inheemse bomen en struiken onderscheiden door middel van een aantal parameters of criteria. 

De werkwijze hiervoor is ontwikkeld door Maes.
15

 De criteria hebben betrekking zowel op de boom zelf 

als op de groeiplaats. Soms bieden archieven of herinneringen van omwonenden hulp. Een nieuwe 

hulpbron is kennis van het DNA met behulp waarvan inheemse genenbronnen kunnen worden 

gekarakteriseerd.  

 

De belangrijkste criteria die de groeiplaats betreffen: 

 het landschapselement komt voor op de historische topografische kaart van ca. 1830-1850 of ouder; 

 het landschapelement komt op latere topografische kaarten voor, maar er zijn duidelijke aanwijzingen 

dat er vanuit oudere landschapselementen in de buurt uitzaaiing heeft plaats gevonden;  

 het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk 

 het bodemtype en de groeiplaatsomstandigheden komen min of meer overeen met de natuurlijke 

standplaats van de soort; 

 de bodem maakt een ongestoorde indruk; 

 de boom of struik komt voor in het ter plaatse natuurlijke of afgeleide vegetatietype; 

 er zijn plantensoorten aanwezig in de boom-, struik- of kruidlaag die indicatief zijn voor oude 

bosplaatsen of houtwallen. Hierbij wordt een lijst gehanteerd zoals die voor de bossen van 

                                                      
13 Historisch kaartmateriaal: 1832: kadaster 1832; 1838: topografie 1837-1840. Uit de reproductie Wolters-Noordhoff. Grote 
Historische Atlas van Nederland 1:50.000. Deel 4: Zuid Nederland 1838-1857. Groningen 1990; 1845: Topografie ca 1845: 
Voordt-Pieck, L. van der, M. Kuijl. Statistiek der provincie Noord-Braband volgens de uitkomsten van het kadaster bij deszelfs 
invoering. Maastricht, 1845 (Geografisch Etablissement F. Desterbecq). (GAB = stamb.nr.3063 (tabellen); 1900: Topografie ca 
1900 Wieberdink, G.L. (samensteller). Historische Atlas van Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000. 
Den Ilp, 1989. Dit zijn de Bonneblaadjes. 
 
14

 Bestanden Bert Maes 2010. 
15

 Maes, N.C.M. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken. Deelproject: Randvoorwaarden en knelpunten bij behoud 
en toepassing van inheemse genenmateriaal. Wageningen (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)), 1993. 
(IBN-rapport, ISSN 0928-6888; 020, ill., Rapport samengesteld in opdracht van het Informatie en Kennis Centrum, NBLF, 
Ministerie LNV, uitgevoerd door Ekologisch Adviesburo Maes, lit.opg., 86 p). 
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Vlaanderen is opgesteld door M. Hermy (Tack et al., 1993), aangevuld met soorten die representatief 

zijn voor Nederland 

 de standplaats ligt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de betreffende soort; 

 in de omgeving komt de betreffende soort voor op vergelijkbare standplaatsen; 

 in of nabij de standplaats komen oude natuurlijke of cultuurhistorische elementen voor zoals 

beekmeanders, wallen, greppels, graften, holle wegen en oude perceelsgrenzen. 

 

De belangrijkste criteria die de boom of struik zelf betreffen: 

 de boom of struik is een wilde inheemse variëteit, geen cultuurvorm; 

 de boom of struik maakt een spontane en niet-aangeplante indruk; 

 het betreft een zichtbaar oude boom of struik, een oude stoof van voormalig hakhout of spaartelg (op 

enen gezet); 

 DNA onderzoek geeft indicaties.. 

 

Overige criteria 

 uit archieven blijkt een hoge ouderdom van de groeiplaats of zijn er indicaties voor het inheemse 

karakter; 

 uit mededelingen van bewoners ter plaatse blijkt een hoge ouderdom van de groeiplaats; 

 uit archeo-botanisch- of archeologisch onderzoek volgen indicaties voor het inheemse karakter. 

 

In de praktijk gaan zelden alle criteria tegelijk op. Op verarmde plaatsen bijvoorbeeld zullen indicatieve 

kruiden ontbreken. Er is ook niet altijd sprake van oude bomen of oud hakhout. Het uitsluiten van typische 

tuinvariëteiten is nog wel mogelijk, maar determinatie van wilde variëteiten is alleen met veel veldervaring 

soms mogelijk. De criteria dienen ook in samenhang met elkaar gebruikt te worden.  

De groeiplaatsen van inheemse bomen en struiken zijn tijdens het onder zoek door Maes in het veld 

aangegeven op een veldkaart met topografische ondergrond, schaal 1:10.000. Op het 

inventarisatieformulier werden opgenomen: 

 gegevens betreffende de standplaats (topografie, geomorfologie, bodem, vegetatietype, indicatieve 

kruiden e.d.); 

 gegevens over het beheer; 

 de karakteristieke bomen en struiken (mate van voorkomen, inheems karakter, omtrek, hoogte, 

optreden van verjonging); 

 gegevens ten behoeve van de oogst van vruchten of zaden (bloei, vruchtzetting, mate van 

bereikbaarheid). 

 

De in de rapportage opgenomen soorten en groeiplaatsen zijn steeds in het veld bezocht en bestudeerd. In 

de praktijk is gebleken dat er in bestaande inventarisatierapporten ten aanzien van een aantal 

soortengroepen onvoldoende zekerheid bestaat over de determinatie of dat er sprake is van onzorgvuldige 

determinatie. Dit geldt voor geslachten als Betula, Quercus, Crataegus, Prunus, Salix, Rosa en Ulmus. 

 

6.11.2.235 Franse Baan 

 

6.11.2.236 Groene Woud 

 

6.11.2.018 & 6.11.2.019 Heerenbeek 

Houtwal van Alnus glutinosa en Corylus avellana met Rosa tomentosa, Crataegus x media en 

Rhamnus cathartica! Advies: maaien van de bramen en brandnetels; sparren verwijderen 

Bos met Populus en Quercus, Prunus padus en veel Ribes nigrum. Verspreide Paris quadrifolia. 

 

6.11.2.020 & 6.11.2.021 Velders Bos 

Bosstrook met Rhamnus cathartica (vrouwelijk exemplaar met vruchten) en Acer campestre 

hakhoutstoof. Bosstrook met Salix x capreola, een zeldzame hybride. 

 

6.11.2.030 & 6.11.2.031 De Mortelen 
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Houtwalrestanten met enkele oude Salix alba en 2 knot-Ulmus laevis. Aanplant van wilgen, Viburnum 

opulus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Crataegus monogyna en Prunus 

spinosa. Bosstrook met aanplant van Quercus robur en eikenspaartelgen. 

 

6.11.2.033 & 6.11.2.034 Velders Bos 

Houtwal met o.a. Crataegus x subsphaericea. Grenswal met houtwal; Crataegus x macrocarpa!, 

Cratageus laevigata en Crataegus x media. 

 

6.11.2.038 t/m 6.11.2.057 De Mortelen 

Hegrestant met haagbeukstoven en knotboompjes. 

Houtkant en bosrand van Alnus glutinosa; enkele knotelzen 

Bosgedeelte met elzenhakhout en Ribes nigrum 

Verdroogd elzenbroekbos met Ribes nigrum; veel Carex elongata 

Bosrand met enkel elzenhakhout en Rhamnus cathartica. In de buurt Aronia langs waterloop 

Elzenbos met Ribes nigrum en houtwal met 6 vrouwelijke en 2 mannelijke (meerstammig) Rhamnus 

cathartica. Enkele oudere elzen. Salix alba van resp. 4,84 , 4,60 en 4,50 meter omtrek 

Elzenbos met Prunus padus en Ribes nigrum; grenzend aan elzenbos met zeer veel Prunus padus. 

rij van Salix alba 

Bosstrook met eiken- en elzenhakhout 

Elzenhakhoutbosje 

Droog waterloopje met Ribes nigrum en oude eikenspaartelgenbosje met veel Maianthemum bifolium 

Bosrand met elzen, essenhakhout, Ribes nigrum, Paris quadrifolia.  knoteiken 

Bosje met Mespilus germanica! Elzenhakhout 

Elzenhakhout met Fraxinus excelsior en Quercus robur, grenzend aan jonge aanplant van o.a. 

Fraxinus excelsior 

Bosrand met elzenhakhout en struikwilgen. Salix x capreola, Salix aurita en Ribes rubrum var. 

rubrum. Veel Carex elongata in aangrenzend bos. 

Bosje met Ribes nigrum en bosrand met Salix aurita s.l. 

Bermbeplanting met Salix repens subsp. repens 

Rabattenbosje met elzen- en eikenhakhout en Ribes nigrum. Plaatselijk veel Maianthemum bifolium. 

Grote Prunus padus. 

Corylus avellana-bosje met Ribes nigrum 

Bosje met Ribes nigrum. Aanplant Populus x canadensis. 

 

 

6.11.2.058 t/m 6.11.2.062 De Mortelen/Schooringen 

Bosrand en bosje. Enkele eikenspaartelgen. Crataegus laevigata en Mespilus germanica met opslag.  

Haagbeukstoof met omtrek van circa 6 meter. Veel Maianthemum bifolium en Pteridium aquilinum in 

bos. Salix fragilis met iets behaard blad. 

Bosrand met Viburnum opulus en Prunus padus. Essenhakhout 

Oude heg en houtwal langs weiland en bosaanplant. Knotelzen en hakhout 

Rabattenbos met Populus x canadensis, Quercus robur, Crataegus laevigata en één Rhamnus 

cathartica. Ribes nigrum. Paris quadrifolia met 50 exemplaren waargenomen. 

Bosrand met Ulmus laevis. Populus x canadensis er tegenaan gekapt. Aansluitend bosje met veel 

Pteridium aquilinum en Maianthemum bifolium 

 

6.11.2.063 t/m 6.11.2.068 De Mortelen/De Achterste Elzinge 

dennenbos. Knot en hakhout van Quercus robur met Pteridium aquilinum en Carpinus 

betulushakhoutstoven. Veel Maianthemum bifolium in aangrenzend bos. Sphagnum spec. 

bosje van Populus x canadensis met 3 vrouwelijke Rhamnus cathartica en Ribes nigrum. 

Bos met enkele Ulmus laevis (152,67-394,23; 152,65-394,31; 152,62-394,26; de laatste 1.04 omtrek 

en 18 meter hoog; de 2e iep resp. 6 en 3 meter hoog) en Crataegus x macrocarpa en Crataegus 

laevigata (152,63-394,53)! 

houtwal met o.a. Viburnum opulus en Rhamnus cathartica 

houtwal met eikenspaartelgen 
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bosrand en bosje met eikenspaartelgen en knoteiken. Veel Pteridium aquilinum en lokaal 

Maianthemum bifolium en Lamiastrum galeobdolon. Populus x canadensis en Corylus avellana; 

lokaal veel jonge elzen. Veel reeënvraat bij pas gehakt knoteiken! Voormalige geknotte Ulmus laevis 

en hakhoutstoof. Geknotte Carpinus betulus. Plaatselijk veel Populus tremula en eikenspaartelgen. 

 

6.11.2.069 De Mortelen/Liempdse dijk 

bosrand met o.a. knotwilg met ca 4,5 meter omtrek 

 

6.11.2.070 t/m 6.11.2.072 De Mortelen 

eikenspaartelgenbos 

bosje met aanplant van Quercus robur en Populus x canadensis met o.a. Ribes nigrum en Rubus 

rubrum Vrij grote stoven van Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior. 

aanplantbos van Quercus robur en Populus x canadensis met Ribes nigrum. Plaatselijk grote 

Rhamnus frangula. 

 

6.11.2.073 De Mortelen/Lierinkse Dijk 

bosrand en houtwallen met eikenspaartelgen, essen- en eikenhakhout; o.a. Ribes nigrum en Rosa 

tomentosa. 

 

6.11.2.074 t/m 6.11.2.084 Tregelaar 

rabattenbos met restanten van eikenspaartelgen en Populus x canadensis; Rhamnus cathartica, 

Ribes nigrum en Prunus padus. VijfUlmus laevis! 

bosrand met Salix aurita en Salix aurita s.l. 

bosrand met eikenspaartelgen en Maianthemum bifolium. 

bosrand en rabattenbos met Ribes nigrum en zeer grote Fraxinus excelsior stoof 

houtwal en bosrand met voormalig hakhout van Alnus glutinosa en Prunus padus 

bosrand met voormalig elzen- en eikenhakhout waaronder lage knoteiken met 1-1,2 meter omtrek. 

Veel Maianthemum bifolium: plaatselijk veel knoteiken 

boswal met eikenspaartelgen en veel Maianthemum bifolium 

bosrand met Ribes nigrum en Prunus padus. Knotelzen en eikenspaartelgen 

bosgedeelte met Myrica gale 

eikenspaartelgenbos; rabattenbos 

 

6.11.2.085 Kinderbos 

rabattenbos en houtwal; eikenspaartelgen met Prunus padus. Acer pseudoplatanus met ondiep 

ingesneden bladen.Advies: verwijderen! 

 

6.11.2.086 t/m 6.11.2.097 Tregelaar 

rabattenbos met den en eik; Ribes nigrum, Prunus padus en Carpinus betulus 

rabattenbos; spaartelgen van eik. Op boswal veel Maianthemum bifolium 

houtwal met Salix aurita s.l. 

bosje en houtwal met eikenspaartelgen en hakhout; Prunus padus en oude Viburnum opulus 

bosrand en houtwal met eikenspaartelgen en Pteridium aquilinum. 

bosrand met hakhout van Carpinus betulus en Salix aurita. 

bosrand langs sloot met zeer grote elzenstoof (5,5 meter omtrek) en eikenspaartelgen 

bosje met eikenspaartelgen 

elzen en berkenhakhout met Prunus padus 

rabattenbos met eikenspaartelgen; Ribes nigrum en Prunus padus. Grote elzenstoven 

rabattenbos met o.a. Prunus padus en Ribes nigrum. 

houtwal met Myrica gale en Salix aurita 

 

6.11.2.098 Liempse dijk/Elzinge 

Restanten van voormalig hakhoutbeheer in houtkant en bosje. 

 

6.11.2.099 Schooringen 
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houtkant met Salix aurita langs weiland, naast populierenaanplant. 

 

6.11.2.100 Klooster 

oude heg met o.a. Crataegus x media (3x) 

 

6.11.2.106 t/m 6.11.2.113 Heerenbeek 

bos met aanplant van Populus x canadensis en Quercus robur met veel Ribes nigrum en o.a. 

Crataegus x macrocarpa nothovar. macrocarpa, Mespilus germanica en Rosa corymbifera. Crataegus 

monogyna met lange kelk. Betula pubescens met kale bladeren. 

bosrand met Euonymus europaeus, Crataegus x subsphaericea en Rosa tomentosa. Nabij boerderij 

(nr.6) Viburnum opulus en Euonymus europaeus aangeplant. 

Oude Mespilus germanica in bosrand. Grenzend aan tuinaanplant met Euonymus europaeus, Cornus 

mas en Viburnum opulus. 

bosrand en bosstrook met Rhamnus cathartica en hakhout van Carpinus betulus. Eén Rhamnus 

cathartica teruggezet en meerstammig uitgelopen 

eikenspaartelgen + knoteiken en aanplantbos. Knoteiken gehakt en sterk afgevreten. Lage knoteiken 

met o.a. Mespilus germanica en veel Rhamnus frangula. Betula pubescens met kale bladeren. 

bosstrook en houtwal met o.a. Crataegus x macrocarpa nothovar. macrocarpa. Grote Crataegus 

monogyna. 

bosstrook met o.a. Ribes nigrum en Prunus padus. 

aanplantbos van eiken met elzen- en essenhakhout, en o.a. Rhamnus cathartica, Ribes nigrum, 

Crataegus laevigata en Ulmus laevis! 

 

6.11.2.114 & 6.11.2.115 Elzinge 

houtkant langs sloot met o.a. Viburnum opulus en essenhakhout 

bosrand met eikenhakhout en -spaartelgen. Grote Populus tremula 

 

6.11.2.116 Heerenbeek 

bosrand met o.a. grote Viburnum opulus en Crataegus x media 

 

6.11.2.117 De Fransman 

rij knotwilgen 

 

6.11.2.118 Tregelaar 

berm met struweel van Salix aurita en Salix x multinervis. Overzijde berm met Melampyrum pratense. 

 

6.11.2.119 Hedel 

ecologisch oud bos 

Ecologisch Adviesbureau Maes 

oude heg met o.a. Crataegus laevigata; meerstammige struiken 

 

6.11.2.120 't Ven 

berm met Salix repens 

 

6.11.2.121 t/m 6.11.2.128 Woekens 

houtwal en bosrand met o.a. Crataegus laevigata. 

bos en bosranden met hakhout van o.a. Carpinus betula 

bosrand met eikenaanplant en Ribes nigrum. Populus x canadensis geringd 

houtwal met haagbeuk- eikenhakhout; Rosa tomentosa en Ulmus laevis! 

bosrand met eikenhakhout 

bosstrook langs waterloop met o.a. Ribes nigrum, Rhamnus cathartica en Crataegus x media (ook 

een dode Rhamnus cathartica). Eikenspaartelgen. 

bospercelen met zeer veel Ribes nigrum, Rhamnus cathartica en Betulus carpinus. Populus x 

canadensis geringd. 
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eikenspaartelgenbos met o.a. Crataegus laevigata, Paris quadrifolia. Veel Maianthemum bifolium. 

Crataegus monogyna met lange kelk. 

 

6.11.2.129 Heerenbeek 

rabattenbos. Eiken- en populierenaanplant met o.a. Ribes nigrum en Prunus padus. Veel Pteridium 

aquilinum. Hakhout van Carpinus betulus. Oude Euonymus europaeus, Rhamnus cathartica en 

Crataegus x macrocarpa! Mogelijk deels spaartelgen. 

 

6.11.2.130 t/m 6.11.2.133 Elzinge 

hoge wal langs beekloop met Carpinus betulus-hakhout, Crataegus laevigata en Crataegus x media. 

bosrand met grote Populus tremula en grote Populus x canadensis 

bronbosje en bosrand met Betula pubescens, grote essenstoven, Corylus avellana en essen gehakt. 

Grote Rhamnus frangula. Crataegus laevigata en Crataegus x media. 

houtwal van es en eik. Oude eik 3 meter omtrek, deels spaartelgen en voormalig hakhout. 

Bosgedeelte en bosrand met o.a. Carpinus betulus-hakhout. Salix aurita, Crataegus x media,Salix 

fragilis! 

 

6.11.2.134 t/m 6.11.2.138 Wilgenhof 

rabattenbos met o.a. Crataegus laevigata en Ribes nigrum. 

eiken- en elzenspaartelgenbosje met o.a. Ribes nigrum. Oude wal 

eiken-, elzen- en essenspaartelgen en -hakhout. Grote Viburnum opulus. Oude Carpinus betulus-

haag. 

bos met elzen- en eikenhakhout en Ribes nigrum. Snoeitakkenstort. sloot met wal. 

bosrand met Salix aurita. Aangrenzend aanplant van Euonymus europaeus 

 

6.11.2.139 Schooringen 

eikenspaartelgenbosje met veel Pteridium aquilinum. Twee exemplaren Ulmus laevis met resp. 4,5 en 

3 meter omtrek; 4-en 3-stammig. 

 

6.11.2.140 & 6.11.2.141 Woekens 

bosgedeelte met populierenaanplant en o.a. Crataegus laevigata en Crataegus x media 

bosrand en slootrand 

 

6.11.2.142 t/m 6.11.2.148 Beerendonken 

bosrand en houtwal met doorgeschoten knotwilgen. Wilgen deels afgestorven door slechte snoei. 

aanplant eikenbos met Ribes nigrum. Jonge en oudere knotelzen. Veel Maianthemum bifolium. 

Veedrinkkuil 

rabattenbosje met eikenspaartelgen. Oude essenstoof (8 meter!). Grenswal. 

rabattenbos. Bosrand met elzen- en haagbeukhakhout. Eikenaanplant. 

bosrand en (droge) watergang met oude Viburnum opulus, Rhamnus frangula en Mespilus 

germanica. 

houtwal met hakhout van o.a. Carpinus betulus 

oude wal in jonger bos. Knoteik en knotelzen. Crataegus laevigata. 

 

6.11.2.154 De Schutskuil 

bosje met eikenspaartelgen. Tuinafval 

 

6.11.2.155 Beekven 

houtwal met eikenhakhout en spaartelgen; grenzend aan dennenaanplant; enkele Osmunda regalis 

(verwilderde Euonymus europaeus). 

 

6.11.2.156 & 6.11.2.157 Oude Grintweg 

bosrand met knoteiken (75 cm) en hakhout van Sorbus aucuparia. Hakhoutstoven deels afgestorven 

(vraat?)! Hakhoutbeheer. 

bosrand en houtwal met eikenspaartelgen en sparrenaanplant 
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6.11.2.158 t/m 6.11.2.163 Zwarte Voorten 

bosgedeelte met eikenspaartelgen en knoteiken op oude wal. Rabattenbos. Wal. Grenzend aan o.a. 

ouder hakhout van Alnus glutinosa en Salix cinerea. Ulmus laevis (3 ex. ; 1 afgestorven). 

houtwal en bosrand met eikenspaartelgen en lage knoteiken. Rabattenbos met jong hakhout van 

Alnus glutinosa. 

boswal en bosrand met eikenhakhout en spaartelgen. Rosa tomentosa! 

houtwal langs bospad met Rosa corymbifera en Viburnum opulus 

houtwal met eikenspaartelgen 

houtwal en bosrand met eikenhakhout. Salix fragilis. Knoteiken. Randwal rond rabattenbos. 

 

6.11.2.164 & 6.11.2.165 Beerendonken 

houtwal met hakhout van Alnus glutinosa langs sloot 

bosrand met hakhout van Carpinus betulus grenzend aan zeer nat grasland. 

 

6.11.2.166 & 6.11.2.167 De Smalzy 

bosrand met Carpinus betulus-restant. Eikenspaartelgen. Ribes nigrum. 

bosperceel met eikenhakhout en spaartelgen. Beukenhakhout? Ribes nigrum. Knoteiken 

 

6.11.2.168 & 6.11.2.169 Oude Steeg 

houtwal met oude hakhout van Alnus glutinosa; Rosa tomentella. 

bermstruweel met Salix repens. Salix x ambigua? 

 

6.11.2.170 Beerendonken 

boswal met o.a. Mespilus germanica. Centrale wal in rabattenbos met oude Rhamnus cathartica. 

Eiken mogelijk jonge spaartelgen na 1840. 

 

6.11.2.171 Oude Grintweg 

slootrand met oude elzenhakhout, deels knotelzen. Rhamnus cathartica en Rosa canina. Knoteik. 

 

6.11.2.172 t/m 6.11.2.174 Steenrijt 

bosrand met o.a. Viburnum opulus en Rosa tomentosa! 

houtwal met o.a. Rhamnus cathartica en Viburnum opulus. 

bosrand met elzen- en eikenhakhout/spaartelgen; Viburnum opulus en Robes nigrum. 

 

6.11.2.175 Theetuin 

bosrand met elzenhakhout en o.a. Viburnum opulus. Oude essenstoof. 

 

6.11.2.175 Steenrijt 

bosrand met elzenhakhout en o.a. Viburnum opulus. Oude essenstoof. 

 

6.11.2.176 Hemelrijken 

bosrand en wal met oude Salix alba en spaartelgen van Quercus robur. Deels lage knotbomen. 

 

6.11.2.176 Soeperdonken 

bosrand en wal met oude Salix alba en spaartelgen van Quercus robur. Deels lage knotbomen. 

 

6.11.2.177 Hemelrijken 

 

6.11.2.177 Meierijse Baan 

oude boswal met lage knoteiken. 

 

6.11.2.178 Kleine Beerze bij N395 

houtkant met voormalig elzenhakhout en Prunus x fruticans 
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6.11.2.178 Meierijse Baan 

houtkant met voormalig elzenhakhout en Prunus x fruticans 

 

6.11.2.179 KleineBeerze/kerktoren 

bosrand met voormalig eikenhakhout en spaartelgen 

 

6.11.2.179 Meierijse Baan 

bosrand met voormalig eikenhakhout en spaartelgen 

 

6.11.2.180 Hillestraat 

hoge wal met eikenhakhout en Corylus avellana. 

 

6.11.2.180 Vinkendonken 

hoge wal met eikenhakhout en Corylus avellana. 

 

6.11.2.181 Hillestraat 

bosdeel met hakhout van Fraxinus excelsior 

 

6.11.2.181 Vinkendonken 

bosdeel met hakhout van Fraxinus excelsior 

 

6.11.2.182 Beerze boven Scheperweg 

bosstrook langs beek met oude relicten met voormalig hakhout van els, es en eik 

 

6..11.2.183 Landgoed Baest 

oud beekbegeleidend bos met hakhoutrelicten. Ribes nigrum 

 

6.11.2.184 Theresiakapel/Kleine Beerze 

bosrand langs beekje met eikenhakhoutstoven, spaartelgen en een lage knoteik. Elzenhakhout. 

 

6.11.2.185 Landgoed Baest (zuidpunt) 

begraasd bosje met eikenspaartelgen en voormalig hakhout 

 

6.11.2.186 Huygevoort/Beerze 

loofbos langs beek met deels hakhout en spaartelgen 

oude beemden en oude houtkanten temidden van moerasbos. Hakhout van els, es en eik. Salix 

aurita, Euonymus europaeus, Myrica gale en Ribes nigrum 

 

6.11.2.187 Beerze 

rechtgetrokken en weer gereconstrueerde beek met enkele oude relicten 

jonge opslag; rabattenbos. Elzenhakhout en grote Crataegus monogyna 

 

6.11.2.187 & 6.11.2.188 Tregelaar 

houtrwalrelicten van oude beemdenstructuur langs beek tussen latere aanplantbosjes 

 

6.11.2.189 Tregelaar/Oude grintweg 

houtkantrelicten van oude beemden langs beek rondom oud blauwgrasland. Rhamnus cathartica en 

Salix fragilis 

houtwal met knotelzen en knotessen (ook cultuurhistorisch belangwekkend!) 

 

6.11.2.190 t/m 6.11.2.192 Tregelaar 

groot en hoog opgeschoten eikenbos en broekbos langs beek. Salix aurita 

houtwal met eikenspaartelgen en elzenhakhout 

oude wallen en bosje met eikenspaartelgen en voormalig hakhout. Euonymus europaeus en 

Rhamnus cathartica 
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houtwal met elzen- en essenhakhout 

brede wal, houtkant en bosje met eikenspaartelgen en hakhout. Salix aurita 

rabattenbosje met voormalig elzen en eikenspaartelgen 

 

6.11.2.200 De Mortelen 

eikenspaartelgen en elzenhakhout. Scirpus sylvaticus; knotelzen. Droge beekloopjes en wallen. 

 

6.11.2.211 Notel 

oude beukhaag met vlechtrelicten. 

 

6.11.2.212 Notel (nr 34) 

oude haagbeukheg met vlechtrelicten. Elders in de heg een oude mispel met vrij grote vruchten. 

 

6.11.2.213 Broekstraat 

heg met oude Crataegus monogyna en Fagus sylvatica. 

 

6.11.2.234 Driehoek/Hillestraat 

oude heg van Fagus sylvatica, deels jonge inboeting, deels uitgegroeid 

 

6.11.2.93 De Mortelen/Beerendonken 

Opname in verdroogd rabattenbos 

 



36 
 

2. Inventarisatie historisch landschap - Oirschot  
M.D. Wagemans en K.H.A.W. Leenders

16
 

 

 

2.1 Algemeen 
 

Tot 1 januari 1821 behoorde Best tot de gemeente Oirschot. Sinds 1 januari 1997 behoren Oost-, 

West- en Middelbeers tot de gemeente Oirschot. 

 

Aantal inwoners: 

  Inwoners 
1438 

Inwoners 
1496 

Inwoners 
1526 

Inwoners 
1795 

Inwoners 
1899 

Inwoners 
eind 
1996 

Oirschot 3295 2955 3910 4855 3920 11931 
Best     2494 24550 

Westelbeers telt bij Hilvarenbk 170 5565 
Middelbeers 550 560 225 308 429   
Oostelbeers         351   

Totaal 3845 3515 4135 5163 7364 42046 

Westelbeers zal voor 1800 zo‟n honderdtal inwoners gehad hebben. Omdat het onder Hilvarenbeek 

en Diessen telde, kennen we toenmalige schattingen niet. Duidelijk is wel dat de bevolking van het 

huidige Oirschot plus Best al vanaf het einde van de middeleeuwen toenam en sindsdien 

vertwaalfvoudigde. De grootste groei gebeurde in de twintigste eeuw. 

 

Gebied 

Het gebied van de gemeente Oirschot viel tot 1821 samen met dat van de voormalige heerlijkheid, 

gelegen in het Kwartier van Kempenland. Oirschot was een hoge heerlijkheid die oorspronkelijk voor 

de helft aan de familie Van Oirschot uit het huis Vught en voor de andere helft aan de hertogen van 

Brabant toebehoorde. Na de Van Oirschots kwam de halve heerlijkheid aan de families Van Leefdaal 

(vanaf 1320), Van Petersheim (vanaf 1353), Van Merode (vanaf 1455) en Sweerts de Landas (1672-

1831) toe. Vanaf 1347 werd deze helft in leen gehouden van de hertogen van Brabant. In 1559 kreeg 

een Van Merode de tweede helft van de hertog van Brabant in pand (tot 1618).  

 

Geschiedenis van de heraldische wapens 

Een zegel van de schepenbank is eerst uit 1351 overgeleverd, maar moet zeker al in 1343 hebben 

bestaan. Het toont een eikentak, heraldisch links vergezeld van het gevierendeelde hertogelijke 

wapen, rechts van het wapen Van Leefdaal. In 1672 verving de nieuwe heer het Leefdaal-wapen door 

dat van zijn familie: Sweerts de Landas. Daarop wordt in plaats van een tak een ontwortelde boom 

voorgesteld en hangen de schildjes middels een geslingerd lint aan die boom. In 1815 zond de 

burgemeester aan de gouverneur der provincie twee afdrukken in, één van het lakstempel van 1672 

en één van het inktstempel van het "naderhand geordonneerde wapen" van de gemeente Oirschot. 

Hij wist dat het wapen met de "vijf vlammen" dat van de heer van Oirschot, Sweerts de Landas, was, 

terwijl dat met de vier leeuwen "waarschijnlijk het wapen van Oirschot" was. Hij verzocht dan ook om 

bevestiging van een van beide. De Hoge Raad van Adel deelde medio 1818 echter mee dat de 

wapens op de ingezonden afdrukken familiewapens waren en dat díe niet konden worden 

toegestaan. Ze accepteerde het stempel slechts "zonder het wapen van Sweerts de Landas" en 

bevestigde op 28 juli 1819 het vierleeuwenwapen. In 1966 kwam er in Oirschot een discussie over het 

wapen op gang. Er was een felle tegenstand tegen herstel van een wapen conform het zegel van 

1672, alleen al omdat de familie Sweerts de Landas tot de protestante, uitbuitende bevolkingsgroep 

behoorde. Onduidelijk is waarom uiteindelijk werd gekozen voor een hartschild met het wapen van 

het katholieke geslacht Van Merode, dat ruim twee eeuwen over Oirschot had geheerst. Bij Koninklijk 

                                                      
16

 Met bijdragen vanuit de gemeentelijke werkgroep. 
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Besluit van 26 februari 1970 nr. 22 werd aan de gemeente als wapen verleend: "Gevierendeeld: I en 

IV in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; II en III in zilver een dubbelstaartige 

leeuw van keel gekroond en genageld van goud; hartschild: in goud vier palen van keel en een 

uitgeschulpte schildzoom van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en 

twee paarlen." 

 
26 februari 1970: “Gevierendeeld: I en IV in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van 

keel; II en III in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel gekroond en genageld van goud; hartschild: 

in goud vier palen van keel en een uitgeschulpte schildzoom van azuur. Het schild gedekt met een 

gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.”
17

 

 

Ten behoeve van een wapen voor de op 1 januari 1997 gevormde nieuwe gemeente werden door de 

Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde de kentekens uit de jaren 1320-1819 

geïnventariseerd. Slechts één eigen symbool werd voor Oirschot aangetroffen: de eik. Aanvankelijk 

werd een eikentak, later een niet nader te definiëren uitgerukte boom in het zegel geplaatst. In de 

tweede helft van de 18de en begin 19de eeuw was men de foute mening toegedaan dat het 

vierleeuwenwapen dat van Oirschot was. De heer van Oirschot – Sweerts de Landas – plaatste 

immers op het kapittelglas uit ca. 1770 het vierleeuwenwapen op het zijne en gaf daarmee aan dat hij 

heer van die plaats was; de burgemeester van Oirschot schreef in 1815 dat volgens hem het 

vierleeuwenwapen het “eeuwenoude” wapen van zijn gemeente was. Het eigen symbool van Oost- 

en Middelbeers was aanvankelijk één baars (ca. 1350-1815). Na het samengaan met Westelbeers in 

1803 werden vanaf 1817 drie baarzen voor de drie beerzen in het schildhoofd van het wapen 

gevoerd. In de zegels werden aan deze eigen symbolen “heerlijke” toegevoegd: de wapens van de 

lokale heren. In het tweeherige Oirschot waren dat de hertog van Brabant en de heren uit 

verschillende opvolgende families. Ook in Westelbeers, dat tot het tweeherige Hilvarenbeek 

behoorde, zwaaide de Brabantse hertog de scepter met zijn collega halfheer; in Oost- en Middelbeers 

was genoemde hertog alleen de baas. Omdat eenvoud bij een wapen voorop dient te staan, stelde de 

Noordbrabantse commissie een combinatie voor van de beide oorspronkelijke dorpssymbolen met 

het oorspronkelijke Brabantse wapen. Beide gemeenten voerden dit in hun zegels en wapen. Om een 

evenwichtig geheel te krijgen, werd geopteerd voor een gevierendeeld wapen. Bij Koninklijk Besluit 

van 26 juni 1997 nr. 97.001384 werd als wapen verleend: “Gevierendeeld; I en IV in sabel een leeuw 

van goud, getongd en genageld van keel; II in zilver een uitgerukte eikenboom van sinopel; III in zilver 

drie boven elkaar geplaatste baarzen van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie 

bladeren en twee parels.” 

 
26 juni 1997: “Gevierendeeld; I en IV in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; II 

in zilver een uitgerukte eikenboom van sinopel; III in zilver drie boven elkaar geplaatste baarzen van 

azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.”
18

 

                                                      
17

 Foto wapen (1819) uit Wapenregister Hoge Raad van Adel: RHCe, THA, Zegelkaarten, doos 2. 
18

 Foto wapen (1970) uit Wapenregister Hoge Raad van Adel: RHCe, THA, Atlantisnr. 10151. Jan Melssen, „Over wapens en 

zegels: Oirschot en Best‟, Kroniek van de Kempen 6 (1986) [Hapert, 1988] 103-105. Rapport betreffende herziening van de 

wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven [Noordbrabantse Commissie voor 

Wapen- en Vlaggenkunde, september 1996]. Jan Melssen, „Wapen en vlag voor de nieuwe gemeente Oirschot‟, Van Schild en 
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Vaan IV (1997) 27-30. Jan Melssen, „Het wapen van de nieuwe gemeente Oirschot‟, De Nederlandsche Leeuw 115 (1998) 66-

68. 
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Historische beschrijvingen 

 

1740 Oirschot is het voornaamste Vlek van dit Kwartier. Het brengt, met de Gehugten, die „er onder 

behooren, omtrent een vyfde deel op van de Belastingen, welken in Kempenland geheeten worden, 

naamlyk tien duizend een honderd vyf en tagtig Guldens. Te Oorschot zyn twee Kerken, eene kleine, 

van duifsteen gebouwd, en zo oud, dat het Gemeen derzelver stigtinge tot de tyden der Romeinen 

brengt, en eene groote en aanzienlyke. Deeze laatste … (en zo gaat het nog even door…)
19

 

 

1811 De Herv. Kerk is een oud gebouw van tufsteen, waarvan de binnenmuren opgetrokken 

zouden zijn met materiaal van Romeinse oorsprong. Vermeldenswaard is het gotische stadhuis 

benevens het schone marktplein. Behalve een aantal linnenwevers, klompenmakers en enige 

spoelmakers heeft men 3 hoedenfabrieken, 1 jeneverstokerij, 5 brouwerijen en 4 molenaars op drie 

wind en een water- koren- en olie-molen. Er is een postkantoor waar de post uit Holland dagelijks 

aankomt. 

 

1846 Van der Aa beschrijft in 1846 de gemeente als "het grootste en fraaiste oord en de 

hoofdplaats van Kempenland. Het strekt zich wijd en zijd zeer ver uit, doch is bij het Marktveld, 

waarop een schoon raadhuis en de kerk ligt en eenige aangrenzende straten goed betimmerd". Ook 

de kerk werd door hem groot en prachtig genoemd met "eenen zeer hoogen en schoonen toren, met 

drie omgangen, die enigszins gelijkt naar de toren der Groote of St. Laurenskerk te Rotterdam". Een 

overzicht van de nijverheid in die tijd geeft het belang van de plaats binnen de regio aan. Men had 

marktrecht, terwijl er landbouw, handel in boter, linnenweverij en vervaardiging van spoelen, klompen 

en stoelen was. Verder vond men er brouwerijen, een mouterij, leerlooierijen, weverijen, water- en 

windmolens en een fabriek van linnen en katoen. Al in de veertiende en vijftiende eeuw worden vele 

godsdienstige stichtingen genoemd, waaronder hofjes en gasthuizen als het veertiende eeuwse St. 

Jorisgesticht.
20

 

 

1900 De gemeente beslaat 6027 bunders en bestaat geheel uit zandgrond waardoor het riviertje de 

Beerse vloeit. De gemeente Oirschot bestaat tevens uit de gehuchten Spoordonk, Notel, Straten en 

Hedel. De bewoners leven er hoofdzakelijk van landbouw voorts van veeteelt, zuivelbereiding, 

bomenteelt, leerlooierij, bierbrouwij en het maken van klompen e.d. De St.Pieterskerk prijkt niet alleen 

met een hogen toren, maar is een van de schoonste en grootste kerken van Noord-Brabant. 

 

1950 Het dorpsplein met de monumentale lindenbomen is een oud Kempisch marktplein; hieraan 

liggen het in 1403 gestichte raadhuis (na de brand van 1513 herbouwd en in 1935 ingrijpend 

gerestaureerd) en de St. Peterskerk met de 72 m hoge toren een voorbeeld van Kempische Gothiek. 

De beroemde koorbanken gingen in 1944 toen de kerk zwaar beschadigd werd geheeld verloren. Het 

documentatiewerk hierover van de fotograaf Martien Coppens krijgt hierdoor een welhaast 

boventijdelijke dimensie. 

 

2000 Omdat zowel de spoorweg Eindhoven-Den Bosch en de autoweg Tilburg–Eindhoven buiten 

het dorp om kwamen te liggen heeft Oirschot historische kern kunnen aanwenden voor toerisme en 

recreatie. De pittoreske straatjes, de 17e en 18e eeuwse woningen en boerderijen en een sterk 

afwisselend natuurlandschap met de percelen met klompenbomen zijn ongeschonden bewaard 

gebleven. In 1967 is de historische kern van het dorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 

 

Het toponiem Oirschot verwijst volgens dr. M. Gijseling naar schoot (oudtijds geschreven scoet en 

verkort tot scot, schot) en is een vooruitspringend stuk hoger land in een moerassig gebied.
21

 Een 

andere uitleg is "hoge hoek land, uitspringend in het lagere land".
22

 Een probleem is om de in schoot 

gesuggereerde terreingesteldheid in Oirschot terug te vinden (schot: hoge hoek land, uitspringend in 

                                                      
19

 Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren. XIIde deel,Tweede stuk... Amsterdam, 1740. (heruitgave 

Zaltbommel, 1966) 
20 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). 
21 J.P.J. Lijten, „Het oer-oude Oirschot. Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot - Best.‟ In: Campinia 10 (1980-81) 
51 - 76. Aldaar 51 
22 D.P. Blok, J.M. Verhoeff., Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200 (Amsterdam 1988) 
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het lagere land). Het dorp is ontstaan in de Vroege Middeleeuwen en is als hoofdplaats van het 

kwartier Kempenland van de Meierij van 's-Hertogenbosch in de 13de eeuw tot bloei gekomen.  

 

Oirschot was vanouds een centrumplaats in een agrarische omgeving en heeft de urbanisatie lang 

afgewezen. Reeds vóór 1600 had Oirschot de nadelen van de stedelijke ambachtsgilden onderkend. 

De machtspositie, die deze gilden innamen, maakte het mogelijk dwingende prijsafspraken te maken 

voor bepaalde producten, waardoor een overwinst in een bepaalde bedrijfstak en benadeling van de 

gewone man dreigde. In de vijftiende en zestiende eeuw was Oirschot tamelijk welvarend wat 

bijvoorbeeld blijkt uit vele schenkingen aan de kerk en aan de armen. Door zijn uitgestrektheid, 

inwonertal en relatieve welvarendheid betaalde Oirschot in alle belastingen het meest van alle 

plaatsen in het kwartier Kempenland.
23

 In het Belasting-Register van den Rentmeester der Domeinen 

staat vermeld dat Oirschot in 1647 met zijn acht gehuchten f 1595 en 11 stuivers moest opbrengen, 

terwijl Eindhoven maar f 526 en 1 stuiver opbracht en in de kwartierbelasting betaalde Oirschot f 698 

en 18 stuiver, terwijl Eindhoven hierin f 229 en 8 stuiver bijdroeg. Hieruit blijkt andermaal dat Oirschot 

een voorname plaats was in die tijd.
24

  

 

Hoewel door de Gelderse invallen (Maarten van Rossum) en later de troebelen van de 80-jarige 

oorlog Oirschot tot grote armoede verviel
25

, is het de jaren van de Tachtigjarige Oorlog beter 

doorgekomen dan menig ander Kempendorp, zodat er nog enkele huizen uit de zestiende eeuw zijn 

overgebleven.
26

 Daarbij kwam Oirschot door allerlei ontwikkelingen, zoals de aanleg van de 

internationale weg van Den Bosch naar Luik die aan Oirschot voorbij ging, evenals de spoorwegen, 

buiten het grote doorgaande verkeer te liggen. Hierdoor miste Oirschot de aansluiting met de 

Moderne Tijd en trad er stilstand op in de ontwikkeling, die de behoefte aan nieuwbouw beneden de 

maat hield. Men was er destijds bepaald niet gelukkig door, maar door de stolp die als het ware over 

Oirschot werd geplaatst, kon veel cultureel erfgoed behouden worden.  

 

Oostel-, Westel- en Middelbeers 

 

Oostelbeers en Middelbeers waren afzonderlijke parochies die tot 1803 één schepenbankgebied 

vormden. Westelbeers hoorde van oudsher bij Hilvarenbeek, Diessen en Riel. In 1803 heeft het zich 

los kunnen maken van Hilvarenbeek en werd het bij Oost- en Middelbeers gevoegd waardoor de 

gemeente Oostel-, Westel- en Middelbeers ontstond . Deze is in 1997 opgegaan in de gemeente 

Oirschot. 

 

Aantal inwoners: 

Rond 1811: 909 

Rond 1900: 976 

Rond 1950: 1798 

 

Geschiedenis van het wapen  

 
14 oktober 1818: “Een schild van lazuur, gevierendeeld, beladen ieder vierendeel met een 

klimmenden leeuw van goud; het chef van goud, beladen met drie baarsen van lazuur.” 

 

De oudst bekende afdruk van het schependomszegel dateert uit 1393. Hierin komt het 

                                                      
23 J. Lijten, „Het oer-oude Oirschot.‟ In: Campinia 10 (1980-81) 51 - 76. Aldaar 60 
24 P. th. van Esch, Geillustreerde gids voor Oirschot en omgeving (z.p. 1919) p. 7-8 
25 J. Lijten, „Het oer-oude Oirschot.‟ In: Campinia 10 (1980-81) 51 - 76. Aldaar 60 
26 H. Strijbos, H., Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 
Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 118 
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gevierendeelde wapen van Brabant-Limburg voor, met een schildhoofd, waarin een baars. Op 2 

maart 1815 deelde de burgemeester van deze gemeente aan de gouverneur van Brabant mee, dat 

Oostel- en Middelbeers "van onheuglijke teide" een schependomszegel hadden gebruikt, waarin vier 

leeuwen en een baars stonden. Hij verzocht een ander gemeentewapen, dat de drie "gemeenten" van 

Oost, Middel en Westelbeers zou voorstellen, door het toevoegen van drie baarsen aan het schild 

met de vier leeuwen. Conform dit verzoek werd bij diploma van 14 oktober 1818 een wapen verleend, 

dat wordt omschreven als volgt: "een schild van lazuur, gevierendeeld, beladen ieder vierendeel met 

een klimmenden leeuw van goud; het chef van goud, beladen met drie baarsen van lazuur". De 

kleuren zijn de rijkskleuren.
27

  

 

Vanouds is er sprake van twee parochies: Middelbeers en Oostelbeers, die in oude acten als „Bersia‟ 

en „Berse‟ voorkomen. Aangenomen wordt dat de toponiem verwijst naar Berne, ofwel bron. De 

gehuchten en kerkdorpen Westelbeers en Oostelbeers tonen in hun landschappelijke situatie nog 

steeds in grote lijnen hun ontstaansgeschiedenis uit agrarische vestigingen nabij waterlopen. 

Vanwege ruilverkaveling en beekvergravingen is echter wel veel van de oude verkaveling verloren 

gegaan. De relatie met de akkers is hier en daar echter nog duidelijk herkenbaar. In Middelbeers is 

deze verloren gegaan door naoorlogse bebouwing van de akkers met woningen.
28

  

 

Historische beschrijvingen 

 

1811 "Het dorp is zeer houtrijk en men vindt er uitmuntende eikenbossen en het beste en hardste 

soort hout zou er groeien. De denneboom groeit er ongemeen weelderig. In Middelbeers vindt men 

zeer goede akkers. Op sommige plaatsen groeit de Populus Alba of de Witte Abeel zeer fraai, doch 

daarentegen zijn de weilanden er zeer schaars. Het wild tiert hier welig en Middelbeers is een waar 

lustoord voor de jager. In een brouwerij van Middelbeers wordt het beste bier van de Meierij 

gebrouwen, bijna net zo goed als het Diester bier." 

 

1900 De plaats ontleent zijn naam aan de rivier de Beerse die haar van het zuiden naar het 

noorden doorsnijdt. De gemeente is 4155 bunder groot, overwegend bestaande uit zandgrond met 

vele moeren. De bewoners leven bijna allen van de landbouw. 

 

1950 De gemeente was na de Tweede Wereldoorlog de eerste gemeente in ons land die een 

vrouwelijke burgemeester kreeg in de persoon van mevr. T. Smulders-Beliën, die haar man opvolgde. 

Aanvankelijk waren de drie dorpen uitsluitend aangewezen op de landbouw als middel van bestaan, 

eerst later zou er zich enige industrie vestigen. 

                                                      
27

 Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in het 
Samenwerkingsgebied Regio Midden-Brabant [Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, november 1993]. 
Martien van Asseldonk, De Meierij ontrafeld. Plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ‟s-
Hertogenbosch, circa 1200-1832 [Tilburg, 2003] 257-258. 
28 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 
Oost- West- en Middelbeers 
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Afbeelding: Oirschot, Middelbeers en Oostelbeers voor 1627.

29
 

                                                      
29

 F. de Wit, Brabantiae pars Orientalis continens (z.p. 1688), Koninklijke Bibliotheek: het geheugen van Nederland. 
www.hetgeheugenvannederland.nl. Waarschijnlijk naar oudere kaarten uit het begin van de 17

e
 eeuw, voor Oirschot kennelijk 

voor 1627 gezien de aanduiding Greuebroeck. 

http://www.hetgeheugenvannederland.nl/
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2.2. Thema‟s  

Thema: 12 Oude infrastructuur 

 

Dit thema wordt gebruikt voor het onderbrengen van de oudste categorie wegen en routes: de pré-

Romeinse en Romeinse wegen, waarvan het beloop veelal op giswerk en stoute dromen is gebaseerd. 

Het gaat hier om verbindingsroutes, vaak bundels van banen, die maar met enige vaagheid aan te 

wijzen zijn als daterend van vóór de Romeinse tijd of van in die Romeinse tijd, met de bijhorende 

beekovergangen, dat zijn hier dan altijd voorden. Omwille van hun vaak hypothetisch karakter hier apart 

gezet van de middeleeuwse infrastructuur. 

 

Door Oirschot lopen enkele erg oude verkeersroutes. Allereerst de weg van Spoordonk naar Nijnsel. 

Deze weg werd de ruggengraat van het Oirschotse middeleeuwse nederzettingssysteem. Westwaarts 

liep de weg verder naar het noorden van Hilvarenbeek. Voorts de Oude Heerstraat die zuid – noord 

door het gehucht Straten loopt en bij Heerbeek noordwestwaarts afbuigt. Bij Straten tonen de kaarten 

een typische bundeling van alternatieve banen die samen deze oude route vormden. Deze heerstraat 

past in de Romeinse weg die Mennen in 2003 verdedigde.
30

 Oud, maar kennelijk van na de vorming 

van Oirschot is de weg van Kerkhoven noordwaarts naar Boxtel. 

 

12.1 Prehistorische wegen 

Volgen vaak terreinhoogten, soms gemarkeerd door grafheuvels etc. of juist op basis daarvan 

verondersteld. 

 

12.2 Romeinse wegen 

Romeinse wegen zijn verondersteld of echt aangetoond rechte wegen. 

 

6.12.2.001 Noord-Zuid: een Romeinse Weg 

Mennen heeft onlangs weer eens de Romeinse route Tongeren – Rossum onder de aandacht 

gebracht die al langer in de literatuur bekend was. Hij baseert zijn lokalisatie op enkele middeleeuwse 

heerwegen. Iedere door de heer (hertog) gegarandeerde doorgaande weg heette in de Middeleeuwen 

evenwel al snel Heerweg of ‟s-heren weg en hoeft dus niets met Romeinen van doen te hebben. 

Deze veronderstelde route wordt door hem via het gehucht Straten geprojecteerd, maar in de 

detaillering zijn er wat problemen. Het blijkt dat daar inderdaad een prachtige wegenbundel gelegen 

heeft. Die begon op de voorde door het Langven (Landvoort) net ten zuidoosten van de Oirschotse 

Heide. De bundel loopt dan via Straten en Kasteren (en de recent daar gevonden nederzetting uit de 

Romeinse tijd
31

) naar de Schatkuil aan de noordgrens van Oirschot, De middeleeuwse wegen 

slingeren wat om de rechte lijn die Mennen trok.   Dit lijkt in niets op een mooie rechte goed 

aangelegde Romeinse weg. Eerder is dit een préhistorische noord-zuidroute.  

 

Volgens de locale historicus van Oirschot J. Lijten liep de Romeinse 'heerstraete' tussen de 

noordelijkste punt van de weg die nu 'Straten' heet, en de zuidelijke punt van wat nu nog 'Lopende 

straat' heet, „daar door een nogal laag gelegen gebied, zodat de Romeinse genie een dijk opschoot 

vanuit de bermsloten, wat door de toenmalige bevolking aangeduid zal zijn als een 'brug van aarde", 

hetgeen de verklaring zal zijn voor de naam, te vergelijken met 'Landvoort' op de grens van Oirschot 

en Zeelst-Oerle.‟
32

 

 

12.3 Voorde 

Horend bij deze oude wegen en routes. Omdat de voorde/brug op drie plaatsen in het systeem 

voorkomt (zeer oude wegen, doorgaande en lokale wegen), bepaalt het type weg waar de 

voorde/brug geboekt moet worden. Bovendien zijn veel voorden door grotere of kleinere bruggen 

vervangen.  

                                                      
30

 Mennen, 2003, 27 - 28. 
31 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. (gepubliceerd als http://users.bart.nl/~leen-
ders/txt/oirschot.html) (1996) (1996c) 
32 J.P.J. Lijten, „Oirschot kocht zijn grenzen.‟ In: Campinia 20 (1990) 4 - 35. Aldaar 7. 
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In Oirschot zijn in de hypothetische Romeinse weg en in de middeleeuwse hoofdweg geen voorden 

herkend. 

 

12.4 Middeleeuwse hoofdwegen 

 

6.12.4.001 Weg Spoordonk - Nijnsel 
De weg van Spoordonk naar Nijnsel werd de ruggengraat van het Oirschotse middeleeuwse nederzettingssysteem. 

Westwaarts liep de weg verder naar het noorden van Hilvarenbeek.  

 

6.12.4.002 De Heerstraat 

De gehuchtnaam Straten zou kunnen verwijzen naar 's heren strate waarlangs het gelegen is. Een 

terloopse opmerking in het heemkundeblad De Berse wijst op een Heerstraat aan de noordkant van 

Termeide. Over grote lengtre is deze weg een opvallende holle weg, wat op grote ouderdom kan 

wijzen. Zie voor dat aspect: 6.13.12.009 en 6.13.12.024 

 

6.12.4.003 Weg Oirschot-Boxtel 
Oud, maar kennelijk van na de vorming van Oirschot is de weg van Kerkhoven noordwaarts naar Boxtel. 
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Thema: 13 Doorgaande wegen 

 

De 9 gemeenten worden vanouds doorsneden door landwegen verbonden met de rest van Brabant en 

de wereld. Het beloop van die wegen is in den regel goed bekend, de ouderdom van de wegen van voor 

1800 is vaak onduidelijk. De doorgaande wegen verbinden dorpen onderling of met verder weg 

gelegen steden en streken. 

 

Een kenmerk van de middeleeuwse wegen is dat ze zorgvuldig de hogere gronden volgen, enigszins 

bochtig zijn en hier en daar overgaan in bundels van alternatieve wegen. Dit laatste maakt dat beter van 

routes gesproken kan worden. Rivieren en beken werden aanvankelijk overgestoken bij een voorde of 

doorwaadbare plaats. Juist in de doorgaande wegen zijn die het eerste door bruggen vervangen. Zo'n 

voorde of brug werd vaak de focus van een tweezijdige wegenwaaier. Er zijn echter ook eenzijdige 

wegenwaaiers: de punten waar alternatieve wegen afsplitsten en punten waar een weg het cultuurland 

verliet en daar het keurslijf van akkers en heiningen kon afschudden. Dergelijke eenzijdige 

wegenwaaiers markeren dus het punt tot waar de ontginningen strekten. Bij veren, bruggen en 

kruisingen verrezen vaak ook herbergen. Nabij steden werden stukjes weg bestraat, maar de vraag is of 

dat in de 9 gemeenten ook gebeurde. 

 

Vanaf het midden van de zeventiende eeuw werden nieuwe met bomen beplante rechte en tonnerond 

gelegde wegen (“dijken”) aangelegd ter vervanging van de beroerde middeleeuwse wegen. Het zelfde 

idee werd vanaf 1810 op een hoger schaalniveau herhaald met de wegen die door Napoleons genie en 

onder koning Willem I aangelegd werden. Deze "rijkswegen" waren echte interregionale wegen, kaars-

recht, bestraat en beplant. De kosten moesten weer via tollen terug verdiend worden. Opnieuw raakten 

er zandwegen buiten gebruik. De "provinciale wegen" die in de negentiende eeuw tot stand kwamen 

waren daarentegen niets anders dan verbeterde interlokale wegen. Ze behielden dus hun bochtig 

verloop, al werd er hier en daar een lastige bocht opgeruimd of een ontbrekend stuk nieuw aangelegd. 

Tenslotte (hier vanaf 1863?) verschenen de spoorlijnen op geheel nieuwe spoorbanen en trammetjes 

(vanaf ca 1880?) die meestal in de berm van bestaande wegen reden. 

 

Oirschot werd in de Nieuwe Tijd beschreven als een aanzienlijke plaats. Het was niet alleen zeer 

uitgestrekt maar ook welvarend. Van de lasten uit het kwartier van Kempenland betaalde de plaats 

1/5 gedeelte. Na een bloeiperiode in de 15
e
 en 16

e
 eeuw trad in Oirschot een periode van armoede in. 

Oirschot bleef aan het einde van de Nieuwe Tijd (18
e
 eeuw) en het begin van de Moderne Tijd (19

e
 

eeuw) duidelijk achter bij zijn omgeving. De locale historicus van Oirschot J. Lijten noemt twee 

infrastructurele oorzaken, die ervoor zorgden dat Oirschot in deze periode zijn centrumfunctie verloor. 

De eerste was de weg Den Bosch-Luik en de tweede de spoorlijn, die beide aan Oirschot voorbij 

gaan (maar wel Best aandeden) en waardoor Oirschot een uitgangspunt miste voor de komende 

industrialisatie.
33

 

 

De wegen van de Meierij verkeerden in de eerste helft van de 18
e
 eeuw in zeer slechte staat. In Luik 

waren plannen ontwikkeld om een straatweg aan te leggen naar Hasselt en verder in de richting van 

de Noordelijke Nederlanden, ofwel in de richting van Breda en ‟s-Hertogenbosch welke beide een 

verkeerscentrum waren. Om hun handel op het zuiden veilig te stellen besloot de Bossche 

stadsregering in 1740 zelf over te gaan tot de aanleg van een straatweg, die zou aansluiten op de 

weg van Luik naar Hasselt. Het was de eerste internationale verbinding die in Nederland werd 

aangelegd. Met Luik werden afspraken gemaakt, maar in Oirschot voelde men zich door dit Bossche 

project bedreigd. Door Oirschot liep immers in de 18
e
 eeuw een van de voornaamste verkeersaders 

van Luik naar 's-Hertogenbosch en nu liep men de kans van de handelsweg verwijderd te raken wat 

ten koste zou gaan van Oirschots welvaart.
34

  

 

                                                      
33 J.P.J. Lijten, „Het oer-oude Oirschot. Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot - Best.‟ In: Campinia 10 (1980-81) 
51 - 76. Aldaar 71.  
34 J.A.M. Hoekx, „Het conflict tussen Oirschot en 's-Hertogenbosch over de aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best in 
1741‟. In: Campinia 6 (1976-77), p. 13-18 
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Gezien de hoofdrichting van het handelsverkeer zou het logisch zijn geweest als Den Bosch de 

straatweg had geprojecteerd door Oirschot en niet door Boxtel en Eindhoven naar de Stratumse 

heide. ‟s-Hertogenbosch had echter redenen voor een aanleg naar Eindhoven. Merkwaardigerwijs 

protesteerden de heer en de regenten van Oirschot rijkelijk laat. Heel de achttiende eeuw door is 

Oirschot echter voor een betere verbinding met het Luikse blijven ijveren en moeite blijven doen de 

oude handel aan te trekken. Met het oog daarop is er in 1783 zelfs sprake van geweest dat Oirschot 

zelf een straatweg naar het prins bisdom ging aanleggen.
35

  
 

13.1 Doorgaande weg 

Min of meer duidelijke baan. Indien er bundels banen optreden, die banen afzonderlijk opnemen, 

zodat de bundel duidelijk wordt. 

 

De volgende wegen zijn overgenomen van de kadasterkaart van 1832: 

 

Uniek nr Naam Relict Status 

6.13.1.001 Liesdijk bestaat nog 

6.13.1.002 Kapeldijk bestaat nog deels, deels verwijderd, deels verlegd 

6.13.1.003 Spreeuwelsedijk bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.13.1.004 Voorteindseweg bestaat nog 

6.13.1.005 Esperenweg bestaat nog 

6.13.1.006 Heikant bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.13.1.007 St. Annastraat bestaat nog 

6.13.1.008 Vrijthof bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.13.1.009 Standaardplein bestaat nog 

6.13.1.010 Spoordonkseweg bestaat nog 

6.13.1.011 Markt bestaat nog deels, deels verwijderd, deels verlegd 

6.13.1.012 Peperstraat bestaat nog 

6.13.1.013 Nieuwedijk bestaat nog 

6.13.1.014 Hillestraat bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.13.1.015 Spreeuwelsedijk bestaat nog 
 

6.13.1.016 Broekeindsedijk, Westelbeers 

Broekeind is het einde van het Westelbeerse broek, het nu ontgonnen elzenbroekbos van weleer. De 

dijk in de Kempen was vermoedelijk wel een opgehoogde weg in verband met het regelmatig 

overstromen van de beken. 

 

13.2 Halte 

Paardenwisselstation op postbaan, spoorweg of tramstation, tram of bushalte, busstation. 

[Niet in Oirschot] 

 

13.3 Oude rijksweg 

Wegen uit het rijksprogramma uit de jaren 1810 – 1935. (Daarna krijgen we de moderne autowegen). 

[Niet in Oirschot] 

 

13.4 Railweg 

Spoorlijnen, trambanen, goederensporen (interlokaal maar ook lokaal!) 

[Niet in Oirschot] 

 

13.5 Trekpad 

Trekpad langs rivier of kanaal. 

                                                      
35 F.E.M. Vercauteren, De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch - Best als deel van de verbinding met Luik (1740 - 1745). 
(Nijmegen 1956) 
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[Niet in Oirschot] 

 

13.6 Veer 

Oversteek van een rivier met een bootje: aanlegplaatsen, dalende wegen veerhuis. 

[Niet in Oirschot] 

 

13.7 Voorde/Brug 

Oversteek van water via doorwaadbare plaats, vaak later vervangen door een brug, in een 

doorgaande weg. Doorwaadbare plaatsen heb je in soorten: min of meer dwars op het watert, schuin, 

zeer schuin of zelfs een heel eind door het water: een “waterstraat” of “langvoort”. Bruggen heb je ook 

in soorten: een paal in het water om overheen te stappen („waterstap”), een balk erover, een vonder, 

een schoor, een echte houten of stenen brug. Klein water stak met men een gemetseld of houten 

“heul” over. Omdat de voorde/brug op drie plaatsen in het systeem voorkomt (zeer oude wegen, 

doorgaande en lokale wegen), bepaalt het type weg waar de voorde/brug geboekt moet worden. 

Bovendien zijn veel voorden door grotere of kleinere bruggen vervangen. 

 

6.13.7.001 Brug Heersdijk 

Voor de gemeente Oirschot werden in 1900 enkele bruggen gepland, waaronder een vaste brug in de 

zandweg, genaamd Heersdijk. 

 

6.13.7.002 Brug Eindhovense dijk 

Voor de gemeente Oirschot werden in 1900 enkele bruggen gepland, waaronder een vaste brug in de 

zandweg genaamd Eindhovenschen Dijk. 

 

6.13.7.003 Ophaalbrug provinciale weg Oostelbeers-Oirschot 

Voor de gemeente Oirschot werden in 1900 enkele bruggen gepland, waaronder een ophaalbrug in 

de provinciale weg van Oostelbeers naar Oirschot.  

 

6.13.7.004 Ophaalbrug Wilhelminakanaal 

Aan de Beerseweg een ijzeren ophaalbrug over het Wilhelminakanaal. Deze brug is een historisch 

structuurelement en staat vanwege haar industrieelarcheologisch belang op de MIP monumentenlijst. 

Bouwjaar: Ca. 1950. CHW. Nr.: AE079-001552 

 

6.13.7.005 Ophaalbrug Groenewoudseweg 

Aan de Groenewoudseweg bevindt zich een ophaalbrug uit ca. 1950, uitgevoerd in ijzeren profielen. 

Deze brug is een historisch structuurelement en staat vanwege haar industrieelarcheologisch belang 

op de MIP monumentenlijst 

 

6.13.7.006 Ophaalbrug Kattenbergseweg 

Aan de Kattenbergseweg bevindt zich een ophaalbrug uit ca. 1950, uitgevoerd in ijzeren profielen. 

Deze brug is een historisch structuurelement en staat vanwege haar industrieelarcheologisch belang 

op de MIP monumentenlijst 

CHW. nr. KL081-000539 

 

13.8 Plein 

Verbreding van een doorgaande weg of samenkomst van wegen die tot een brede open ruimte leidt. 

De pleinen kunnen allerlei functies hebben. Die per plein proberen vast te stellen! 

 

6.13.8.001 Het Vrijthof 

In het midden van de dertiende eeuw was het centrum van Oirschot het Vrijthof. De markt, de Sint-

Petrus-kerk, restaurant de Zwaan en aanpalende gebouwen bestonden nog niet. De plaats waar deze 

huizen nu staan behoorde tot het Vrijthof. Heel de tegenwoordige markt was langs de zuid- en de 

westkant volgebouwd met huizen. De huizen aan de zuidkant werden 'cingelhuizen' genoemd. Zij 

vormden de rand van de kom en daarachter was geen aaneengesloten bebouwing. Het Vrijthof was 

een relatief groot plein, geschikt om volksvergaderingen te houden, recht te spreken en publieke 
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afkondigingen te doen. Een aantrekkelijk plein want nadat de markt aanzienlijk vergroot was werd het 

plein opnieuw ingericht. Na de bouw van het raadhuis in 1513 werden alle afkondigingen voortaan 

gedaan vanaf de pui, maar de beide linden en met name de grote linde, die na het ontstaan van het 

marktveld daar een ereplaats kregen, bleven een centraal punt in 'de huiskamer van Oirschot', waar 

vele eeuwen lang het grote en kleine nieuws besproken werd.
36

  

 

Situatieschets van de ontwikkelingsfasen van het plein in: „Het centrum van Oirschot: Vrijthof en 

Markt‟. In: Mijland, H.J.M., L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op Oirschot. (Oirschot 1991) p. 110-

114 

 

6.13.8.002 Marktplein 

Uit het Vrijthof (zie ook 13.9.1. en 24.8.1) ontstond het huidige grotere marktplein. In 1566 veranderde 

de ruimtelijke situatie in de kern van Oirschot grondig door een grote brand vermoedelijk ontstaan in 

de Koestraat, die zich voortplantte over alle 'cingelhuizen' tot waar nu de Reisende Man staat. Door 

de gunstige windrichting bleef de kerk bespaard, maar het Oirschotse bestuur realiseerde zich het 

levensgrote brandgevaar voor de kerk van de eventueel te herbouwen 'cingelhuizen'. Er werd een 

grote actie op touw gezet die ertoe leidde, dat koning Philips II bepaalde dat de afgebrande huizen 

niet herbouwd mochten worden vanwege het brandgevaar voor de kerk. Ook de hier en daar al 

begonnen herbouw moest worden afgebroken en de gronden werden tegen vergoeding onteigend. 

De tweede ingrijpende verandering vond plaats in 1623 nadat er voor de tweede keer brand uitbrak in 

de Koestraat. Het overgrote deel van de huizen in de kom brandde dit maal af en slechts met de 

grootste inspanning slaagde men erin de beide kerken te redden. De resterende huizen op het 

huidige marktplein waren nu dus ook afgebrand. Het dorpsbestuur besloot daarop alle percelen 

rondom de kerk te kopen zodat kerk en raadhuis meer vrij kwamen te liggen. Van die tijd af dateert 

dus pas de huidige Markt en de vrije ligging van de kerk.
37

 

 

                                                      
36 J.P.J. Lijten, „Het centrum van Oirschot: Vrijthof en Markt‟. In: Mijland, H.J.M., L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op 
Oirschot. (Oirschot 1991) p. 110-114 
37 J.P.J. Lijten, „Het centrum van Oirschot: Vrijthof en Markt‟. p. 110-114 
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Afbeelding: Marktplein Oirschot
38

 

 

Situatieschets van de ontwikkelingsfasen van het marktplein in: „Het centrum van Oirschot: Vrijthof en 

Markt‟. In: Mijland, H.J.M., L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op Oirschot. (Oirschot 1991) p. 110-

114 

 
Afbeelding: Markt te Oirschot

39
 

 

Foto‟s van het marktplein in:  

 Mijland, H.J.M., L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op Oirschot. (Oirschot 1991)  

 Bogmans, P.W.G., Oirschot in oude ansichten (Zaltbommel 1971). (80 p., ill., In oude ansichten.) 

 Bogmans, P.W.G., Oirschot een terugblik (Ljubljana 1998). 

 

6.13.8.003 Doornboomplein Middelbeers 

Het Doornboomplein van nu staat in schril contrast met het vroegere "Heilig Hartplein". Achter het 

vroegere gemeentehuisje lag een mooi aangekleed plein met grindpaadjes, hekjes en beelden.
40

 

 

Foto: J. Kolsters, J., Kolsters, W., Vroenhoven W., De Beerzen van weleer (Hulst 1993)  

 

6.13.8.004 Bomengroep Markt Oirschot. 

Bomengroep (linden) op een marktplein in een oude dorpskern. De beplanting bestaat geheel uit witte 

paardekastanje. Het geheel dateert overwegend uit de periode 1880-1900. Volgende bomen zijn bij 

de bomenstichting geregistreerd: groep (10-15) witte paardekastanjes uit 1880-1890. 

CHW. nr. G284 (HK-HG-56) 

 

                                                      
38

 www.google.maps.streetview.nl 
39

 Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg 
40 J. Kolsters, W. Kolsters, J.v. Vroenhoven  De Beerzen van weleer (Hulst)  
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Afbeelding: Bomengroep Markt Oirschot

41
 

 

13.9 Poort 

Een doorgang door een natuurlijke barrière zoals een duinenrug, moeras, beekdal, de droge 

tegenhanger van een voorde dus. Veelal aan een of beide zijden met een wegenwaaier. (Hier wordt 

dus niet een soort stadspoort bedoeld!) 

[Niet in Oirschot] 

 

13.10 Spoorbrug 

Speciale brug voor spoorlijn of trambaan. Meestal ijzeren of stalenconstructies, al dan niet 

beweegbaar. 

[Niet in Oirschot] 

 

13.11 Tol(huis) 

Plaats of huis waar tol werd geheven. 

[Niet in Oirschot] 

 

13.12 Holle weg 
Een door langdurig gebruik uitgesleten strook waarin een oude weg loopt. De holle weg kan zowel een doorgaande weg zijn 

als een lokale.  

 

Enkele wegen in het akkergebied van Oirschot-Kerkhoven en dat van Middelbeers hebben het 

karakter van een holle weg. Ook door de Oirschotse Heide lopen enkele oude holle wegen. In totaal 

zijn 24 wegvakken op de AHN hoogtekaart als holle weg herkend, met een totale lengte van 21,5 

kilometer 

 

Uniek nr Naam Lengte (in meters) 

6.13.12.001 Spoordonk 545 

6.13.12.002 Kattenbergse weg Baest 593 

6.13.12.003 begin Proosbroekweg 478 

6.13.12.004 „t Dun 429 

6.13.12.005 Oirschot-Kerkhoven 551 

6.13.12.006 Oirschot-Kerkhoven 398 

6.13.12.007 Oirschot-Kerkhoven 230 

                                                      
41

 Cultuurhistorische Waardenkaart Brabant 
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6.13.12.008 Oirschot-Kerkhoven 198 

6.13.12.009 Heerstraat - Straten - W 1790 

6.13.12.010 Goed van Aarle XXX 

6.13.12.011 bij Helder 464 

6.13.12.012 weg naar Best 421 

6.13.12.014 Middelbeerse Straat 2098 

6.13.12.015 Broekdijk 361 

6.13.12.016 Dennendijk 269 

6.13.12.017 in Oirschotse Heide 554 

6.13.12.018 in Oirschotse Heide 445 

6.13.12.019 Wintelrese dijk in O-Hei 1187 

6.13.12.020 in Oirschotse Heide 963 

6.13.12.021 in Oirschotse Heide 178 

6.13.12.022 Schansstraat 1753 

6.13.12.023 Snepscheut 616 

6.13.12.024 Heerstraat - Straten 5035 

 

6.13.12.009 en 6.13.12.024 Heerstraat - Straten 

Over grote lengte is de oude weg die van zuid naar noord door Straten loopt, en die in 1389 

Heerstraat heet, een holle weg. Daar loopt ook een beekje door en het geheel heet nu deels 

Lopensestraat. Deze holle weg bestaat uit een lang stuk van 5 kilometer en nog een zijtak van 1,7 

kilometer. 

 

13.14 Grenspost 

[Niet in Oirschot] 

 

13.15 Laanbeplanting 

 

6.13.15.001 Laanbeplanting Kuikseindse Weg 

Laanbeplanting van Amerikaanse linde en Amerikaans eik. Het geheel dateert overwegend uit de 

periode 1900-1910. 

CHW. nr. G203 (GK-HG-61) 

 

6.13.15.002 Laanbeplanting Spoordonkse Weg 

Laanbeplanting van zomereik. Het geheel dateert overwegend van omstreeks 1880. 

CHW. nr. G166 (GK-HG-16) 

 

 

 

 

Afbeelding: Laanbeplanting Spoordonkse Weg
42
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6.13.15.003 Wegbeplantingen Westelbeers e.o. 

Beplantingen langs doorgaande wegen, met name doorgangsdijken door voormalige woeste gronden. 

De beplanting bestaat met name uit grove den, maar ook uit zomereik, ruwe berk, wilde lijsterbes en 

Amerikaanse vogelkers. In de ondergroei o.a. wilde kamperfoelie en braam. Het geheel dateert 

overwegend uit de periode 1900-1930. 

CHW. nr. G185 (GK-HG-38) 

 

 
Afbeelding: Laanbeplanting Montfortlaan

43
 

 

6.13.15.004 Laanbeplanting Montfortlaan 

Eind 18
e
 eeuw en in de loop van de 19

e
 eeuw verkocht Oirschot veel van haar groene gronden. 

Verkoop van al die gronden betekende niet automatisch dat de nieuwe eigenaars op grote schaal aan 

het ontginnen sloegen en er meteen veel bos en hei verdween. Toen de gemeente in 1810 besloot 

152 eikenbomen aan weerszijden van 't voetpad ("van de Vrijheid lopende tot aan Den Duivendries") 

lopende langs de erve van Beysterveld, publiekelijk te verkopen, vroeg "de Vrouwe van Oirschot" of 

zij ze mocht kopen om ze zo lang te laten staan als zij dat wilde. Nog steeds staan er veel 

eikenbomen op de Montfortlaan, nu ongeveer 250. 

 

6.13.15.005 Eikenbeplanting (als erfbegrenzing) Willibrordstraat-Westelbeersedijk 

Eikenbeplanting op de hoek van de Willibrordstraat en Westelbeersedijk. De eikenbeplanting ligt 

rondom het erf op het pand aldaar.
44

  

 

6.13.15.006 Laanbeplanting aan Huijgevoort 

Laanbeplanting in linden (Tilia vulgaris) aan Huijgevoort.
45

 

 

6.13.15.007 Bomenrij langs Scheieindsedijk 

Veldcontrole heemkundekring Oirschot
46
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 www.google.maps.streetview.com 
44

 C. Oomen, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 9 
45

 C. Oomen, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 9 
46

 E. Sessink & Y. Vloemans, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 0 
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6.13.15.008 Knottenrij en bomenrij Nieuwedijk en Achtbundersedijk 

Knottenrij en bomenrij op perceelsgrenzen als groen lint tussen Nieuwendijk en Achtbundersedijk. 

Veldcontrole heemkundekring Oirschot
47

 

 

6.13.15.010 Houtwal Brinksdijk 

Houtwal langs een weg in een jonge heideontginning. De beplanting bestaat o.a. uit zomereik, ruwe 

berk, wilde lijsterbes en beuk. Het geheel dateert overwegend uit de periode 1900-1925. 

CHW. nr. G168 (GK-HG-19) 

 

6.13.15.011 Knottenrij en bomenrij Achtbundersedijk 

Knottenrij en bomenrij op perceelsgrenzen als groen lint tussen Nieuwendijk en Achtbundersedijk. 

Veldcontrole heemkundekring Oirschot
48
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 E. Sessink & Y. Vloemans, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 0 
48

 E. Sessink & Y. Vloemans, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 0 



54 
 

Thema: 14 Lokale wegen 

 

In Oost-Brabant moest het vervoer vanouds vooral over land geschieden, de Dommel en de Aa 

waren door hun meanderende loop nauwelijks begaanbaar voor scheepvaartverkeer. Vervoer vond 

plaats over landwegen waarvan de loop werd bepaald door de zandruggen en beekdalen die ze 

volgden. Deze wegen waren in de zomer stoffig en rul en in de winter nat en modderig.
49

 Tijdens het 

Ancien Regime bestonden in 1619 al verharde wegen in het centrum van Oirschot.
50

  

 

De beken in Oirschot waren niet bevaarbaar. Oirschot kende in het verleden een groot aantal 

kerkenpaden. Deze paden liepen in het algemeen vrij rechtlijnig vanuit de diverse buurtschappen en 

akkerdorpen in de richting van de markt waarop zich de monumentale kerk van St.Petrus Banden 

bevindt. In het dorp Oirschot zelf zijn er nog een groot aantal originele kerkenpaden die ook goed 

onderhouden worden. In het buitengebied zijn deze paden echter vrijwel allemaal verdwenen in de 

periode van de ruilverkaveling.  

 

6.14.1.  Lokale wegen
51

 

 

Uniek nr Naam RelictS tatus 

6.14.1.001 Broekstraat bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.002 Broekstraat bestaat niet meer 

6.14.1.003 Brandbeemdseweg bestaat niet meer 

6.14.1.004 Bremsteeg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.005 Bremsteeg bestaat nog 

6.14.1.006 Geeneindseweg bestaat nog, deels verlegd 

6.14.1.007 Spoordonkseweg bestaat niet meer 

6.14.1.008 Broekstraat bestaat nog 

6.14.1.009 Kattenberg bestaat niet meer 

6.14.1.010 Hakkelaren bestaat nog, deels verlegd 

6.14.1.011 Beerseveld bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.012 Hakkelaren bestaat nog 

6.14.1.013 Hakkelaren bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.014 Beerseveld bestaat nog 

6.14.1.015 Proosbroekweg bestaat nog 

6.14.1.016 Proosbroekweg bestaat niet meer 

6.14.1.017 Kanaaldijk Zuid bestaat niet meer 

6.14.1.018 Franse Baan bestaat nog 

6.14.1.019 Kanaaldijk Zuid bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.020 Kanaaldijk Zuid bestaat niet meer 

6.14.1.021 Kanaaldijk Zuid bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.022 't Kasteeltje bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.023 Boterwijksestraat bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.024 Beerschotseweg bestaat niet meer 

6.14.1.025 Beerseweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.026 Beerseweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.027 Schepersweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

                                                      
49 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert., Monumenten in Nederland: Noord-Brabant (Zwolle 1997) p. 45 
50 M. Asseldonk, De Meierij ontrafeld: plaatselijke bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ‟s-
Hertogenbosch, circa 1200-1832 (Tilburg 2003) p. 144 
51 Inventarisatie authentieke cultuurhistorische straten. Stichting Behoud Erfgoed Oirschot 
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6.14.1.028 Wintelresedijk bestaat niet meer 

6.14.1.029 Wintelresedijk bestaat niet meer 

6.14.1.030 's-Heerenvijvers bestaat niet meer 

6.14.1.031 's-Heerenvijvers bestaat nog 

6.14.1.032 Theetuin bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.033 Drieterskuil bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.034 Koningshof bestaat niet meer 

6.14.1.035 Moorland bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.036 Gasthuisstraat bestaat nog 

6.14.1.037 Noijenstraat bestaat nog 

6.14.1.038 Rijkesluisstraat bestaat niet meer 

6.14.1.039 Sint Jorishof bestaat nog deels, deels verwijderd, deels verlegd 

6.14.1.040 Sint Jorisstraat bestaat nog 

6.14.1.041 Slingerbos bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.042 Drieterskuil bestaat nog 

6.14.1.043 Koningshof bestaat niet meer 

6.14.1.044 Kempenweg bestaat nog 

6.14.1.045 Kempenweg bestaat niet meer 

6.14.1.046 Kempenweg bestaat nog, deels verlegd 

6.14.1.047 Loswal bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.048 Eindhovensedijk bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.049 Industrieweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.050 Industrieweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.051 Het Kolkven bestaat niet meer 

6.14.1.052 De Bollen bestaat niet meer 

6.14.1.053 Bestseweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.054 De Bollen bestaat nog 

6.14.1.055 De Leppers bestaat niet meer 

6.14.1.056 Bestseweg bestaat niet meer 

6.14.1.057 Notel bestaat nog 

6.14.1.058 Montfortlaan bestaat niet meer 

6.14.1.059 Oude Bestseweg bestaat nog 

6.14.1.060 Montfortlaan bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.061 Notel bestaat nog 

6.14.1.062 Montfortlaan bestaat niet meer 

6.14.1.063 Straten bestaat niet meer 

6.14.1.064 Straten bestaat niet meer 

6.14.1.065 Straten bestaat niet meer 

6.14.1.066 De Rijt bestaat nog 

6.14.1.067 De Kriekampen bestaat nog 

6.14.1.068 Heersdijk bestaat niet meer 

6.14.1.069 De Braken bestaat niet meer 

6.14.1.070 Akkerweg bestaat niet meer 

6.14.1.071 Bestseweg bestaat nog 

6.14.1.072 Straten bestaat niet meer 

6.14.1.073 Straten bestaat nog deels, deels verwijderd 
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6.14.1.074 De Bollen bestaat niet meer 

6.14.1.075 Mortelsgraaf bestaat nog 

6.14.1.076 Mortelsgraaf bestaat niet meer 

6.14.1.077 Pallande bestaat nog 

6.14.1.078 Mortelsgraaf bestaat niet meer 

6.14.1.079 Mortelsgraaf bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.080 Liempdsedijk bestaat niet meer 

6.14.1.081 De Papketel bestaat nog 

6.14.1.082 De Fransman bestaat niet meer 

6.14.1.083 Heldersestraat bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.084 Heldersestraat bestaat nog 

6.14.1.085 Schansstraat bestaat niet meer 

6.14.1.086 Brembos bestaat nog 

6.14.1.087 Spoordonkseweg bestaat nog deels, deels verwijderd, deels verlegd 

6.14.1.088 Stapakker bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.089 Liempdsedijk bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.090 Lopensestraat bestaat nog 

6.14.1.091 Liempdsedijk bestaat niet meer 

6.14.1.092 Liempdsedijk bestaat nog 

6.14.1.093 Liempdsedijk bestaat niet meer 

6.14.1.094 Pallande bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.095 Van Coehoornweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.096 Van Coehoornweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.097 Van Coehoornweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.098 Van Coehoornweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.099 Van Coehoornweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.100 Van Coehoornweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.101 Van Coehoornweg bestaat niet meer 

6.14.1.102 Van Coehoornweg bestaat nog 

6.14.1.103 Oude Grintweg bestaat nog, deels verlegd 

6.14.1.104 Oude Grintweg bestaat nog 

6.14.1.105 Echteldonksesteeg bestaat nog 

6.14.1.106 De Fransman bestaat nog 

6.14.1.107 Oudesteeg bestaat nog 

6.14.1.108 Echteldonksesteeg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.109 Oude Grintweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.110 Oudesteeg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.111 De Fransman bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.112 Oude Grintweg bestaat niet meer 

6.14.1.113 Pandgat bestaat nog 

6.14.1.114 Pandgat bestaat niet meer 

6.14.1.115 Kampsesteeg bestaat nog 

6.14.1.116 Kampsesteeg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.117 Pandgat bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.118 Polsdonken bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.119 Spoordonkseweg bestaat nog deels, deels verwijderd 
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6.14.1.120 Merodelaan bestaat nog, deels verlegd 

6.14.1.121 Pandgat bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.122 Lubberstraat bestaat niet meer 

6.14.1.123 Mousten bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.124 Hoolkot bestaat nog 

6.14.1.125 Lieveld bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.126 Lieveld bestaat nog 

6.14.1.127 Hoolkot bestaat niet meer 

6.14.1.128 Hoolkot bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.129 Hoolkot bestaat niet meer 

6.14.1.130 Proosbroekweg bestaat nog 

6.14.1.131 Proosbroekweg bestaat niet meer 

6.14.1.132 't Laar bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.133 Logtsebaan bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.134 Oude Grintweg bestaat nog, deels verlegd 

6.14.1.135 Meierijsebaan bestaat nog deels, deels verwijderd, deels verlegd 

6.14.1.136 Hedel bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.137 Meierijsebaan bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.138 Kampsesteeg bestaat nog 

6.14.1.139 Meierijsebaan bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.140 Doctor Jan van de Mortellaan bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.141 Doctor Jan van de Mortellaan bestaat nog 

6.14.1.142 Kattenbergseweg bestaat nog 

6.14.1.143 Kanaaldijk Zuid bestaat nog 

6.14.1.144 Kanaaldijk Zuid bestaat niet meer 

6.14.1.145 Kanaaldijk Noord bestaat niet meer 

6.14.1.146 Kanaaldijk Noord bestaat niet meer 

6.14.1.147 Kanaaldijk Noord bestaat niet meer 

6.14.1.148 Kanaaldijk Noord bestaat niet meer 

6.14.1.149 Kanaaldijk Zuid bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.150 Kanaaldijk Zuid bestaat nog 

6.14.1.151 Kanaaldijk Noord bestaat nog 

6.14.1.152 Kanaaldijk Zuid bestaat niet meer 

6.14.1.153 Kanaaldijk Zuid bestaat niet meer 

6.14.1.154 Hakkelaren bestaat nog 

6.14.1.155 Hakkelaren bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.156 Groenewoudsedijk bestaat nog 

6.14.1.157 Doctor Jan van de Mortellaan bestaat niet meer 

6.14.1.158 Doctor Jan van de Mortellaan bestaat niet meer 

6.14.1.159 Kattenbergseweg bestaat niet meer 

6.14.1.160 Heikant bestaat nog 

6.14.1.161 Putstraat bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.162 Putstraat bestaat niet meer 

6.14.1.163 Voorteindseweg bestaat niet meer 

6.14.1.164 Huijgevoort bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.165 Putstraat bestaat nog, deels verlegd 



58 
 

6.14.1.166 Huijgevoort bestaat niet meer 

6.14.1.167 Schepersweg bestaat nog 

6.14.1.168 Straatsedijk bestaat niet meer 

6.14.1.169 Straatsedijk bestaat niet meer 

6.14.1.170 Huijgevoort bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.171 Neereindseweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.172 Industrieweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.173 Oranjestraat bestaat nog 

6.14.1.174 Industrieweg bestaat niet meer 

6.14.1.175 Hoogdijk bestaat nog 

6.14.1.176 Vestdijk bestaat nog 

6.14.1.177 Vestdijk bestaat niet meer 

6.14.1.178 Kuikseindseweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.179 Kuikseindseweg bestaat niet meer 

6.14.1.180 Sportparklaan bestaat nog 

6.14.1.181 Hertog Janstraat bestaat nog deels, deels verwijderd, deels verlegd 

6.14.1.182 Kosterstraat bestaat niet meer 

6.14.1.183 Hillestraat bestaat niet meer 

6.14.1.184 Hillestraat bestaat niet meer 

6.14.1.185 Hillestraat bestaat nog deels, deels verwijderd, deels verlegd 

6.14.1.186 Hillestraat bestaat niet meer 

6.14.1.187 Watermolenweg bestaat nog deels, deels verwijderd, deels verlegd 

6.14.1.188 Broekdijk bestaat niet meer 

6.14.1.189 Domineeshof bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.190 Hoogeindseweg bestaat niet meer 

6.14.1.191 Driehoek bestaat nog 

6.14.1.192 Hoogeindseweg bestaat niet meer 

6.14.1.193 Driehoek bestaat niet meer 

6.14.1.194 Driehoek bestaat niet meer 

6.14.1.195 Hoogeindseweg bestaat niet meer 

6.14.1.196 Hoogeindseweg bestaat niet meer 

6.14.1.197 Andreasstraat bestaat niet meer 

6.14.1.198 Lindeakkers bestaat nog 

6.14.1.199 Driehoek bestaat nog 

6.14.1.200 Langereyt bestaat niet meer 

6.14.1.201 Groenewoudsedijk bestaat niet meer 

6.14.1.202 Esperenweg bestaat niet meer 

6.14.1.203 Baesterdijk bestaat nog deels, deels verwijderd, deels verlegd 

6.14.1.204 Neereindseweg bestaat niet meer 

6.14.1.205 Baesterdijk bestaat nog 

6.14.1.206 Doctor Jan van de Mortellaan bestaat nog 

6.14.1.207 Langegracht bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.208 Notel bestaat nog 

6.14.1.209 Schansstraat bestaat nog 

6.14.1.210 Oude Grintweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.211 Lieringsedijk bestaat nog 



59 
 

6.14.1.212 De Fransman bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.213 Kattenberg bestaat nog, deels verlegd 

6.14.1.214 Beerseveld bestaat niet meer 

6.14.1.215 Kanaaldijk Noord bestaat niet meer 

6.14.1.216 Doctor Jan van de Mortellaan bestaat niet meer 

6.14.1.217 Doctor Jan van de Mortellaan bestaat nog 

6.14.1.218 Steenfortseweg bestaat nog 

6.14.1.219 Industrieweg bestaat niet meer 

6.14.1.220 Hemelrijken bestaat niet meer 

6.14.1.221 Wintelresedijk bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.222 Wintelresedijk bestaat niet meer 

6.14.1.223 's-Heerenvijvers bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.224 Wintelresedijk bestaat nog 

6.14.1.225 's-Heerenvijvers bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.226 's-Heerenvijvers bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.227 's-Heerenvijvers bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.228 's-Heerenvijvers bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.229 's-Heerenvijvers bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.230 's-Heerenvijvers bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.231 's-Heerenvijvers bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.232 's-Heerenvijvers bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.233 Wintelresedijk bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.234 Wintelresedijk bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.235 Akkerweg bestaat nog 

6.14.1.236 Termeidesteeg bestaat nog 

6.14.1.237 Bestseweg bestaat nog deels, deels verwijderd 

6.14.1.238 Deken Frankenstraat bestaat nog 

6.14.1.239 Sint Odulphusstraat bestaat nog 

6.14.1.240 Van Baerlandstraat bestaat nog 

6.14.1.241 Sportparklaan bestaat niet meer 

6.14.1.242 Broekdijk bestaat nog 

 

6.14.1.004 en 005 Bremsteeg, Oirschot 
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Afbeelding: Bremsteeg

52
 

 

 

 

 

6.14.1.023 Boterwijksestraat, Oirschot 

De Boterwijksestraat biedt een bijzonder uitzicht op het dorp Oirschot. De kern van het dorp grenst 

hier direct aan de akkers, wat in Brabant nog maar zelden voorkomt. De straat dankt zijn naam aan 

de vruchtbaarheid van de grond. Bijzonder zijn de zogenaamde 'bolle akkers'. Bemesting met 

plaggen en stalmest hebben het maaiveld hier in de loop der eeuwen op sommige plaatsen tot meer 

dan een meter verhoogd, waaruit volgt dat deze akkers al sinds de Middeleeuwen in gebruik zijn. Aan 

de straat zelf bevindt zich een groot aantal agrarische monumenten, veelal karakteristieke boerderijen 

uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Voorbeelden zijn nr. 3, 6, 10, 15, 20 en 21.
53

  

 

6.14.1.057, 061 en 208 Notel (Montfortlaan-Schansstraat), Oirschot 

Oorspronkelijk lag aan deze straat het gehucht Notel waarvan de oorsprong teruggaat tot in de 

Middeleeuwen. De naam Notel zou kunnen wijzen op een oud notenbos dat zich ooit op of bij deze 

plek bevonden heeft. De huidige boerderijen zijn echter voor het merendeel gebouwd in de 19e en 

begin 20e eeuw.
54

  

 

6.14.1.038 Rijkesluisstraat, Oirschot 

                                                      
52

 www.google.maps.com 
53 Wandelgids: Uitgebreide beschrijving van bezienswaardigheden en natuurgebieden. Wandelroutenetwerk Oirschot VVV 
(Oirschot 2004), p. 26 
54 Wandelgids: Uitgebreide beschrijving van bezienswaardigheden en natuurgebieden. Wandelroutenetwerk Oirschot VVV 
(Oirschot 2004), p. 24 
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Afbeelding: Rijksesluisstraat

55
 

 

6.14.1.117 en 121 Pandgat, Oirschot 

                                                      
55

 Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg 
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Afbeelding: Pandgat
56

 

 

6.14.1.164, 166 en 170 Huijgevoort, Middelbeers 

Klinkerweg in en nabij een oud buurtschap. De bestrating met gebakken klinkers dateert (deels) uit de 

periode 1890-1940.(CHW. nr. L71 (GK-HL-31)) De straat steekt nu met een brug of duiker de Beerse 

over, waar ooit de middeleeuwse Huygevoort was. 

 
Afbeelding: Klinkerstraat Huygevoort

57
 

 

6.14.1.191, 193, 194 en 199 De Driehoek, Oostelbeers  

Gebogen verlopende landweg met pleinachtig grasveld, lindebeplanting, doorkijkjes naar het oude 

akkergebied. 

 

6.14.1.027 en 167 Scheperweg, Westelbeers 

                                                      
56

 www.google.maps.com 
57

 www.google.maps.com 
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Schepersweg en Keijenhurksedreef verwijzen nog naar de tijd dat de schapen door de schaapsherder 

(scheper) over het pad gedreven werden richting heide. 

 

6.14.1.018 De Fransche Baan, Westelbeers 

Al voortgaande langs de grindweg die naar de Beerzen voert, komt men in de bocht aan een 

zandweg genaamd De Fransche Baan. Volgens de overlevering trok Napoleon met zijn leger langs 

deze weg. 2½ kilometer naar het zuidoosten was het “Frans Kamp” waarvan we nu weten dat het een 

Nederlands Kamp was uit de jaren 1830 – 1839. Of er enig verband is, is onbekend. 

 

6.14.1.243 Het Boterpad, Westelbeers 

Het Boterpad is een oud handelspad dat de dorpen ten zuiden en noorden van de Oirschotse Heide 

al eeuwenlang met elkaar verbindt. Via dit pad liepen de mensen vanuit de Kempen naar de 

botermarkt in Oirschot. Markten hadden vroeger een andere functie dan tegenwoordig. Vaak werden 

ze gebruikt om de handel te reguleren: door goederen centraal te laten verhandelen kon het 

gemeentebestuur controleren of de kwaliteit en het gewicht wel aan de normen voldeed. Bovendien 

kon de gemeente op deze manier door middel van belastingen en heffingen een aantrekkelijk stukje 

van de boter 'afromen'. Ook Oirschot ging behoorlijk ver in zijn 'controlerende' taak: op straffe van 

hoge boetes was het boeren verboden om boter te verhandelen anders dan op zaterdag tussen 9 en 

12 en wel „op de marckt aen de boterlinde ofte wel onder de 4 boomen van de botermerckt', zo vertelt 

ons een 'Publicatie tot welstandt van de botermarckt uit 1766'. De boter mocht daarbij uitsluitend 

gewogen worden door een beëdigde wachtmeester. Dat deze regels boeren dwongen om wekelijks 

met hun goederen vaak lange afstanden te moeten afleggen, werd kennelijk voor lief genomen.
58

 

 

 

14.2 Voorde / brug 

Oversteek van water via doorwaadbare plaats, vaak later vervangen door een brug, in een lokale 

weg. Doorwaadbare plaatsen heb je in soorten: min of meer dwars op het watert, schuin, zeer schuin 

of zelfs een heel eind door het water: een “waterstraat” of “langvoort”. Bruggen heb je ook in soorten: 

een paal in het water om overheen te stappen („waterstap”), een balk erover, een vonder, een schoor, 

een echte houten of stenen brug. Klein water stak met men een gemetseld of houten “heul” over. 

Omdat de voorde/brug op drie plaatsen in het systeem voorkomt (zeer oude wegen, doorgaande en 

lokale wegen), bepaalt het type weg waar de voorde/brug geboekt moet worden. Bovendien zijn veel 

voorden door grotere of kleinere bruggen vervangen. 

 

De volgende voormalige voorden werden opgemerkt: 

Uniek nr Naam 

6.14.2.105 Papevoort 

6.14.2.103 Hellestraat 

6.14.2.106 Spreeuwel 

6.14.2.109 Westelbeers 

6.14.2.104 Huygevoort 

6.14.2.108 Voorteind 

6.14.2.107 Steenvoort 

6.14.2.102 Balsvoort-oud 

6.14.2.101 Balsvoort-nieuw 

 

6.14.2.101 en 102 Balsvoort 

De Balsvoort was een doorwaadbare plek door de beek die als grenspaal diende voor Boxtel, 

Oisterwijk en Oirschot. Die plek ligt nu net buiten de moderne gemeente Oirschot. Het is aantrekkelijk 

om in de vermelding in 1312 van Baensffoert, Baentsffoert
59

 zowel de wortel te zien van Balsvoort 

(wat het topografisch zeker is) als van Banisveld. Banis zou dan voortkomen uit baan, 's heren baan. 

                                                      
58 Wandelgids: Uitgebreide beschrijving van bezienswaardigheden en natuurgebieden. Wandelroutenetwerk Oirschot VVV 
(Oirschot 2004), p. 27 
 

     59 Camps, 1979, nr. 865. 
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De vermelding uit 1312 noemt zelfs zo'n baan. Deze passage past in de omgrenzing van de toen 

uitgegeven gemeynt van Banisveld:  

 a loco dicto de Boeckvoert usque Baensffoert per dominicam (of: directam) viam dictam vaert 

pened Wippenhout (dat is de westgrens, later westgrens van Oirschot tegen Oisterwijk. De 

weg liep van het zuiden naar Balsvoort). 

 de Baentsffoert usque Tregelersvoert iuxta limites domini de Boxtel (grens naar het oosten) 

 de Tregelaersvoert usque Hamelaer (grens terug naar het zuiden). 

 De weg genaamd vaert is dus gewoon een landweg die Balsvoort vanuit het zuidzuidwesten 

naderde. 

De betekenis van “veld” is primair 'wijde, woeste vlakte buiten de nederzetting', ook wel 'onbebouwd 

terrein'.
60

 Vanaf de dertiende eeuw betekent het woord ook akker.
61

 

 

6.14.2.104 Huygevoort 

Oude voorde door de Beerse, van 1331 tot 1803 een „paal‟ in de grens tussen Westelbeers en 

Middelbeers, of eigenlijk tussen het rechtsgebied van Hilvarenbeek en Diessen en dat van Middel- en 

Oostelbeers.
62

 

 

6.14.2.110 bruggetje in de Neereindseweg over de Kleine Beerze 

Het bruggetje over de Kleine Beerze ter vervanging van de oude Steenvoort. 

 

6.14.2.111 brug in de dr. J. v.d. Mortellaan over de Kleine Beerse 

In Baest zelf kwam pas later een brug over de Grote Beerze.
63

 

  

6.14.2.112 brug in de dr. J. v.d. Mortellaan over de Grote Beerse 

In Baest zelf kwam pas later een brug over de Grote Beerze.
64

 

                                                      
     60 Van Passen, 1973; Hiddink en Renes, 2007, 130; Leenders en Berkvens 2007, 178. 

     61 Gysseling, 1981, 78. 
62

 Enklaar, D. Th.. Gemeene gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen. In het licht gegeven door D.Th. Enklaar. Utrecht, 
1941, nr. 72 dd 24 september 1331. 
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 H. van de Ven, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 6 
64

 H. van de Ven, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 6 
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Thema: 15 Gegraven waterlopen 

 

Gegraven waterlopen zijn grotere gegraven waterlopen waaronder kanalen. Behalve de turfvaarten van 

de Peel zijn er bij Eindhoven nog een aantal wateren gegraven. Het grootste project was de aanleg van 

de Zuid-Willemsvaart (met bijhorende kanalen) en later het Wilhelminakanaal dat ook door Oirschot 

loopt. Ook is er veel gewerkt aan de kanalisatie van de Dommel. Voor de waterhuishouding van de 

watermolens werden wat kanaaltjes gegraven. We onderscheiden drie categorieën: bevaarbare kanalen 

of gekanaliseerde rivieren; gegraven molenwaters en ontwateringssloten die met ontginning en/of 

grensafbakening te maken hebben. 

 

15.1 kanalen 

Scheepvaartkanaal of gekanaliseerde rivieren voor algemeen interlokaal transport, of speciaal voor 

turftransport (turfvaart). Secundair worden kanalen gebruikt voor watertransport, bijv. ten behoeve 

van vloeiweiden of ontlasting van rivieren. 

 

6.15.1.001 Wilhelminakanaal 

Het Wilhelminakanaal is het eerste kanaal dat vernoemd is naar een vorstin. Het loopt van de rivier 

de Amer bij Geertruidenberg naar de Zuid-Willemsvaart tussen Beek en Donk en Aarle-Rixtel en is 68 

kilometer lang. De grootste plaatsen aan het kanaal zijn Tilburg en Eindhoven. De eerste plannen 

voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt, dateren uit 1794 maar pas in 1910 

begon het graven. Het gedeelte door Oirschot werd tussen 1916 en 1923 aangelegd. Rijkswaterstaat 

verleende in 1923 vergunning aan Erven & Co en Teurlincx Meijers, de bekende stoelenmakers uit 

Oirschot, voor het vervoeren van hout door het Wilhelminakanaal.  

 

6.15.1.002 Beplanting Wilhelminakanaal 

Beplanting langs het Wilhelminakanaal ten westen van de A58. De beplanting bestaat uit zomereik en 

Amerikaanse eik. Het geheel dateert overwegend uit de periode 1916-1923, toen het kanaal werd 

aangelegd.(CHW. nr. G165 (GK-HG-15)) 

 

 
Afbeelding: Beplanting Wilhelminakanaal
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6.15.1.003 Beplanting Wilhelminakanaal  

Beplanting, met houtwallen, langs het Wilhelminakanaal ten oosten van de kom van Oirschot. De 

beplanting bestaat o.a. uit zomereik, ruwe berk, wilde kamperfoelie, wilde lijsterbes en sporkehout. 

Het geheel dateert overwegend uit de periode 1916-1923, toen het kanaal werd aangelegd. (CHW. 

nr. G172 (GK-HG-23)) 
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15.2 Molenloop 

Kanaaltje gegraven bovenstrooms van een watermolen om die molen aan een groter hoogteverschil 

in waterstand te helpen. Molenlopen kunnen meer dan 1 kilometer lang zijn. Bij een watermolen is er 

soms maar een kort stukje molenloop. 

[Niet in Oirschot] 

 

15.3 Sloot 

Hier worden de grote ontwateringssloten die met ontginning en/of grensafbakening te maken hebben 

bedoeld, niet de eindeloos talrijke gewone slootjes.  

 

6.15.3.039, 081, 096 t/m 100 diverse waterlopen Oirschot 

 

15.4 haven/kade/loswal 

 

6.15.4.001 Haven Koestraat 

De gemeenteraad van Oirschot besloot aan in de jaren 1916 - 1923 tot de aanleg van een los- en 

laadplaats bij de Koestraat. Het eerste schip dat de Oirschotse haven aandeed was geladen met 

bomen voor Teurlincx Meijers. In 1924 vroeg B&W een lening te mogen sluiten om de loswal een 

keibestrating te geven. Het terrein tussen de loswal en de Koestraat was nog steeds onverhard, zodat 

met paard en kar geen volle vrachten konden worden vervoerd. Laden en lossen gingen gepaard met 

grote vertragingen. Langs de kademuur werd een strook bestraat en vanaf die verharding zou een 

weg worden aangelegd tot aan de Koestraat. De haven was toen echter al weer verdwenen en 

verplaatst naar de huidige locatie.
66

  

 

6.15.4.002 Nieuwe haven Oirschot 

In 1955 was men bezig met de aanleg van de nieuwe haven omdat er in verband met de aanleg van 

de nieuwe provinciale weg geen plaats meer was voor de loswal.
67

  

                                                      
66 H. Wal, In: Van den herd 2 (1995), nr. 2, p. 12-17 In: Van den herd 3 (1996), nr. 2, p. 22-28 
67 H. Wal, In: Van den herd 2 (1995), nr. 2, p. 12-17 In: Van den herd 3 (1996), nr. 2, p. 22-28 
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Thema: 16 Molens 

 

Onder molens verstaan we graanverwerkende en andere industriemolens die als zodanig herkenbaar 

waren. Op het platteland heeft een groot aantal molens gestaan. De oudste groep bestond uit de door 

rivierwater aangedreven molens. Sommige zijn zo lang geleden gebouwd en zo vroeg al weer 

verdwenen, dat er amper een duidelijk spoor van de vinden is: de "spookmolens". Mogelijk waren dat 

kleine molens die de concurrentie met de latere, grotere, molens verloren. Soms is uit archiefstukken 

alleen bekend dat er een molen was, maar is de exacte locatie niet bekend (hooguit alleen een 

globale locatie). 

 

Windmolens waren in vergelijking met de watermolens een nieuwe vinding. De oudste vermelding van 

een windmolen in de ruime omgeving betreft een molen die in 1250 in Lillo of in Stabroek stond. De 

eerste windmolens bij Oirschot zijn niet lang daarna in de tweede helft van de dertiende eeuw opgericht. 

Aanvankelijk waren alle windmolens houten standaardmolens. Er kwamen echter in de middeleeuwen 

al torenmolens voor in de regio. Vanaf 1680 werden steeds meer molens met een stenen romp en 

draaibare kap gebouwd. 

 

Tot 1800 kon men niet vrijelijk molens oprichten en waren de mensen gedwongen om van bepaalde 

molens gebruik te maken, zelfs wanneer die erg onpraktisch gelegen waren. Na de opheffing van de 

heerlijke rechten en de belastingreglementen van de Republiek verrezen rond 1800 daarom molens op 

beter gekozen plaatsen, terwijl veraf gelegen molens buiten gebruik raakten of naar een betere plek 

verhuisden. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd stoomkracht ingevoerd in het 

maalderijbedrijf, maar pas in de twintigste eeuw werden er veel oude molens opgeruimd. De meeste 

molens maalden graan tot meel. Sommige hadden een meer industriële taak: schorsmalen voor de 

leerlooiers, olieslaan, het vollen van textiel, het grutten van boekweit, zelfs het malen van snuif kwamen 

voor. 

 

In het kader van industrieel erfgoed heeft Oirschot nog enige panden, die hun ontstaan te danken 

hebben aan deze oude vorm van industrialisatie. In de agrarische samenleving van de middeleeuwen 

ontstond de behoefte aan mechanische kracht voor onder andere het malen van graan en het slaan 

van olie. Deze werkzaamheden vergde als handwerk een bovenmatige lichamelijke inspanning en 

kostte enorm veel tijd. De locale historicus van Oirschot J. Lijten weet een aardige anekdote te 

vertellen over de belangrijke functie van molens. Tijdens de tweede wereldoorlog moesten mensen 

noodgedwongen met een klein handmolentje graan malen, zij konden beamen hoe ontmoedigend het 

was om na urenlange zware arbeid een dergelijke kleine hoeveelheid meel als resultaat te zien, van 

een niet al te beste kwaliteit.
68

  

 

In eerste instantie heeft men voor aandrijving van de noodzakelijke molens gebruik gemaakt van 

waterkracht. Rond 1100 waren er in de Nederlanden al heel wat watermolens in bedrijf, rond 1300 

nam de bouw van windmolens een vlucht. De bouw van zowel wind- als watermolens vereiste een 

relatief grote investering, die alleen door kapitaalkrachtige personen of instanties was op te brengen. 

De eerste molens zijn dan ook gebouwd door de adel die heerlijke rechten bezat en door grote 

kapittels en abdijen, zoals in Kempenland de abdij van Postel. Omdat deze investeringen hun rente 

moesten opbrengen, wendden vele eigenaars, zoals Postel, zich tot de hertog, om de plaatselijke 

boeren te verplichten om op de plaatselijke molen te laten malen. Dit waren de zogenaamde dwang- 

of banmolens.
69

  

 

Volgens J. Lijten heeft in Oirschot nooit molendwang bestaan. Reeds in 1386 verklaarde hertogin 

Johanna dat in Oirschot geen molendwang gold. Er waren toen minstens drie molens binnen Oirschot 

in bedrijf. Ook in 1699 zouden bejaarde inwoners ten overstaan van schepenen verklaard hebben dat 

in Oirschot geen molendwang bestond. In 1320 bij de verkoop van de halve heerlijkheid Oirschot door 

Wouter van Oirschot aan Rogier van Leefdaal is sprake van enkele molens. Men gaat er van uit dat 

                                                      
68 J.P.J. Lijten, Industriële monumenten Oirschot (Oirschot 1996) p. 1 
69 J.P.J. Lijten, Industriële monumenten Oirschot (Oirschot 1996) p. 1 
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de Spoordonkse watermolen de oudste in Oirschot geweest is, maar vóór 1320 hadden de Oirschotse 

halfheren ook reeds een windmolen gebouwd 'op de hei' in de nabijheid van de plaats, waar nu 

zwembad 'de Kemmer' is. De Molenstraat, thans onderbroken door het Wilhelminakanaal, leidde daar 

naar toe. De hertog had in 1355 octrooi verleend voor de Stratense molen, die eerst meer zuidelijk 

(Moleneind) stond en later op de plaats aan de Bestseweg, waar nu maalbedrijf van Kessel is 

gevestigd. In de loop van de tijd zijn er voor Oirschot nog meerdere octrooien verleend voor het 

bouwen van molens.
70

  

 

16.1 Windmolen 

Door windkracht aangedreven graan- of industriemolen. Standerdmolen, later stenen molen; op het 

vlakke, op een berg of in een berg (beltmolen), al dan niet met galerij. 

 

6.16.1.002 Windmolen onder Straten (aan de Besteweg/Moleneindse akkers) 

De molen aan de Moleneindse Akkers ten zuiden van Straten bestond kennelijk al in 1355, al was het 
toen nog maar sinds kort. Het zal de tweede windkorenmolen van Oirschot geweest zijn. In een 
Oirschots schepenprotocol van 1626 wordt melding gemaakt van een windmolen onder Straten. De 
akte vermeldt het jaar 'dusent dryehondert vijfftich ende vyer'. Vanwege de zogenaamde Paasstijl die 
toen werd gehanteerd is dit in onze telling 1355. Afgaande op de tekst, concludeert de Oirschotse 
historicus J. Lijten, dat de molen er al stond op het ogenblik, dat het octrooi verleend werd. In een 
ander Oirschots schepenprotocol bevestigt Hertog Jan III van Brabant het octrooi, dat door zijn 
rentmeester Alard van Os verleend is aan Jan de Molder om een windmolen te bouwen in Oirschot 
onder Straten, die tegen een jaar cijns aan de hertog het recht van wind zal hebben.

71
 

 
Lijten verhaalt over een vroege verplaatsing van de molen. Uit de bronnen blijkt dat na 150 jaar 
bepaalde bomen die in de buurt van de molen staan zo groot zijn geworden dat ze de wind voor de 
molen weg vangen. Dit was zelfs zo erg, dat de toenmalige eigenaar, de Bossche poorter Jan 
Pijnappel, besloot de molen naar een gunstiger punt over te plaatsen. De traditie van deze 
overplaatsing van rond het jaar 1400 bleef bijna 500 jaar lang in Oirschot mondeling bewaard, zoals 
ook de oorspronkelijke plaats van de molen, daarbij geholpen door de steeds in zwang gebleven 
naam 'Moleneind'.

72
 De molen verhuisde in 1854 of 1858 nog een keer, vanaf zijn plek net over het 

later aangelegde Wilhelminakanaal, even ten zuidoosten van de zwaaikom, die oostelijk van de Mie-
Koeksebrug ligt(152040, 389865)

73
 naar de Bestseweg (152355, 390850).  

 
De molen had volgens Lijten oorspronkelijk eenzelfde constructie als die van Moergestel, met 
moerstijlen door de steenbalk en kruisen in de wegen i.p.v. evenwijdige schoren. Op een onbekend 
tijdstip, maar wellicht bij de verplaatsing rond 1920, werd een deel van de constructie vervangen, 
waarbij in de achteraanweeg de 'modernere' constructie met spoorstijlen naast de steenbalk en 
evenwijdige weegbanden werd toegepast. De verplaatste molen was dus waarschijnlijk nog 
gedeeltelijk zeventiende-eeuws. In 1934 werd hij als eerste standerdmolen in Nederland voorzien van 
Dekkerwieken. De molen had een houten as met ijzeren kop, vermoedelijk van het fabricaat 
Smulders. In 1947 verkocht molenaar Peeters de stenen van de achtermolen, die door Jaspers uit 
Aarle-Rixtel geleverd waren. In 1954 gingen de Potroeden naar Bosschenhoofd (waarschijnlijk geen 
andere onderdelen).

74
 Op de standplaats van de voormalige molen staat nu een 

graanmaalderijcomplex. In de database voor verdwenen molens staat deze molen bekend onder 
nummer 2254. De molen is getypeerd als een Standerdmolen. 
 

                                                      
70 J.P.J. Lijten, Industriële monumenten Oirschot (Oirschot 1996) p. 1-2 
71 J.P.J. Lijten, „Bouw en verplaatsing van de Stratense molen.‟ In: Campinia 18 (1988), p. 55-68. Aldaar 57. 
72 J.P.J. Lijten, „Bouw en verplaatsing van de Stratense molen.‟ In: Campinia 18 (1988), p. 55-68. Aldaar 61. 
73 Kadasterkaart, sectie D, blad 2, nr. 1007; ook op Topografische kaart van 1837. 
74 http://www.molendatabase.org/molendb.php 
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Afbeelding: Windmolen Straten
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6.16.1.001 De Korenaar (De Korenaar 49) 

De Korenaar is een ronde stenen stellingkorenmolen uit 1857. De molen ligt aan de Gildeweg 

ongeveer één kilometer ten noordoosten van het dorp, in de buurtschap Notel. De landschappelijke 

waarde staat te boek als bijzonder groot, de molen is gelegen in het open agrarische landschap. De 

onderhoudstoestand was in 1973 uitwendig matig en inwendig redelijk. De constructie bestaat uit een 

ronde stenen bovenkruier, met stelling; de kap is van hout, met dakleer. Het staartwerk is eveneens 

van hout, met kruibok. De molen heeft een vlucht van 25,20 meter en kent enkele versieringen: in de 

windpeluw staat M.v.H. 1929 en I.D.l. 1788.
76

 De molen is een Rijksmonument.
77

 

 

In Molens in Noord-Brabant van P. van Busel staat een  omschrijving van deze molen:  

 
 “Oudtijds heeft Oirschot bij zijn vele pittoreske punten - de Markt behoort tot de mooiste van de Brabantse 

 dorpspleinen - buiten de watermolen op Spoordonk ook twee windmolens gehad. Die langs de oude straatweg naar 

 Best bestaat sinds lang niet meer maar gelukkig rijst er tussen De Nachtegaal en de Notel nog één stoer en statig op 
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 Collectie Brabant, Universiteit van Tilburg 
76 S.H.A.M. Zoetmulder, De Brabantse molens (Helmond 1973) p. 467 
77 Rijksmonument. Nr. 31347; CHW nr. AE079-001690 
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 tussen de roggevelden, zó uitzonderlijk mooi gelegen aan het einde van een laantje als men maar zelden ziet. Hij 

 heet "De Korenaar" deze zeer hoge ronde stellingkorenmolen, die in 1857 op alleszins ruime afstand van de 

 dorpskern voor rekening van J. van Esch-Merks in steen werd opgetrokken en het moet hem een trots gevoel 

 gegeven hebben als hij op de ommegang de kap verkruide, wijdweg over de velden uitzag met naar het westen de 

 niet minder trotse toren van de St. Petruskerk (…) Inwendig vertoont "De Korenbloem" een gaaf geheel, uitwendig 

 kan het plankier van de stelling wel wat herstel velen. De totaalaanblik van deze korenmolen is ronduit machtig, een 

 landelijk monument ver buiten de intieme sfeer die in de hoofdplaats van de Heerlijkheid Oirschot en Best zowel de 

 Markt als de straatjes te genieten geven.”
78

  

 

 
Afbeelding: De Korenaar
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Meer foto‟s van de molen in: 

P.W.E.A. van Bussel, Molens in Noord-Brabant (Eindhoven 1979) Bezoekersbibliotheek RHCe 

(Brabant A15) 

S.H.A.M. Zoetmulder, De Brabantse molens (Helmond 1973) Bezoekersbibliotheek RHCe p. 467 

 

6.16.1.003 Windmolen Kerkhof 

                                                      
78 P.W.E.A. van Bussel, Molens in Noord-Brabant (Eindhoven 1979) Bezoekersbibliotheek RHCe (Brabant A15) 

79 Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg 
 



71 
 

De Stratense molen is niet de oudste molen van Oirschot. De nog bestaande watermolen van Spoordonk en de windmolen van 
Kerkhof werden al in 1320 vermeld als onderdelen van de toen verkochte heerlijkheid Oirschot. De molen stond tussen het 
tegenwoordige zwembad en 's-Herenvijvers.(149685, 389540) op een uitloper van duinen die in het akkergebied ten zuiden 
van Oirschot prikt.

80
 Alhoewel over deze molen weinig gegevens gepubliceerd werden, mag verondersteld worden dat hij 

steeds bleef bestaan. In 1472 noemde men een windmolen aan het Kerckeijnde.
 81

  In 1670 werd hij aangeduid als de 
windmolen in de herdgang Kerkhof.

82
 Tweehonderd jaar later werd de molen afgebroken. De molen kon niet worden getypeerd. 

Wel bekend is dat het een windmolen was met als functie het malen van koren. In de database voor verdwenen molens staat 
deze molen bekend onder nummer 5760.

83
 

 

6.16.1.005 De Notelse molen 

De Notelse molen was geen korenmolen maar een oliemolen. Volgens J. Lijten heeft de 

tegenwoordige molen in de Notel een voorganger gehad. Naar de formulering in een cijnsregister van 

de hertog van Brabant uit 1450 zal de toenmalige eigenaar niet zo lang voordien van de hertog een 

octrooi gekregen hebben voor deze molen.  

 

Een omschrijving van deze molen laat zien hoe dergelijke molens te werk gingen. Een slagmolen 

werkte met een nokkenas. De zaagtandvormige nokken lichtten, door te duwen tegen de 

tegengestelde zaagtandvormige nokken van de slagers, deze omhoog en lieten ze plotseling vallen, 

waardoor de olie uit het zaad geslagen werd. Het meest gebruikte in de Kempen was daarvoor 

raapzaad, maar ook uit koolzaad en lijnzaad werd olie gewonnen, die gebruikt werd voor verlichting 

en voor culinaire doeleinden. In 1567 vond J. Lijten de molen voor het laatst vermeld. Vermoedelijk is 

hij niet zo lang nadien afgebroken. De plannen voor de bouw van de tegenwoordige molen kregen 

concrete gestalte in 1853 en de molen kwam klaar in 1857: een stenen stellingmolen genaamd de 

Korenaar (zie 6.16.1.001).
84

  

 

6.16.1.006 Windmolen Putstraat 

De windmolen aan de Putstraat, in de rand van de heide ten noordwesten van Middelbeers, was net 

als de watermolen de Muijstermolen op de Kleine Beerze in bezit van abdij van Tongelro. Op deze 

plaats stond in 1410 al een windmolen. Na de abdij van Tongelro was het bisdom „s-Hertogenbosch 

eigenaar van de molen, daarna de Raad van State (1648). De molen is in 1884 gesloopt.
85

 In de 

database voor verdwenen molens staat deze molen bekend onder nummer 4620. De molen is 

getypeerd als een standerdmolen.  

 

6.16.1.008 Bergmolen Himbergen Hertog Janstraat 7 a/d oever van de Kleine Beerze 

De molen werd in 1884 of tussen 1878 en 1881 aan de Hertog Janstraat 7 te Middenbeers, net voor 

de Stroom of Kleine Beerse, gebouwd door Jos van Himbergen. Het is een stenen beltmolen die in 

hoofdzaak gebruikt werd voor het vermalen van granen tot veevoeder en "gebekt". Met dit laatste 

werden granen bedoeld, waarmee men zelf thuis brood kon bakken. Op 29 september 1944 is de 

molen door de Duitsers met fosfor in brand gestoken, waarbij de totale inrichting verloren ging en 

slechts de toren is blijven staan. De molen is daarna onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het 

gaande werk werden verwijderd en de berg grotendeels werd afgegraven. De molenromp kreeg toen 

een functie als opslagruimte en elektrische maalderij. De binnenroede ging naar de molen van 

Vlierden. Thans heeft de romp alleen nog een functie als opslagruimte en is aan de zuidzijde 

uitgebreid met een pakhuis. Dit pakhuis is aan de westzijde uitgebreid met een winkelloods.
 
Bij de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) staat de molenromp van deze molen geregistreerd als 

rijksmonument.
 86

 In de database voor verdwenen molens staat deze molen bekend onder nummer 

304.
87

   

 

                                                      
80 Kadaster Oirschot, Sectie F, blad 2, nr. 1260. 
81.Stadsarchief  's-Hertogenbosch - Bossche Protocollen, deelbestand 1470/1483 - BP 1242 - Oirschot - okt. 1472/sept. 1473 
folio 106 
82 Campinia 8 (1978) 43 - 44. 
83 http://www.molendatabase.org/molendb.php 
84J.P.J. Lijten, Industriële monumenten Oirschot (Oirschot 1996) p. 7-8 
85 http://www.molendatabase.org/molendb.php 
86 Rijksmonument nr. 527522  
 
87 http://www.molendatabase.org/molendb.php 
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Afbeelding: Bergmolen Himbergen
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16.2 Watermolen 

De Meijerij telde veel watermolens die gebruik maakten van de ruime en snelle aanvoer van water, 

van zowel het Kempisch Hoog als de Peelhorst. De molenaars hielden de „pegel‟ (de waterstand) zo 

hoog als voor het eigen bedrijf noodzakelijk geacht werd en zij bekommerden zich niet of nauwelijks 

om de overlast die dat bovenstrooms veroorzaakte voor de boeren. Keizer Karel V zou hier in 1545 

paal en perk aan stellen.
89

  

Bij een watermolen treffen we in de regel twee waterpoelen en een „vloed‟ aan. Benedenstrooms 

ontstond er door het onrustige water een rond molenwiel. Direct bovenstrooms hadden molens soms 

een tweede waterpoel met water dat weldra door de molen zou stromen. Met de „vloed‟ wordt een 

veel groter gebied aangeduid dat soms onder water kwam te staan als de molen erg hoog opstuwde. 

De molenaar had vaak het visrecht op op al die wateren. 

 

6.16.2.003 De Spoordonkse watermolen (Spoordonkseweg 130) 

De Spoordonkse watermolen behoorde, met de windmolen van Kerkhoven en het kasteel Ten Berg 

tot de allodiale goederen die Wouter van Oirscot in 1320 verkocht aan Rogier van Leefdaal. De ware 

ouderdom is echter onbekend. Heren van Oirschot vinden we al vanaf 1200. Het visrecht van 

Spoordonk werd in 1320 blijkbaar ook verkocht, gezien de aantekening in het cijnsboek van 1340.
90

  

De molen bestond al in 1340 uit zowel een graanmolen als een oliemolen.
91

 Deze watermolen komt 

ook voor in het plakkaat van Karel V van 1545 over de waterbeheersing en behoorde toen aan de 

Heer van Boxtel. 

                                                      
88

 www.wikipedia.nl 
89

 J.C.M. Michels, Architectuur en stedebouw in Noord-Brabant 1850-1940 (Zwolle 1993), p. 273 
90 ARAB, RK 45038, f 65v: heer (dominus) Rogerus van Levedale, van de visserij bij Spoerdonc (piscatura iuxta Spoerdonc), 
en van de bunders eertijds van Wolterus van Oerscot, 4 nieuwe schellingen. 
91 ARAB, RK 45038, f 68r.  
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Afbeelding: De watermolen van Spoordonk en zijn waterlopen in 1586 (BHIC, inv.nr. 5582). 

In 1844 werd besloten de molen te herbouwen in steen, waartoe op het landgoed Baest te 

Oostelbeers van de familie de la Court de stenen werden gebakken. In 1868 werd de molen 

herbouwd. Dit langgerekte gebouw staat haaks op het riviertje de Beerze en bestaat uit twee 

bakstenen vleugels ter weerszijde van de met hout afgeschotte ruimte voor de onderslagraderen. Het 

westelijke deel bevat de korenmolen en het oostelijke deel bood plaats aan de oliemolen.
92

  Het 

geheel is overdekt door een pannen zadeldak tussen topgevels; toegangsdeuren aan de korte zijden 

en kleine rondboogvensters op de begane grond en verdieping. Begin 1900 was de molen nog een 

dubbele graan- en oliemolen (een dubbele onderslagmolen). In 1900 verkocht de familie de la Court 

de molen. In 1900 werd de familie van Esch, waarvan de huidige mulder Emiel van Esch een nazaat 

is, eigenaar. In de wintermaanden werd de molen rond 1973 voor het verrichten van wat 

"boerengemaal" nog af en toe in werking gebracht.
93

   Zodra de huidige mulder de molen in bezit 

kreeg, heeft hij dit rijksmonument met veel liefde grondig gerestaureerd. Met zijn gezin bewoont hij 

het gedeelte van de molen dat ooit de oliemolen herbergde. Het andere gedeelte benut hij om graan 

te malen. Van Esch ziet het liefst, dat de in zijn molen gemalen granen worden gebruikt voor typische 

streekproducten. De mulder hoopt in de naaste toekomst - in samenwerking met het likeurmuseum in 

Hilvarenbeek - oude jenever te kunnen stoken. Dat doet dan ook weer recht aan de vaak 

gefotografeerde reclame op de molen van het verdwenen merk "Wyers Oude Jenever".
94

  

 

                                                      
92 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert, Monumenten in Nederland: Noord-Brabant (Zwolle 1997) p. 298 
93 S.H.A.M. Zoetmulder, De Brabantse molens (Helmond 1973) p. 469 
94 J.P.J. Lijten, Industriële monumenten Oirschot (Oirschot 1996) p. 7-8 
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De molen is een Rijksmonument.
95

 Het is de laatst overgebleven molen langs de Beerze, waar in 

totaal 5 watermolens hebben gestaan. In tegenstelling met vele andere plaatsen waar bij 

watermolens waterstaatkundige verbeteringen aan beken en riviertjes werden uitgevoerd, heeft de 

kanalisatie van de Beerze niet tot gevolg gehad dat het in bedrijf stellen van de molen voorgoed 

onmogelijk is geworden.  

 

Een  omschrijving van de toestand van de molen, evenals de erfgoedzorg eind jaren „70 van de 

vorige eeuw, staat in Molens in Noord-Brabant van P. van Bussel:  
 

 “Oirschot geeft nóg een stenen stoerheid "in het molenvlak" te zien: de watermolen op Spoordonk die door een 

 verlegging van de loop van de Beerze wat offside is komen te staan, af en toe in de wintermaanden nog wel "een 

 boerenzak" maalt en blijkens de oude stukken eeuwenlang zijn beide onderslagraderen door het riviertje heeft horen 

 klepperen als aan de brug de hoogkarren stonden met de boeren die er hun rogge kwamen brengen tot uit een verre 

 omtrek. In de geschriften over de waterbeheersing wordt de Spoordonkse molen meermalen genoemd maar wat er in 

 onze tijd mee zal gebeuren weten mogelijk alleen de watergeesten, nu een sterk gematerialiseerde geest, namelijk 

 het  Waterschap Het Stroomgebied van de Dommel, en ook Oirschots gemeentebestuur er zich mee bezighouden. 

 Het is nu een wat vereenzaamd, fors stenen bouwsel in het wijde land waarin het jarenlang de ontsiering van een 

 thans weinig bekend jenevermerk op zijn weggevel getoond heeft, toen de Provinciale verordening op het weren van 

 reclame in het landelijk gedeelte ener gemeente nog niet was afgekondigd. Vraag bij het toch al slinkend aantal 

 waterradmolens: zal ook Spoordonk ten onder gaan zodat het Hart van Brabant er geen enkele meer kan 

 aanwijzen?”
96

  

 

 
 

Afbeelding: De Spoordonkse watermolen 

Meer foto‟s van de molen in: 

P.W.E.A. van Bussel, Molens in Noord-Brabant (Eindhoven 1979) Bezoekersbibliotheek RHCe 

(Brabant A15) 

S.H.A.M. Zoetmulder, De Brabantse molens (Helmond 1973) Bezoekersbibliotheek RHCe p. 467 

Zie ook website: http://www.spoordonksewatermolen.nl/ 

 

6.16.2.001 Muestermolen (Nabij de huidige Watermolenweg in Oostelbeers)  

Het waterrad van de Muestermolen werd in 1326 genoemd als grenspunt van de gemeynte van Zand-

Oerle, Knegsel, Hoog-Casteren, Vessem en Wintelre. Stukje grensbeschrijving: tote Vessem ende 

vandaer totten rade van Muestermolen ende vandaer ter smisse van Berse ende vandaer… 
97

 Dit is 

de watermolen tussen Vessem en Oostelbeers op de Kleine Beerse, ongeveer een kilometer van de 

                                                      
95 Rijksmonument, nr. 31351; CHW nr. AE079-001890. 
96 P.W.E.A. van Bussel, Molens in Noord-Brabant (Eindhoven z.j.) Bezoekersbibliotheek RHCe (Brabant A15) 
97

 Enklaar, 1941, nr. 148. 
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huidige gemeentegrens met Eersel (destijds Vessem). Deze molen gebruikte het noordelijke deel van 

het dal van de Beerse voor het opstuwen van het water en had aldus invloed tot ver in Vessem: het 

Molenbroek. Molenaar van de Muijstermolen was in 1340 Johannes de Molendino. De abdij van 

Tongerlo was eigenaar van de watermolen, van Meulenbroekse hoef en de windmolen in 

Oostelbeers. In 1590 ging het bezit van de molen over op het Bisdom ‟s-Hertogenbosch. Bij de Vrede 

van Münster in 1648 werd de molen onteigend door de Republiek der Nederlanden. Ze kwam weer in 

bezit van particulieren om in 1884 te worden gesloopt. Alleen een zandwal zou nog aan deze molen 

herinneren. In de database voor verdwenen molens staat deze molen bekend onder nummer 29. De 

molen kon niet worden getypeerd. 

Stroomopwaarts van de voormalige molen bevond zich het Molenbroek, een ten gevolge van de 

opstuwing van het water moerassig gebied.
98

 De watermolen was een zogenaamde 'wintermolen' wat 

inhield dat alleen gedurende de wintermaanden het water zo hoog mogelijk gestuwd kon worden, dat 

het rad voor langere tijd aangedreven kon worden.
99

  

 

 

16.3 Rosmolen 

Door paardenkracht aangedreven graan- of industriemolen. Vaak in een typisch veelhoekig 

gebouwtje of een “verdikking” van een ander gebouw.  

 

6.16.3.001 Rosmolen Koestraat 20 (adres is een benadering) 

De kadastrale kaart uit circa 1832 en de bijbehorende OAT‟s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels), 

wijst uit dat er in centrum van Oirschot, aan de Koestraat (nabij de brouwerij de Kroon) een rosmolen 

was gelegen (Sectie F, blad 1, nr. 728a).
100

 Deze rosmolen was waarschijnlijk gerelateerd aan de 

brouwerij die het kadastrale nummer 728 draagt.  

 

6.16.3.002 De Rosoliemolen aan de Vestdijk in Middelbeers. 

Deze molen werd, zoals de naam al zegt, voortbewogen door een paard. Er werd olie geslagen uit 

o.a. koolzaad. De rosoliemolen aan de Vestdijk is gebouwd in 1786. In 1830 was Louis Timmermans 

de eigenaar (Gem. Oost, West- en Middelbeers sectie D 329, groot 810 m
2
, Rosoliemolen en erf). In 

1858 vond er een boedelscheiding plaats en werd Cornelis Timmermans de eigenaar. In 1868 

verkocht hij de molen aan Wilhelmus Kolsters, olieslager te Diessen. In 1905 is er weer een nieuwe 

eigenaar namelijk Peter Adriaanse. Na zijn overlijden in 1914 worden zijn vrouw en vier kinderen 

eigenaar. Rond 1938 worden de bezittingen van de kinderen Adriaanse verdeeld. In 1938 wordt de 

molen gesloopt en tot huis verbouwd. In 1958 wordt het huis gesloopt en rond 1959 is het huis 

gebouwd, zoals het nu nog grotendeels bestaat.
101

 

 

Op oude kaarten uit de achttiende eeuw werd dit stuk grond "de Vlaas" genoemd; later noemde men 

het "de Driehoek", daar er toen een tweede weg liep van de tegenwoordige Hoogdijk naar de Vestdijk, 

aldus een driehoek vormend. 

 

16.4 Torenmolen 

Molens met een stenen romp, die hier in de regio al in de middeleeuwen voorkwamen, maar niet in 

Oirschot. 

[Niet in Oirschot] 

 

16.5 Motermolen 

Vanaf 1846 komt de stoommachine de wind- en waterkracht aflossen, eerst in een bijgebouwtje van 

de oude molen. Vanaf 1907 ook “zuiggas”-motoren en later diesel en elektromotoren. Eerst worden er 

nog typische motermolengebouwen opgericht, later is een maalderij onherkenbaar. Het gaat om die 

typische motermolengebouwen. 

                                                      
98 http://www.molendatabase.org/molendb.php 
99 H. Vera, „Molens in de Beerzen.‟ In: Berse 3 (1993), nr. 1, p. 7-9 In: Berse 2 (1992), nr. 3, p. 11-16 ; nr. 4, p. 10-14 In: Berse 
4 (1994), nr. 2, p. 13-14 
100 Bron: www.watwaswaar.nl 
101 H. Vera, „Molens in de Beerzen.‟ In: Berse 3 (1993), nr. 1, p. 7-9 In: Berse 2 (1992), nr. 3, p. 11-16 ; nr. 4, p. 10-14 In: Berse 
4 (1994), nr. 2, p. 13-14 
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6.16.5.001 Motorgraanmolen op het Doornboomplein. 

De motorgraanmolen op het Doornboomplein werd gebouwd in 1906. Eigenaar was toen Franciscus 

Huijsmans, molenaar te Oostelbeers. Hij verkocht de graanmolen in 1917 aan Johannes Baptist 

van den Broek uit Hilvarenbeek. In 1918 werd de graanmolen alweer gesloopt. Deze graanmolen 

stond op de plek waar nu de waterpomp staat op het Doornboomplein.
102

 

 

6.16.5.002 Graanmolen aan de Doornboomstraat. 

Deze was gelegen aan de Doornboomstraat naast de cafetaria; thans verdwenen. Josephus Paulus 

Philippus Heuvelmans bouwde in 1906, op de plaats waar nu 'Plus - Klus' gevestigd is, een 

stoomgraanmolen. Deze Heuvelmans was ook mede-eigenaar van de bierbrouwerij daar schuin 

tegenover (nu de Kroon). In 1908 kocht Adrianus Rombouts, koopman te Middelbeers, de molen. 

Waarschijnlijk datzelfde jaar verkocht hij het pand weer, nu aan Franciscus Heuvelmans, Molenaar te 

Oostelbeers. Rond 1927 werd Josephus Franciscus van Himbergen de nieuwe eigenaar. 

Waarschijnlijk is tot circa 1955 de maalderij in gebruik geweest door de Familie van Himbergen.
103

 

 

 

16.6 Molenbiotoop 

Gebied met straal van 600 meter rond een met windkracht aangedreven molen. 

 

Afbeelding: molenbiotoop molen de Korenaar, met speelveld op de plaats van de oude Plaatse 

 

6.16.6.001 Molenbiotoop molen de Korenaar 

 

6.16.6.002 Molenbiotoop molen de Himbergen 

 

 

16.7 Molenberg 

Natuurlijke of opgeworpen hoogte waarop een windmolen staat of stond. Ook de “belt” van een 

beltmolen. Zie bij de windmolens. 

 

                                                      
102 H. Vera, „Molens in de Beerzen.‟ In: Berse 3 
103 H. Vera, „Molens in de Beerzen.‟ In: Berse 3 
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16.8 Molenwiel 

Min of meer ronde waterplassen boven en benedenstrooms van watermolens, uitgewoeld door het 

onrustige water. De molenaar had er vaak het visrecht op. Niet te verwarren met het molenrad: dat is 

het rad waarin het water valt om de molen aan te drijven. Zie bij de watermolens. 

 

16.9 Molenvloed 
Gebied bovenstrooms van watermolen dat door te sterke stuwing bij de molen wateroverlast kon hebben. 

NB: verschilt van “Molenwiel”, want dat is een meest ronde kleine waterplas bij de uitloop van het 

molenrad of de bijhorende sluis; soms ook pal bovenstrooms van molenrad. Zie bij de watermolens. 

 

16.10 Watervluchtmolen 
Watermolen die de mogelijkheid heeft om over te schakelen op windkracht dankzij erop of naast gebouwde windmolen. Komt in 
Oirschot niet voor.
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Thema: 17 Gehuchten 
 

Dit deel van Brabant is vanouds een gehuchtenland, met gemiddeld een dozijn gehuchten en één 

dorpskom per oorspronkelijke gemeente. Het begrip “gehucht” (buurtschap, herdgang) hoort specifiek 

bij het oude hoofdzakelijk agrarische landschap. Ieder gehucht beschikte over een groter of kleiner 

gebied met akkers, weiden, hooiland en in de Middeleeuwen een aandeel in de gemene gronden. Dit 

kan het gehuchttoebehoren genoemd worden. 

 

Gehuchten die vooral uit boerderijen bestonden vertoonden een vrij open structuur. Iedere boerderij 

stond immers op een betrekkelijk groot erf (typische maat: 1 hectare) en daardoor konden ze niet dicht 

opeen geschoven worden. Vaak is de onderlinge afstand nog veel groter en is de ligging bij eigen grond 

blijkbaar een belangrijke factor geweest. Een straat verbindt in veel gevallen de boerderijen. In andere 

gevallen stonden de boerderijen met hun "voordeur" op de rand van een akkergebied (krans-akker-

dorp) of op de rand van een stuk gemeenschappelijk gebruikte grond (krans-aard-dorp). Bij deze twee 

laatste vormen vinden we de boerderijen alle aan dezelfde kant van de straat, maar tevens waren ze 

verdeeld over meerdere gehuchten. In bijzondere topografische omstandigheden kan op deze wijze een 

driehoekige ruimte tussen boerderijen ontstaan zijn. Dat zijn geen "Frankische driehoeken", maar in de 

late Middeleeuwen of daarna gevormde pleinen, die qua genese verwant zijn aan de wegenwaaiers aan 

de rand van het cultuurland.  

Waar er dichte bebouwing optreedt, hebben we niet met boeren te maken. Het kan gaan om 

landarbeiders of wevers, maar ook (vooral in de dorpskommen) om renteniers, winkeliers, notabelen 

etc.  

 

Niet alle gehuchten dateren uit de hoge of late Middeleeuwen. Naarmate de ontginningen voortgingen, 

ontstonden er ook nieuwe nederzettingen. Door het opschuiven van de heiderand kwamen ooit op die 

rand gelegen gehuchten midden in het boerenland te liggen en kwam er ruimte voor een nieuwe rij: 

"Heikant" is dan een typische benaming. Elders werd op vrij chaotische wijze een stuk heide ingenomen 

en bebouwd: de heidekrakers. In het bestaande cultuurland ontstonden nieuwe gehuchten door de 

splitsing van oude boerderijen, door het aankoeken bij een herberg of door het op een strookje langs de 

weg huisvesten van landarbeiders. 

 

Op de erfgoedkaart worden twee referentieperiodes gebruikt bij het thema gehuchten en dorpen, 

namelijk de periode 1830 en 1900-1930. De situatie op basis van de kaart van 1832 wordt als 

onderlegger gebruikt voor de verwachtingswaarde hoog – historische kern. Als eerste meetmoment 

wordt 1832 (opname kadaster) aangehouden. De bewoonde erven van 1832 dienen als basis voor de 

gehucht-identiticatie. De situatie van 1900-1930 is de tweede referentie waarbij de bewoning nader 

wordt getypeerd. Bij ieder bewoond erf is aangegeven tot welk gehucht en tot welke gemeente het 

behoorde. De in 1832 bewoonde erven kunnen archeologisch interessant zijn. Bovendien bestaat de 

mogelijkheid dat, als het bedrijf tot in de twintigste eeuw voortgezet werd, op het erf naast puin ook 

bodemverontreiniging wordt aangetroffen. 

 

De gehuchten worden als volgt getypeerd: 

 groot dorp: meer dan 50 nederzettingseenheden (NZE), brede verzorgende functie, veel 

functies meervoudig aanwezig.  

 klein dorp: meer dan 25 NZE, verzorgende functies enkelvoudig aanwezig 

 groot gehucht: meer dan 25 NZE, geen verzorgende functie buiten een enkele herberg 

 klein gehucht: 10-25 NZE 

 huizengroep: 3-9 NZE.  

 verspreide bewoning aan straat: Van belang is dat de "verspreide bewoning aan straat" in veel 

gevallen de gedaante is waarin oude, niet erg uitgegroeide, agrarische gehuchten in de vroege 

negentiende eeuw nog voortbestonden 

 compact aan straat: enkele verdichtingen in de verspreide bewoning, meestal aan een weg.  

 verspreid: soms erg eenzaam gelegen losse NZE, bijv. boswachter, veerhuis, 

paardenwisselstation. 
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Bij het typeren van gehuchten is het van belang op welk moment we de situatie beoordelen. Een 

gebied met verspreide bewoning in 1832 kan tegen 1900 enkele gehuchten bevatten, een groep 

boerderijen die in 1832 als “verspreid langs straat” (verder dan 100 meter uit elkaar dus) getypeerd 

wordt, kan doordat er huizen en boerderijen tussengevoegd zijn, in 1900 of 1930 als klein of zelfs 

groot gehucht (onderlinge afstanden minder dan 100 m) getypeerd moeten worden. 

 

Het laatste kwart van de 19
e
 eeuw en de eerste decennia van de 20

e
 eeuw staan te boek als een 

periode waarin in Nederland grote veranderingen plaatsvonden. Deze ontwikkelingen, dikwijls 

aangeduid als „modernisering‟, behelsden vooral in Zuid-Nederland een sterke economische en 

demografische groei. Door de daling van de sterftecijfers groeide de bevolking van Nederland in dit 

tijdvak zeer sterk.
104

 Vooral in het katholieke Brabant groeide de bevolking explosief. De 

huisnijverheid bood soelaas voor deze enorme bevolkingsaanwas. Aan het begin van de 20
e
 eeuw 

was er vooral sprake van huisindustrie (leer, schoenen, sigaren, klompen et cetera). Uit de 

huisindustrie ontstonden in de loop van de 20
e
 eeuw grootschalige industriële activiteiten. 

 

In de Kempen vonden echter geen grootschalige industriële activiteiten plaats. Met uitzondering van 

Reusel, Eersel, Valkenswaard, Bergeijk en Middelbeers namen de dorpen en gehuchten dan ook niet 

of nauwelijks in omvang toe. Op basis van het historisch kaartmateriaal (zie erfgoedkaarten: 

http://atlas.sremilieudienst.nl/Archeologie/) lijken de gebieden rondom de Kempen, waar wel 

grootschalige industriële activiteiten plaatsvonden, de bevolkingsaanwas binnen de Kempen te 

hebben opgevangen. In de historische literatuur wordt vaak gesteld dat de perifere Kempense 

gemeenschappen als laatste van de dorpen in Nederland sociale en culturele veranderingen hebben 

ondergaan, zo ongeveer toen de 20
e
 eeuw al een eind gevorderd was. Hoewel het beeld van de 

Kempen als ‟reservaat‟ door dr. P. Meurkens in belangrijke mate is bijgesteld van een statische 

samenleving naar een samenleving die op vele gebieden in beweging was, concludeert Meurkens dat 

de diepgaande „ondergrondse‟ maatschappelijke veranderingen in de tweede helft van de 19
e
 eeuw 

nog weinig invloed hadden op het fysieke aanzien van de gemeenschappen. Rond 1900 was er 

slechts een geringe bevolkingsaanwas, bestaansbronnen kenden alleen marginale wijzingen en de 

natuurlijke omgeving behield dezelfde kenmerken.
105

  

 

Bij de cultuurhistorische inventarisatie die ten grondslag ligt aan de erfgoedkaarten is het juist te doen 

om het fysieke aanzien van de dorpen en het omringende landschap. Vandaar dat de periode rond 

1900 hier als ijkpunt is gekozen. De snelle en diepgaande culturele en maatschappelijke 

veranderingen in de tweede helft van de 19
e
 eeuw hebben zich nog uitgekristalliseerd, 

gemanifesteerd. Aan de hand van het fysieke aanzien van de dorpen rond 1930 (derde 

referentieperiode bij de erfgoedkaarten) wordt op treffende wijze zichtbaar welke dorpen in de 

Kempen door de maatschappelijke en sociale dynamiek sterk van gedaante zijn veranderd. Op basis 

van het historisch kaartmateriaal (zie erfgoedkaarten) gaat het om Reusel, Eersel, Bergeijk, 

Middelbeers en Valkenswaard. 

 

Dat de diepgaande maatschappelijke veranderingen in de tweede helft van de 19
e
 eeuw weinig 

invloed hadden op het fysieke aanzien van de gemeenschappen gaat zeker op voor Oirschot. Na een 

bloeiperiode in de 15
e
 en 16

e
 eeuw trad in Oirschot een periode van armoede in. Oirschot bleef aan 

het einde van de Nieuwe Tijd (18
e
 eeuw) en het begin van de Moderne Tijd (19

e
 eeuw) duidelijk 

achter bij zijn omgeving. De locale historicus van Oirschot J. Lijten noemt twee oorzaken, die hebben 

ervoor zorgden dat Oirschot zijn centrumfunctie verloor. De eerste was de weg Den Bosch-Luik en de 

tweede de spoorlijn, die beide aan Oirschot voorbij zouden gaan en waardoor Oirschot een 

uitgangspunt miste voor de komende tijd van industrialisatie.
106

 Door deze ontwikkelingen bleef in 

Oirschot de omvang van de dorpen en gehuchten tot de Tweede Wereldoorlog nagenoeg gelijk.  

  

                                                      
104 J.C.H. Blom & E. Lambert (red.), Geschiedenis van de Nederlanden (Baarn 2006) p. 327-328.  
105 P. Meurkens, Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland (Bergeijk 1985) p. 4 
106 J.P.J. Lijten, „Het oer-oude Oirschot. Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot - Best.‟ In: Campinia 10 (1980-81) 
51 - 76. Aldaar 71.  

http://atlas.sremilieudienst.nl/Archeologie/
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17.1 Groot dorp  

 

6.17.1.001 Oirschot 

De huidige grote woonkern Oirschot ontwikkelde zich vooral na 1960 uit de veel bescheidener 

dorpskom Oirschot. Die kom werd in de late middeleeuwen gevormd in de oude heertgang Kerkhof.  

In de 18
e
 eeuw werd de kom als een "vlek", een nederzetting met niet-agrarische functies getypeerd. 

Het marktplein bij beide kerken vormt er het centrum van en daar komen heel wat wegen samen. 

 

Met „Oirschot‟ werden in de Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd de hele parochie en het grotere 

rechtsgebied aangeduid. De nederzetting nabij de kerk en markt werd toen aangeduid als Kerkhof of 

Kerkhoven.
107

 De omgeving van beide oude kerken in Oirschot was sinds de achtste eeuw 

vermoedelijk bewoond. Vanaf de middeleeuwen tot de 17
e
 eeuw vinden we er de heertgang Kerkhof 

of Kerkhoven. Die naam is geen -hovennaam, maar verwijst blijkbaar gewoon naar het kerkhof of 

zelfs naar beide kerkhoven. Met deze naam wordt de omgeving van de Mariakerk, Sint Petruskerk, 

Vrijheid en de Markt aangeduid. Het bestaan van een herdgang Kerkhoven wijst op een agrarische 

oorsprong, en niet zozeer als een verzorgingscentrum. De heertgang Kerkhoven nam niet 

nadrukkelijk deel in een van de noordelijke gemeynten en zal vooral de zuidelijke gemeynte gebruikt 

hebben.  

 

In Oirschot doet zich niet het verschijnsel van de eenzame kerk in de akker voor. Integendeel, er is 

kennelijk steeds een dichte bewoning rond beide kerken geweest. Rondom Kerkhoven lag een ruim 

akkergebied: het was in alle richtingen ongeveer een kilometer breed. In vele andere dorpen is juist 

het centrale akkergebied geheel volgebouwd met woningen, maar in Oirschot heeft men dat aan de 

westzijde kunnen voorkomen. Daar strekken de open velden nog steeds tot aan de achterkant van de 

tuinen van het dorp. Ten zuiden van de kom stond de windkorenmolen van de heer van Oirschot. In 

1857 werd ten noordoosten van de kom een nieuwe windkorenmolen De Korenaar gebouwd. De 

oude akkermolen was toen al geruime tijd verdwenen.
108

 

 

Aanvankelijk werd de dorpskern gevormd door het Vrijthof waar ook de eerste parochiekerk stond. 

Het centrum van activiteit verplaatste zich geleidelijk van het Vrijthof naar de Markt. Een proces dat 

werd voltooid toen bij een dorpsbrand in 1623 de resterende bebouwing dicht bij de kerk, die een 

eerdere brand had overleefd, verdween en de Markt haar huidige omvang kreeg. Na de Tweede 

Wereldoorlog is het dorp fors uitgegroeid in oostelijke richting.  

 

17.2. Klein dorp 

 

6.17.2.001 Middelbeers 

Middelbeers had in 1830 een langgerekte lintbebouwing van 16 vrij ver uiteengelegen boerderijen en 

een omwaterde pastorie. Die lag, met één boerderij, aan een langwerpig driehoekige plein met twee 

waterpoelen, waaraan later het raadhuis werd. De kerk stond 350 meter ten westen van deze erg 

agraisch ogende nederzetting midden in de akker. Het dorpslint van  Middelbeers lag in een vlakke 

laagte tussen twee hogere akkergebieden. De kerk stond op de oostrand van de westelijke akkers, 

aan het eind van de Willibrordstraat, met nog twee boerderijen erbij. Dat geheel ligt op een rug tussen 

beide Beersen. Later is de bebouwing verdicht met woningen en boerderijen. Tegen 1960 strekte de 

lintbebouwing zich al kilometers ver langs de wegen uit, waardoor ook de kerk daarin opgenomen 

raakte. Thans is Middelbeers een compact dorp met woonwijken en bedrijventerrein. De oude kerk 

staat aan de zuidwestrand daarvan.  

 

6.17.2.002 Oostelbeers 

De kom van Oostelbeers was in 1830 een 400 meter lange straat tussen twee driehoekige structuren. 

Aan die straat stond een vijftiental boerderijen en huizen, en ook twee omwaterde huizen. De plaats 

van de oude rond 1400 gebouwde kerk was op een hoge kop van de akker, 700 meter naar het 

                                                      
107 M. Asseldonk, De Meierij ontrafeld: plaatselijke bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ‟s-
Hertogenbosch, circa 1200-1832 (Tilburg 2003) p. 187 
108 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. (gepubliceerd als http://users.bart.nl/~leen-
ders/txt/oirschot.html) (1996) (1996c) 
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zuidwesten aan de Hillestraat (zie 26.1.4). Van die kerk bestond toen alleen de toren en daar was 

verder geen bebouwing bij.  In de 19
e
 eeuw is aan de dorpsstraat een nieuwe kerk gebouwd, terwijl 

de bebouwing verder verdichtte een proces dat door ging tot 1960. Daarna zijn er enkele woonwijkjes 

bijgebouwd.
109

 

 

Het dorp werd door Maarten van Rossum verwoest, waarna de inwoners volgens Vennix het dorp 

hebben opgebouwd op de plaats waar het nu ligt en de kerktoren alleen in het landschap 

achterbleef.
110

 Volgens andere bronnen is niet duidelijk of bij de oude middeleeuwse parochiekerk 

een nederzetting heeft gelegen, of dat de kerk eenzaam in de akkers lag, centraal ten opzichte van 

omliggende buurtschappen.  

 

 

17.3. Groot gehucht 

 

6.17.3.180 Notel  

In de 19e eeuw is Notel een gehucht van boerderijen die in een dalvormige laagte tussen twee grote 

openakkergebieden geconcentreerd liggen: de akker van Kerkhoven en die van Notel zelf. Het is een 

van de oude gehuchten en heertgangen van Oirschot. Notel was gerechtigd in de gemeynte van 

Nevelheuvel en in de gemeynte oost van de Heerstraat. Het zou dr. K. Leenders niet verbazen als 

onder de open akker van Notel, die nog goed bewaard bleef met de naam 'Heezen', 

vroegmiddeleeuwse nederzettingen verborgen liggen.
111

 Het negentiende eeuwse Notel zou pas in de 

13e eeuw op die plek beland zijn. De oude vorm van de naam is Notele, die een samenstelling lijkt 

van -le of -lo met een element 'note', dat wel naar notenbomen zal verwijzen. De naam Notele 

herinnert dan aan een bos met notenbomen.
112

  

 

6.17.3.201 Spoordonk  

Spoordonk was een uitgestrekt gehucht aan de Beerse bij het in de 14de eeuw gebouwde kasteel 

van de heren van Oirschot, waarvan de restanten in het begin van de 18de eeuw zijn gesloopt (zie 

18.1.2). Hier was het zwaartepunt van het bezit van de heren van Oirschot: kasteel, vier 

domeinhoeven, de watermolen en verder weg de windmolen. De middeleeuwse en zelfs nog 16e 

eeuwse bronnen lijken met Spoordonk zowel het gebied ten oosten als ook ten westen van de Beerse 

(langs de weg naar Moergestel) aan te duiden. Op de kaart van Verhees en jongere kaarten heet het 

zuidwestelijke gedeelte in de regel Kattenberg (nieuwe nederzetting) en het noordwestelijke gedeelte 

Heibloem. De naam Spoordonk blijft dan tot het gebied ten oosten van de Beerse beperkt. Binnen 

Spoordonk kwamen enkele kleine open akkers voor, die eerder bij enkele grote (domein)hoeven lijken 

te behoren, dan dat ze in gezamenlijk gebruik bij de andere bewoners waren. Langs de Broekstraat 

staat vanouds een reeks boerderijen, op de rand van de gemeynte Banisveld. Deze gemeynte en de 

gemeynte genaamd Liedeveld scheidden Spoordonk van het akkergebied rond Kerkhoven. We 

hebben dus niet alleen te maken met de objectieve afstand van 3,5 kilometer, maar ook met de 

subjectieve die vergroot werd door de scheidende wildernis. Het is opmerkelijk dat de dorpsheren zo 

ver van hun kerkelijk centrum en hoofdnederzetting hun zwaartepunt hadden.
113

  

 

Vanuit toponymisch perspectief meent Gysseling dat het eerste element 'speur' of 'spoor' verwijst 

naar de vuilboom, die ook vaak als spork werd aangeduid. Een donk is een hogere zandkop in een 

moerassige omgeving. Die moerassige omgeving is hier het dal van de Beerse, dat door de 

tweezijdig gelegen Spoordonk afgekneld wordt: een ideale plek voor een watermolen die met zijn 

wateropstuwing ook de kasteelgrachten van water verzekerd zal hebben (zie 16.2.3). (Buiks, 1990, 

187.).
114

  

 

                                                      
109 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 
Oost- West- en Middelbeers 
110 M. Vennix, „Geschiedenis van de Beerzen‟ In: Berse 1 (1991), nr. 1, p. 4-9 ; nr. 2, p. 5-8 ; nr. 3, p. 8-10 ; nr. 4, p. 3 
111 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. 
112 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht.  
113 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. (gepubliceerd als http://users.bart.nl/~leen-
ders/txt/oirschot.html) (1996) (1996c) 
114 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht 
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Spoordonk was een uitgestrekte hertgang zonder duidelijke kern. De meeste huizen stonden 

verspreid langs de Spoordonkseweg, destijds genaamd Molenstraat vanwege de olie- en korenmolen 

aan de Beerze. Van Huis Ten Berg werd rond 1800 alleen de boerderij nog bewoond. Er stond een 

klein groepje huizen vooraan op de Kattenberg en in de Broekstraat. Verder enkele huizen verspreid 

in het Pandgat, de Lubbersteeg en Boterwijk. Uit  de volkstelling van 1810 blijkt dat het grootste deel 

van de bewoners bestond uit boeren en knechten, wevers en spinsters. Deze laatste beroepen 

werden geassocieerd met armoede. Deze lieden waren in de zomer een beetje boer en in de winter 

een beetje wever. Een rijke boer had dat winterse bijbaantje niet nodig. Het grootste gedeelte van de 

„middenstand‟ woonde in of bij de watermolen, waar naast de korenmolenaar, ook nog een olieslager 

en een bakker woonden. Spoordonk kende ook zijn eigen „brasseur‟, waarschijnlijk bierbrouwer, 

herbergier en boer tegelijk.
115

  

 

Spoordonk is in de loop van de twintigste eeuw van een agrarische nederzetting uitgegroeid tot een 

kerkdorp met aan het groene plein een concentratie van bebouwing, doorsneden door de landelijke 

Spoordonkseweg.  

 

6.17.3.182 Straten 

Straten is een oud gehucht langs de zuid-noord verlopende Heerbaan in het oosten van Oirschot, 

vanaf de Stratense hei in het Zuiden in een langgerekte vorm naar het Noorden tot aan de Oude 

Grintweg. Het gebruikte de gemeynten ten westen en ten oosten van die Heerbaan. We kunnen er 

niet een open akker bij aanwijzen en de bewoning lijkt wat verspreid te staan langs de talrijke banen 

waarin de heerbaan hier in zuidelijke richting uiteenwaaiert. De oude banen tekenen zich nog af als 

lage zones tussen de velden. In Straten lag een hertogelijk leen dat bestond uit een hoeve met 15 

hectare grond, een tiendrecht en een leen- en cijnshofje met 2 leenmannen en 23 cijnsbetalers.
116

 Dit 

leen is niet nader gelokaliseerd, maar een vroegere moated site direct ten noorden van de 

laatmiddeleeuwse Sint-Antoniuskapel zou er voor in aanmerking kunnen komen. Er is één 

naamsvermelding die 'Strathem' luidt (1437) te midden van een zee van vermeldingen die 'Straten' 

luiden. Dr. K. Leenders gaat uit van de meest frequente spelling, te meer omdat de Latijnse vorm 

blijkbaar 'via' luidt. De gehuchtnaam verwijst dan eenvoudig naar 's heren strate, een weg die 12 

meter breed moest zijn, waarlangs het gelegen is. Volgens Knippenberg en Mennen zou die baan 

een oude Romeinse heerbaan zijn, waarvoor het nabij gelegen toponiem Kasteren en de recent daar 

gevonden nederzetting uit de Romeinse tijd wel een ondersteuning kunnen zijn.
117

 

                                                      
115 C. van Hout, 200 jaar „geleerd‟: 200 jaar onderwijs in Spoordonk (z.p. 1998) 7-9 
116 Galesloot, 1865, p.180, fol 71r. 
117 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. (gepubliceerd als http://users.bart.nl/~leen-
ders/txt/oirschot.html) (1996) (1996c); Knippenberg, 1961; Mennen, 2003. 
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Afbeelding: Straten
118

 

 

Afgaande op de volkstellingen van 1849 en 1859 telt het gehucht toen circa 100 huishoudens en iets 

minder woningen. De beroepsbevolking bestaat overwegend uit boeren en hun knechten. Er 

woonden ook nog 9 wevers in Straten wat geen verrassing is omdat er immers een hele hoek naar 

hen genoemd is: de Wevershoek. Wat door heemkundigen wel opmerkelijk wordt genoemd is dat er 

19 personen zijn die als hun kostwinning klompenmaker of klompenmakerleerling opgeven. Natuurlijk 

zullen die klompenmakers vooral in de winter klompen gemaakt hebben en waren ze in het voorjaar 

en zomer waarschijnlijk boer op hun kleine boerengedoentjes, maar klompen maken schijnt evenwel 

hun hoofdverdienste te zijn geweest. Verder staan er 4 personen als schaapsherder te boek en heeft 

Straten een wagenmaker, een timmerman, een strodekker, een smid, natuurlijk een molenaar (op de 

hei) en een veearts. Veearts is dan wel een groot woord voor een beetje handigheid en 

dierenkennis.
119

 

 

17.4 Klein gehucht 

 

Oirschot 

 

6.17.4.199 Boterwijk 

Boterwijk is een langgerekt gehucht langs de noord-zuid gerichte Boterwijkse Straat. De akkers ervan 

liggen tussen een beekdalletje en de hogere gronden direct rondom Kerkhoven. Het zuidelijke 

groepje hoeven wordt ook wel Heuvel genoemd. Boterwijk werd als een herdgang beschouwd. 

Boterwijk, met de noord-zuid lopende boerderijenstrook en de bewaarde akkers (nu grasland) is een 

karakteristieke agrarische nederzetting op een dekzandrug. 

 

Er zijn in Holland, Friesland en Gelderland heel wat plaatsnamen die met Boter- beginnen. Boterdijk 

is een gehucht van Uithoorn in Noord-Holland; gehuchten genaamd Boterhoek komen voor in 

Friesland, Gelderland en Zeeland. Te Schoten ligt Botermelk. In Oirschot ligt Boterwijk westelijk van 

de kern en is omgeven door een groot akkergebied. Volgens Goossenaerts is botermelk in Essen en 

Kalmthout de streekbenaming voor karnemelk[Goossenaerts, 1956-58, 133.]. Van Passen [Van 

Passen, 1962, 145.] vraagt zich af bij de Kontichse naam Botermelkveld, of hier moet gedacht worden 

aan benaming van een vroeger weiland, te vergelijken met de talrijke Engelse butter-toponiemen, 

„good pastures giving plenty of butter‟, ofwel aan een volkse benaming voor, drassig, slijkerig, 

modderig land. Hier in Oirschot lijkt de naam te wijzen op een zone met weiden in het beekdal, zodat 

men goede, of alleen maar veel boter, kon bekomen. Van Berkel en Samplonius (1995, 30) menen 

dat de naam Boterwijk ongeveer hetzelfde betekent als de veldnaam Boterweide voor vette, zeer 

vruchtbare grond.
120

 Volgens Karel Leenders moet het element „-wijk‟ hier verstaan worden in de zin 

van 'dochternederzetting'. Vergelijkbaar zijn Oisterwijk als dochternederzetting bij Oost-Tilburg en 

Oisterwijk, een gehucht bij Tongerlo. Onder Princenhage ligt Westrik, vroeger Westerwijk geheten, 

een afhankelijkheid van en ten westen van Gageldonk. Karel Leenders concludeert hieruit dat 

Boterwijk de boterproducerende dochternederzetting van de oude kern van Oirschot is.
121

 

 

6.17.4.197 Dun 

In 1392 werd een boerderij genaamd Ten Dunne vermeld.
 122

 Mogelijk is deze door splitsing of door 

het bijbouwen van jongere hoeven de kern van een klein gehuchtje geworden.
123

 Ook op 1 uur gaans 

ten zuidoosten van Hilvarenbeek ligt een gehucht Dun. Van Berkel en Samplonius menen dat Dun 

samenhangt met duin en donk. Zij kennen echter niet de hier genoemde oudste vermeldingen.
124

 

 

                                                      
118

 Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg 
119 Heemkundeblad De Berse 
120 K.A.H.W. Leenders, Eerste aanzet voor een overzicht van de nederzettingsnamen en belangrijke toponymen van Oirschot 
en Best (z.p. z.j.) 
121 K. Leenders, Eerste aanzet voor een overzicht van de nederzettingsnamen en belangrijke toponymen van Oirschot en 
Best 
122 Sanders, 1994, reg. 131. 
123 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht 
124 Van Berkel en Samplonius, 1995, 52. 
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6.17.4.013 Eerdbruggen 

In de 14e - 16e eeuw was Eerdbruggen een van de gehuchten van Oirschot. Als zodanig nam het 

deel in gemeynten en staat het met hoeven getekend op de kaarten. Toch is deze plek nu amper 

bewoond en raakte de naam Eerdbruggen ter plaatse vrijwel vergeten. Volgens Karel Leenders 

verwijst de naam naar de Heerbaan, die hier enkele laagten als dijk (met heulen) zou oversteken. De 

naam Eerd betekent aarde, gemaakt van aarde; bruggen zou dan refereren aan meerdere 

overgangen over het water.
125

 

 

Volgens Oirschots historicus J. Lijten hoorde Eertbruggen onder de hertgang Straten, ten opzichte 

waarvan het noordelijk lag aan dat gedeelte van de Lopende straat, dat bij de ruilverkaveling is 

verdwenen en dat de rechte verbinding vormde tussen de noordelijkste punt van de weg, die nu 

'Straten' heet, en de zuidelijke punt van wat nu nog 'Lopende straat' heet. De Romeinse 'heerstraete' 

ging daar volgens hem door een nogal laag gelegen gebied, zodat de Romeinse genie een dijk 

opschoot vanuit de bermsloten, wat door de toenmalige bevolking aangeduid zal zijn als een 'brug 

van aarde", hetgeen de verklaring zal zijn voor de naam, te vergelijken met 'Landvoort' op de grens 

van Oirschot en Zeelst-Oerle.
126

  

 

Het verdwenen gehucht Eerdbruggen, ook geschreven Ertbruggen, bestaat nog slechts toponymisch 

in oude veldnamen. Op een oude, met de hand getekende kaart uit de zeventiende eeuw, komt het 

een flink stuk ten noorden van Straten voor. Er staan daar een negental huizen getekend in 

driehoeksvorm. Aan de hand van veldnamen kregen heemkundigen het vermoeden dat het 

verdwenen gehucht gezocht moet worden bij het groepje woningen rond de kuil Lopense Straat nr. 2, 

3 en 4. In de droge zomer van 1976 verdroogden in de weilanden enkele rechthoekige plekken, waar 

een harde zandbank of iets dergelijks aanwezig moest zijn. Enige tijd later werd het vermoeden 

bewaarheid toen een perceel zeer diep geploegd werd. De funderingszandbanken kwamen bloot en 

rond het vroegere pleintje vertoonden zich vier plaatsen, waar een huis of een schuur gestaan had. 

Vermoedelijk zijn de huizen verdwenen door een terugloop van het aantal bewoners, omdat het 

gebied te armoedig was. Met armoedig wordt bedoeld dat er te weinig mogelijkheid was om uit te 

breiden. In het verleden was de waterstand immers veel hoger, zodat veel terrein in de omgeving te 

nat was om te ontginnen. De naam Eerdbruggen wijst dan ook op een lange, smalle, hoge zandstrook 

door een laaggelegen gebied. Daar komt dan ook de naam Laageind vandaan, in de volksmond 

Leegend. Eerdbruggen reikte noordelijk tot aan de Pölkens (paaltjes), die de grens markeerden, met 

Termeide.
127

  

 

6.17.4.018 Evenheuvel 

Evenheuvel wordt in de Monumenteninventarisatie van 1988 als gehucht opgevoerd. Vermoedelijk 

bedoelt men er de bewoning langs de Schansstraat mee. Die straat loopt door de voormalige 

gemeynte Nevelheuvel, zodat het vermoeden rijst dat die naam nogal is verbasterd.
128

 Het is de 

gemeynte van de gehuchten Eerdbruggen, Hersel en Notel. Op de kaart van Verhees (1790) is het 

als ontgonnen gebied aangegeven.
129

 

Het gehucht Nevenheuvel ligt in een wat lagere zone langs de noordkant van de grote openakker 

Heeze eb bestaat uit verspreid aan de straat gelegen boerderijen. Hier ligt ook een hoeve van de 

Tafel van de Heilige Geest van Oirschot, de Armenhoef. 

 

6.17.4.036 Groot Heybloem 

Gehucht aan de Spoordonkse Weg tegen de westelijke gemeentegrens aan. Gezien de naam 

kennelijk een heideontginning. 

                                                      
125 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. 1311: hominibus eiusdem (=hrtg) in villis de 
Eertbrugghen, de Heersel, de Notele commorantibus et eorum convicinis[ONB 842.]. Het gehucht bestond dus al met totale 
zekerheid in 1311, want de “mannen” ervan kregen toen een recht in een gemeint! 
126 J.P.J. Lijten, „Oirschot kocht zijn grenzen.‟ In: Campinia 20 (1990) 4 - 35. Aldaar 7. 
127 J. van Hout, „Bij ons op ‟t Leegend‟. In: Mijland, H.J.M., L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op Oirschot. (Oirschot 1991) 
p. 385 - 388. 
128 K. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht 
129 K. Leenders, Eerste aanzet voor een overzicht van de nederzettingsnamen en belangrijke toponymen van Oirschot en 
Best 
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6.17.4.002 Hedel  

Gehucht dat in de vroege 14
e
 eeuw reeds genoemd werd en op 16

e
 eeuwse kaarten uit minstens drie 

losse groepjes boerderijen bestond die tegen de gemeynte Nevelhovel aanlagen. Behalve in die 

gemeynte was Hedel ook gerechtigd in de gemeynte van Banisveld.
130

 Hedel had eveneens een 

eigen open akker. De boerderijen van Hedel lagen daar aan de zuidwest en zuidoostzijde tegen aan, 

op de rand van de gemeynte van Nevelheuvel en zijn uitlopers. De naam Hedel kan een 

migratienaam vanuit het Gelderse Hedel zijn, daar de heren van Oirschot en Vught rond 1250 ook 

bezit in Hedel aan de Maas hadden. Een vergelijkbare migratie kan in Oirschot de naam Heusdense 

Akker in Kerkhoven opgeleverd hebben, want genoemde heren hadden ook bezit bij Heusden. De 

onderdelen van de nederzetting van Hedel worden nu genoemd Hedel, Evenheuvel en De Bocht.
131

  

 

6.17.4.005 Hegedonk 

Slechts één maal wordt Hegedonk als gehucht vermeld, en wel in 1340 bij het betalen van cijns voor 

een stuk gemene grond dat de bewoners samen gebruikten met die van Hersel, Hedel en 

Oudenhoven.
132

  De juiste locatie, ergens bij Nevelheuvel, is daarmee echter nog niet bekend. 

Volgens K. Leenders hebben we hier wellicht te maken met een verdwenen gehucht, of het moet zijn 

dat de naam later is gewijzigd.
133

  

 

6.17.4.003 Hersel  

Van de dertiende tot in de zestiende eeuw was Hersel een kennelijk belangrijk gehucht en heertgang 

tussen Notel en Eerdbruggen, waar nu Snepseind, Helder, en Piekenhoek ligt. Hersel was gerechtigd 

in de gemeynte van Nevelheuvel en die ten oosten van de Heerstraat. Na de 16e eeuw lijkt de naam 

Hersel te verdwijnen. De bewoning ligt in de 19e eeuw wat verspreid en er is dan ook niet een 

duidelijke open akker, afgezien van het boogje ten oosten van de Heerbaan. Enkele van de oudste 

vermeldingen van dit gehucht luiden: 'Hersele', wat op een -zele-naam lijkt te duiden. Recent 

onderzoek heeft uitgewezen dat tal van vroegmiddeleeuwse zele-namen wijzen op een voornaam, 

Frankisch zaalgebouw en dus aanzienlijker nederzettingen lijken te hebben aangeduid dan heem-

namen. Secundair zou zele ook zijn toegepast op 'de grote binnenruimte in een eenschepige 

boerenwoning' en vervolgens een betekenisdepreciatie hebben gekend waardoor het ook 

bescheidener bouwsels kon gaan aanduiden.
134

 Het eerste onderdeel van de naam zou dan 'leger' 

betekenen (Gysseling, 1960a, 486.).
135

 Op historisch kaartmateriaal van 1840 en 1900 is het gehucht 

al verdwenen. 

 

6.17.4.012 Heuvel 

Heuvel werd in 1338 nog als een onderdeel van Boterwijk beschouwd.
 136

 Heuvel was het zuidelijkste 

deel van Boterwijk, met een driehoekig plein in een wegenwaaier aan de rand van de Kerkhovense 

Akker, waaraan enkele boerderijen stonden. Thans is het geheel bedolven onder kanaal, autoweg en 

bruggen.
137

  

 

6.17.4.202 Kattenberg  

Kattenberg is een straatje met enkele boerderijen met naar de heide opstrekkende kavels, die wat 

schuin op de weg staan. Het is een jongere uitbreiding van westelijk Spoordonk. De naam is eigenlijk 

een naam die op de heide zelf thuishoort.
138

 De rij boerderijen is al aanwezig op 16e eeuwse kaarten. 

                                                      
130 K. Leenders, Eerste aanzet voor een overzicht van de nederzettingsnamen en belangrijke toponymen van Oirschot en 
Best 
131 K. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. 1369: land Die Hoesdens Ecker herdgang Kerchoff in 
par. O, Sanders, 1994, reg. 57; 1387: Hoesdens Ecker nabij SP-kerk, Sanders, 1994, reg. 104; Kappelhof, 1995. 
132 ARAB, RK 45038. 
133 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht.  
134 Loon, J. van. De ontstaansgeschiedenis van het begrip 'stad'. Een bijdrage van de diachrone semantiek tot de sociaal-
economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden. Gent, 2000. 
135 K. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. (gepubliceerd als http://users.bart.nl/~leenders/txt/oir-
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136 in Boterwijc aan die Hovel in par. O.; Sanders, 1994, reg. 26. 
137 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht 
138 K. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht 
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Kattenberg wordt in de middeleeuwse bronnen niet als gehucht of herdgang genoemd. Mogelijk is 

Kattenberg een ontginning van rond 1500. 

 

6.17.4.022 Lubberstraat/Binnenbochten 

Tegen Spoordonk aan ligt de Lubberstraat. Deze straat was ooit de westgrens van de gemeynte 

Liedeveld. Langs die gemeynte-grens werden - zoals we ook elders in Oirschot gezien hebben - 

boerderijen geplaatst. Hier werd dat het gehucht Lubberstraat. Misschien is op de 17e eeuwse kaart 

hier één enkele boerderij aangegeven.
139

  

 

6.17.4.174 Snepseind/Sneppel 

De naam van deze groep boerderijen heeft recentelijk een vreemde verandering ondergaan, want de 

oude naam is Snepschoot; met deze naam werden landerijen aangeduid. Vermoedelijk gaat het hier 

om het 'verdwenen' gehucht Hersel.
140

 Thans wordt met Snepseind een groep boerderijen aan het 

noordoostelijke einde van de Schansstraat aangeduid. Op de kaart van 1897 wordt met Snepscheut 

een groep boerderijen aangegeven die wat verder naar het noordoosten ligt, aan de andere kant van 

de Heerbaan. De middeleeuwse bronnen duiden niet op een nederzetting of gehucht, maar op 

ontgonnen landerijen. Het is vermoedelijk een jong gehucht met onvast lokalisatie en zelfs onvaste 

naam.
141

 

 

6.17.4.016 Termeiden 

Termeiden heette oorspronkelijk Ter Ameiden, wat verwijst naar een slagboom. Er is wel 

verondersteld dat deze slagboom de heerbaan zou afsluiten, maar volgens K. Leenders lijkt dat in het 

licht van de middeleeuwse vereisten voor zo'n heerbaan onwaarschijnlijk. Eerder betreft het een 

afsluithek van de cultuurgronden van Eerdbruggen. Buiten dat hek is dan weer een volgende 

nederzetting ontstaan. In de 14e en 15e eeuw zijn er echter geen duidelijke aanwijzingen dat er hier 

een gehucht was. Op de 16e eeuwse kaartjes wordt Ter Amey(d)en duidelijk wel als gehucht 

aangeduid. Op de moderne kaarten verdwijnt dit gehucht weer en blijft er alleen op enige afstand een 

Termeidensteeg over. 

 

6.17.4.023 Theetuin/Heieind 

Aan de zuidzijde van de kom van Oirschot, ongeveer waar ooit de windkorenmolen van Kerkhoven 

stond, ligt nu een wijkje dat Theetuin heet. Deze naam lijkt twintigste eeuws te zijn.
142

 J.P.J. Lijten 

dacht eerder aan een verband met 's Heren Vijvers, een landgoed dat wat verderop is gelegen. 

Wellicht hoorde daar een theehuisje met tuin bij.  

 

Westelbeers 

 

6.17.4.029 Broekeind 

Gehucht in Westelbeers, in 1830 vijf verspreide boerderijen aan de Broekeindse Dijk. Het gehucht is 

maar weinig uitgegroeid. 

 

6.17.4.189 Huygevoort. 

Huijgevoort is structureel gaaf gebleven en telde in 1830 slechts zeven boerderijen, met daarbij de 

Tongerlose abdijhoeve de Rakelhoef. Het gehucht ontleent zijn naam aan de voorde door de Grote 

Beerse. Er is nu een enkele oudere boerderij.  

 

6.17.4.190 Spreeuwel 

Langgerekt gehucht van boerderijen aan de westzijde van de Spreeuwelse Akker, met op het eind 

tegen de Grote Beerse een 17e eeuwse kapel. 

 

Oostelbeers 

                                                      
139 K. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht 
140 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht 
141 K. Leenders, Eerste aanzet voor een overzicht van de nederzettingsnamen en belangrijke toponymen van Oirschot en 
Best 
142 K. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. 
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6.17.4.007 Hoogeind 

Het Hoogeind was een gehucht van verspreide bewoning aan ed zuidkant van de Ostelbeerse 

akkers.Thans heeft het meer het karakter van een straatgehucht. Het Hoogeind met Hillestraat en 

Driehoek is een gave landelijke nederzetting met een boerderij met beplant driehoekig plein. De 

relatie met de akkergronden is hier goed herkenbaar. 

 

6.17.4.025 Molenbroek  

Gehucht in de Beerzen, vooral huizen in het bos. Bestond nog niet in 1930 en is genoemd naar een 

vroegere boerderij van de abdij Tongerlo die aan het Molenbroek van de Muestermolen lag. 

 

6.17.4.008 Neereind 

Het Neereind was in 1830 een groep van 8 boerderijen nabij maar niet aan een driehoekige ruimte 

met waterpoel ten noordwesten van Oostelbeers. Neereind is minder goed bewaard gebleven dan 

Hoogeind. 

 

Middelbeers 

 

6.17.4.196 Baest 

Baest aan de Grote Beerze heeft oude akker- en graslandbodems en is een gaaf voorbeeld van een 

klein kasteelgehucht. 

 

6.17.4.193 De Driehoek 

Gehucht in Middelbeers. In 1830 zeven boerderijen aan een driehoek gevormd door enkele straten 

nabij de Grote Beerse. Nu de rand van de bebouwing van Middelbeers. 

 

6.17.4.033 Kuijks Eind 

Gehucht in Middelbeers. In 1830 zeven erg verspreid staande boerderijen. Daaraan is weinig 

veranderd. 

 

6.17.4.026 Steenfort 

Twee boerderijen aan de Grote Beerse, gebouwd tussen 1880 en 1930. Vernoemd naar een voorde 

over de Kleine Beerse (Sic!). 

 

6.17.4.011 Voorste Heistraat/De heide 

De Heide is een oud akkergebied dat als een oase in de heide lag. Aan de noord- en zuidzijde 

stonden wat boerderijen, deels onder Middelbeers en deels onder Westelbeers. Dit buurtschap aan 

de Voorste Heistraat, ook wel bekend onder de naam De Heide, kan nog middeleeuws van oorsprong 

zijn.
143

 

 

6.17.4.034 Voorteind 

Gehucht in Middelbeers, de tegenhanger van De Driehoek qua ligging ten opzichte van de Grote 

Beerse. In 1830 zeven boerderijen aan een wegensplitsing bij de voorde. Hier is verdere verdichting 

opgetreden. 

 

17.5 Huizengroep 

 

Oirschot 

 

6.17.5.011 Borsun 

Huizengroep aan de Brandbeemse Weg ten noorden van Spoordonk. In 1830 – 1800 slechts één 

boerderij. In 1930 en ook nu onbebouwd. 

 

6.17.5.008 Broekstraat  

                                                      
143 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. 
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Huizengroep in Oirschot ten noorden van de Spoordonkse watermolen, aan gelijknamige straat. 

Genoemd naar het drassige dal van de Beerse. 

 

6.17.5.175 Kasteren 

Huizengroep bij Oirschot. De naam doet denken aan Latijn Castrum. Hier zijn inderdaad 

nederzettingssporen uit de Romeinse tijd gevonden. 

 

6.17.5.002 Ketters 

Huizengroep bij Oirschot 

 

6.17.5.014 Koolmond 

Huizengroep bij verdwenen landgoedje in Oirschot 

 

6.17.5.016 Laar  

Huizengroep bij Oirschot. In 1830 één boerderij, de naam Laar slaat op de landerijen er omheen. Die 

boerderij is er nog. 

 

6.17.5.017 Melklanden  

Huizengroep bij Spoordonk. Aanvankelijk hoorde de naam Melklanden bij de lage graslanden langs 

de Melklandse Loop. Na 1900 zijn een de huidige straat Melklanden, die de beek oversteekt, enkele 

boerderijen gebouwd. 

 

6.17.5.005 Moleneind 

Aan de westzijde van Aarle is het Moleneind gelegen, dat genoemd is naar de molen die in de vroege 

veertiende eeuw in de rand van de heide gebouwd werd. Verhees geeft hier in de late 18e eeuw 

reeds een groep boerderijen aan en tegen de akker van de Amelrijk Boothoeve liggen de 

Moleneindse Akkers.
144

 Moleneind is in de Kempen een vrij frequente benaming; het betreft hier een 

in de vroege 14e eeuw gestichte "partikuliere" windmolen aan de 's heren strate, in de rand van de 

heide. Veel later lijkt daarbij pas een nederzetting gevormd te zijn. Moleneind is "het uiterste gedeelte 

van de nederzetting of ontgonnen gronden, waar de molen staat".
145

 

 

6.17.5.003 Oudenhoven  

In de veertiende eeuwse bronnen is Oudenhoven zowel de naam van een gehucht onder Oirschot, 

als van een familie die te Oirschot, elders in de Meierij en in de 14e eeuw zelfs als kastelein van 

Brussel aanzien bezat. De geburen van Oudenhoven waren gerechtigd in de gemeynte van 

Nevelheuvel. Op de 16e/17e-eeuwse kaarten wordt Oudenhoven aangegeven als een rij hoeven op 

de oostgrens van de gemeynte Gijzelaar. De kaart van Verhees is daar onduidelijk en de kaart van 

1840 geeft er maar twee hoeven weer. Na 1900 is hier weer een rij boerderijen ontstaan. 

Oudenhoven lijkt een gehucht dat 'bijna verdween', maar toch weer terug kwam.
146

 

  

Bij deze naam zou het zelfde probleem kunnen spelen als bij de naam Ten Houte, die overal opduikt 

waar de familie Van den Houte ooit bezit had, ware het niet dat de familie Van Oudenhoven kennelijk 

elders geen 'visitiekaartjes' heeft achtergelaten. Oudenhoven zou dus als naam echt in Oirschot thuis 

kunnen horen en de bakermat van deze familie kunnen zijn. De naam bevat de elementen 'oud' en 

'hoven'. Voor de nederzettingsgeschiedenis van Oirschot rijst dan de vraag: wiens oude hof was dit 

en hoe oud is die dan. Oudenhoven lijkt een Brabants leen te zijn en die status zal het pas van rond 

1200 gehad hebben.
147

  

 

6.17.5.018 Polsdonk 

Huizengroep bij Spoordonk. Enkele boerderijen op smalle dekzandrug tussen twee beekjes. 

                                                      
144 K. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht 
145 K. Leenders, Eerste aanzet voor een overzicht van de nederzettingsnamen en belangrijke toponymen van Oirschot en 
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146 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht.  
147 K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht. ARAB, LvB, denombrementen 1440, nummer 
97-2bis, Oudenhoven te Oirschot, door Van Vlierden. 
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6.17.5.013 Reit 

Huizengroep bij Spoordonk 

 

6.17.5.006 De Stad 

Aan de zuidoostzijde van de kom van Oirschot duikt na 1900 het gehucht De Stad op. Er is weinig 

stedelijks aan, aangezien het een straat betreft met aan één kant huizen en hoevetjes. Maar men 

zegt hier ook wel eens 'Paradijs' tegen een plek slechte grond.
148

 De kadasterkaart van 1830 geeft 

een driehoekig akkergebied de naam “De Stad”. Daarop staan aan de oostkant twee boerderijtjes. De 

kaarten van 1840 en 1897 geven een naamloos straatje van twee of drie hoeven/huizen aan. Op de 

kaart van 1983 is het straatje vooral aan de zuidoostzijde dicht bebouwd en draagt die nederzetting 

de naam De Stad.
149

 Nu een bedrijventerrein. 

 

Oostelbeers 

 

6.17.5.010 Het Kleine Neereind 

Huizengroep in Middelbeers, tegenover het Neereind van Oostelbeers dat aan de andere kant van de 

Kleine Beerse ligt. 

 

6.17.5.004 Langereyt 

In 1830 een eenzame boerdeij aan de rand van de heide aan de weg van Oostelbeers naar Oirschot. 

In 1883 en 1930 ook genaamd De Reizende Man. Het betrof dus een herberg of uitspanning. Na 

ontginning van de heide ontstond langs de weg en zijwegen een groepj verspreide boerderijen die de 

naam Langereyt kreeg.  

 

Westelbeers 

 

6.17.5.009 De Straat 

Huizengroep in Westelbeers aan de voorde en later brug over de Grote Beerse aan de noordkant van 

Spreeuwel. 

 

6.17.5.019 Voldijn 

Huizengroep bij Westelbeers 

 

 

17.6 Verspreid aan de straat  

Opgenomen in de reeks hierboven. 

 
17.7 Compact aan straat 

Opgenomen in de reeks hierboven. 

 

17.8 Verspreid 

Opgenomen in de reeks hierboven. 
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Thema: 18 Heerlijkheden 

 

Een typisch middeleeuws fenomeen zijn de heerlijkheden. In oorsprong zijn dat grote stukken grond 

waarover de bezitter of heer een zekere rechtsmacht bezat. Veelal betrof die macht ook de mensen die 

op die grond woonden of anderszins aan de heerlijkheid gebonden waren. Deze rechtsmacht vertoonde 

gradaties: de hoge rechtsmacht liet toe misdadigers te bestraffen, eventueel met de doodstraf. De lage 

rechtsmacht liet slechts toe boetes tot een zeker niveau op te leggen, terwijl het recht van "erven en 

onterven" er op neer kwam dat de gronden die onder de heerlijkheid vielen alleen ten overstaan van de 

heer of zijn vertegenwoordiger en zijn leen- of laathof konden worden verkocht of verorven. Voor die 

heer was er in principe een woning op de heerlijkheid. Veelal werd die woning in de loop van de tijd 

uitgebouwd tot een eenvoudig kasteeltje met op de voorhof een hoeve. Tot de heerlijkheid hoorden 

vaak nog enkele hoeven die door de heer verpacht werden. Daarnaast was een deel van de grond 

uitgegeven en werd daarvan jaarlijks een klein bedrag (typisch 6 Leuvense penningen per bunder, 

ongeveer 2,5 eurocent per hectare) aan de heer betaald. Andere gronden waren als leengoed 

uitgegeven. De leen- en cijnsgronden lagen deels aaneen tegen het eigen (deels verpachte) deel van 

de gronden van de heerlijkheid, maar voor een ander deel lagen ze vaak erg verspreid. 

 

Samenvattend:  

 1. eigen goed:  

  - burcht of kasteel 

  - huis voor de heer, met wat grond (tuin, park) 

  - een of meer verpachte boerderijen 

 2. leengoed 

 3. cijnsgoed 

 4. allerhande rechten. Deze kunnen soms landschappelijk tot uiting komen. 

 

De bezitter van zo'n heerlijkheid was in de regel zelf weer leenman van een andere heer. Dat kon de 

hertog van Brabant of Gelre zijn of de abdis van Thorn, de bisschop van Luik etc.. Deze feodale 

afhankelijkheid is belangrijk voor het begrijpen van de vorming van de nederzettingen. 

 

In de Kempen is een heerlijkheid een gebied waarover een lokale heer enkele rechten uitoefent. Dat 

kan heel beperkt zijn, het kan ook gaan om rechtsmacht tot en met het ter dood brengen van 

veroordeelden. Heerlijkheden zijn een typisch middeleeuws fenomeen waaraan in 1795 formeel een 

einde kwam. In het landschap herinnert er nog veel aan. De heerlijkheden zijn vanaf de zestiende 

eeuw in toenemende mate ook een landgoed geworden. De landgoedaspecten van de heerlijkheden 

worden hierna onder thema 19, Landgoederen behandeld. Daar komen de heerlijkheden dus ook weer 

terug. 

 

Naar vermoed mag worden was Oirschot aanvankelijk als allodium in handen van de familie Van 

Oirschot, maar al voor 1200 blijkt ook de hertog daar grond te bezitten. Later in de dertiende eeuw 

blijken Van Oirschot en de hertog ieder een helft van de heerlijkheid te bezitten. In 1320 verkocht 

Wouter van Oirschot zijn allodium aan Rogier van Leefdaal die nu zowel in Oirschot als in 

Hilvarenbeek de heerlijkheid met de hertog deelde. Omstreeks 1450 begon voor het hertogdom 

Brabant de gouden eeuw, maar na de abdicatie van Karel V in 1555 nam de bloei van deze streek 

weldra af. In de Nederlanden begint dan immers het verzet tegen diens zoon Philips II. Deze 

verpandde als hertog van Brabant in 1558 zijn helft aan de andere half heer, Rikald IV van Merode. 

De Merode‟s bewoonden als (half)heren van Oirschot het adellijk huis „Ten Berg‟ onder Spoordonk. 

De inlossing van de hertogelijke helft in 1614 schijnt voor rekening van het dorp Oirschot te zijn 

gekomen. Zo geschiedde het dat Oirschot in de moeilijke tijd van 1558-1614 slechts één heer had, de 

Merode's. Na deze periode keerde de ene helft terug naar de hertog van Brabant en werd Oirschot 

wederom tweeherig.
150

  

 

                                                      
150 J.A.J. Beckx, „Een Oirschots heerlijkheidswapen en de Meierijse historie‟. In: Brabants Heem 18 (1966)74-84. Aldaar 80 
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Na het einde van het Twaalfjarig Bestand werd de oorlog hervat. Met de inname van Den Bosch door 

de Republiek begon de  strijd aangaande de soevereiniteit over de Meierij van ‟s-Hertogenbosch. 

Deze betrof ook de soevereiniteit over de heerlijkheden. Het was een strijd die in 1648 definitief werd 

beslist in het voordeel van de Staten-Generaal, bij wie voortaan de soevereiniteit van de 

heerlijkheden berustte in plaats van bij de hertog van Brabant. Zo kwam in 1648 de hertogelijke helft 

van de heerlijkheid Oirschot in handen van de Staten-Generaal. Het oude kasteel van Oirschot, het 

adellijk huis „Ten Berg‟ was tot de sloop het machtscentrum van de halfheren van Oirschot. Dit huis 

schijnt in het begin van de 18e eeuw te zijn afgebroken, „maar op deze historische plaats nabij de 

oude watermolen aan de Beerze herinnert nog heden ten dage een bezienswaardig overblijfsel 

(slotpoort en koetshuis) aan de bloeitijd van de heerlijkheid Oirschot onder de Merode's (… ) Op deze 

kostbare monumenten der edele Merode's kan Oirschot met recht trots zijn!‟
151

  

 

In het tweeherige Oirschot kwam na de periode van de Merode‟s andermaal verandering. In 1672 

werden de heerlijkheid Oirschot en Hilvarenbeek van de Merode‟s verkocht en de nieuwe Vrouwe van 

de halve heerlijkheid Hilvarenbeek vestigde zich op het huis „Ten Berg" onder Spoordonk, het 

voormalige kasteel der Merode's. Oirschot hoorde dus tot 1795, toen de heerlijke rechten werden 

afgeschaft,
152

 onder twee heren, de Staten-Generaal en de familie Sweerts de Landas.  

 

Oost- en Middelbeers hoorden samen onder één schepenbank die rechtstreeks onder de hertog viel, 
en na 1648 onder de Staten-Generaal. Daar was dus geen aparte heerlijkheid. Westelbeers hoorde 
tot de heerlijkheid Hilvarenbeek die – net als Oirschot – half hertogelijk en half van de heer van 
Hilvarenbeek was, welke laatste zijn helft te leen hield van de bisschop van Luik.  
 

18.1 Kasteel 

 

Onder kasteel verstaan we niet alleen het (stenen) hoofdgebouw in een gracht, maar het hele 

complex bestaande uit zo‟n hoofdgebouw (eventueel op een motte) en zijn gracht, een voorhof in een 

gracht, de kasteelboerderij, eventueel poortgebouw, verdere wallen en grachten. Zo opgevat zijn de 

drie hier bruinig gekleurde items niet nodig. Misschien wijst de praktijk uit dat we dit “totaal-kasteel” 

toch beter in onderdelen opsplitsen. Vergeet niet dat er misschien nu nog maar enkele brokjes 

zichtbaar zijn, maar dat er in het verleden meestal wel een compleet “totaal-kasteel” was en dat 

daarvan in de ondergrond gewoon nog resten zitten (link naar de archeologie!). 

 

6.18.1.001 Kasteel Bijsterveld (Montfoortlaan 12) 

Kasteel Oud-Beysterveld. Blijkens gedenksteen met wapen in de achtergevel gesticht door baron R. 

Sweerts de Landas, heer van Oirschot, in 1775. Tot 1831 aan diens familie gebleven, daarna 

studiehuis van de missionarissen Fils de Marie, thans klooster der Paters Montfortanen. Het 

hoofdgebouw uit 1775 met deftige gevel bewaard tussen „moderne‟ aanbouwen. Voorgevel met 

vooruitspringende middentravee met fronton, waarin deur met pilasteromlijsting. Ramen met 

waaierzwikken. Inwendig: gesneden trapleuning, stucwerkingangen en betimmering. Zeskant kabinet 

in de as van het gebouw.( Rijksmonument. nr. 31303, CHW nr. AE079-001755) 

 

Het kasteel Bijsterveld is gelegen ten oosten van het dorp Oirschot in de buurtschap Notel. Het 

vroegere kasteel maakt nu deel uit van het klooster van de paters Montfortanen. Een deel van het 

complex is in gebruik bij de zusters O.L. Vrouw van het Cenakel. Nadat het kasteel Ten Berg onder 

Spoordonk in het begin van de 18
e
 eeuw was gesloopt, zou de heer van de heerlijkheid Oirschot rond 

1770 bouwmateriaal afkomstig van kasteel Ten Berg voor zijn nieuw te bouwen kasteel op het oude 

landgoed Bijsterveld hebben gebruikt. Volgens Philips van Leefdael in 1645 bestond er vóór die tijd 

daar echter al, 'seeker huys ghenaempt Bijsterveldt'. Ook volgens Brock in zijn „De stad en de 

Meyerye van ‟s-Hertogenbosch‟ uit 1825 was het kasteel Bijsterveld een oud adellijk slot genoemd 

naar het oude middeleeuwse geslacht Bijsterveldt.
153

 Van dit kasteel is ook een vroege tekening, van 

een onbekende datum, bewaard gebleven (zie hieronder). 

 

                                                      
151 J.A.J. Beckx, „Een Oirschots heerlijkheidswapen en de Meierijse historie‟, 81 
152 J.A.J. Beckx, „Een Oirschots heerlijkheidswapen en de Meierijse historie‟, 83 
153 E. Becx, e.a., Kastelengids van Noord-Brabant (Utrecht 1999) p. 135 
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Er is vrij weinig bekend over de vroege geschiedenis van kasteel Oud-Bijsterveld. De vroegste 

vermelding van een bezit genaamd Bijsterveld staat in het “Latijnsboek”, het leenboek van hertog Jan 

III, opgetekend vanaf 1312.
154

 Wat er daarna met het goed is gebeurd, is in het duister van de 

geschiedenis gehuld; de twee bronnen het “Stootboek” en het “Spechtboek” zijn niet eenduidig over 

de opvolging van eigenaren. Beide bronnen maken wel melding van “‟t goet te Bijsterveld”. In een 

daaropvolgende beschrijving worden manschappen en achterlenen genoemd. Bijsterveld was dus 

behalve een leenhoeve ook een leenhof met eigen leenmannen, vier in getal. In latere tijden werd het 

aantal, waarschijnlijk door splitsing, groter. Vanaf 1542 was het goed in handen van verschillende 

leden van het bekende geslacht Merode dat ook verschillende half-heren van Oirschot leverde.
155

  De 

aard van het oude goed Bijsterveld wordt uit deze documenten niet duidelijk. Waarschijnlijk was het 

een omvangrijke hoeve waarvan op den duur delen in de vorm van lenen afsplitsten zodat Bijsterveld 

ook een leenhofje werd. 

 
Volgens een historische tekening zou Bijsterveld een ommuurd gebouwencomplex zijn geweest met 
een ingangspartij met trapgevel en toren en een hoofdgebouw voorzien van trapgevels en twee ronde 
torens aan de gracht.

156
  Het ziet er echter naar uit dat het een door  M.J.C. Wegenaar in de 19e 

eeuw vervaardigde tekening betreft die hij gemaakt zou hebben naar een tekening van J. Meerhout. 
Bijnen heeft laten zien dat het om pure vervalsing en fantasie gaat, zodat we aan deze tekening geen 
informatie over de toestand van Bijsterveld vóór 1772 kunnen ontlenen.

157
 

  

 

                                                      
154 Aleydis filia quondam Henrici de Audenhove, bona de Bysterveld. Galesloot, 1865, p.14, fol 6v. 
155 L. Joosten, „Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot‟, Wetenschapswinkel Wageningen UR 
Rapportnummer 250 (Wageningen 2009), p. 13 
156 Deze tekening bevindt zich in het prentenkabinet van het provinciaal Genootschap, nu deel uitmakend van de Brabant-
Collectie van de KUB te Tilburg.  
157 Bijnen, J.F.C.M.. "Historische tekeningen" van M.C.J. Wagenaar. Brabants Heem  43 (1991) 153ev. 
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Kasteel Bijsterveld in 1825.
 158

   

 

In 1831 kochten missionarissen Oud-Bijsterveld als studiehuis. De kadastrale kaart uit circa 1832 en 

de bijbehorende OAT‟s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels), wijst uit dat er in de directe nabijheid van 

het kasteel, ten oosten aan de Montfortlaan, een verdwenen huis en bakhuis waren gelegen. (Sectie 

D, blad 4, nr. 440 en 439).
159

 

  

Toen in 1856 het landgoed Oud-Bijsterveld werd verkocht omvatte het onder andere een: herenhuis, 

koetshuis, stalling, wagenhuis, tuinmanswoning, schuur, lanen en dreven met geboomte, bossen, 

Engelse plantsoenen, waterpartijen, boomgaarden, moes-, en broeituinen en wei- en bouwlanden. 

In een verkoopaffiche uit 1856 wordt het goed in detail beschreven
160

: 
 

 „Van het gemelde Voorplein wandelt men ter weerszijden in de Hofstede, welke allerwegen smaakvol is aangelegd, 

 met uitmuntend en welgekozen waterpartijen doorsneden, omgeven door hoogten en laagten, met alle mogelijke 

 soorten van houtgewas beplant. Voorts lanen en wandelingen, bezet met Beuken, Berken, Eiken, Canada`s, 

 Sparren, Dennen, Larix, enz.; hieronder munten uit zeventig stuks Beukenbomen, waaronder er zijn van 

 buitengewonen zwaarte. Vervolgens bosschen van Eiken hakhout. Wijders boomgaarden met exquise 

 Vruchtboomen, en door bloemhout omsloten. Zijwaarts de Hofstede doorwandelende, komt men in de vruchtbare 

 moes- en broeituinen, waarin vele beddingen, aardkistingen met daarin geplaatste lessenaars, en verder al datgeen 

 wat tot een welingerigten Moestuin behoort, omsloten in deszelfs hagen en schuttingen, eindigende deze Moes- en 

 Broeituinen bij de Oprijlaan.‟
161

 

 

In 1903 werden de Montfortanen eigenaar, zij bouwden het oorspronkelijke kasteel uit met een 

rechter- en linkervleugel in de stijl van het oude huis en later, in de jaren vijftig van de 20
e
 eeuw met 

een moderne vleugel. Het gebouw is gelegen in een park met oud geboomte, onder andere twee 

majestueuze beuken. In het park ligt ook de begraafplaats van het oude klooster.
162

 Van het kasteel 

Oud-Beijsterveld bleef het hoofdgebouw met deftige gevel uit 1775 bewaard, maar dan wel als 

uitgangspunt van een nieuw gebouwd missionarissenklooster.  

 

Tekeningen van dit kasteel in: 

Bijnen J. F.C.M., „Historische tekeningen van M.J.C. Wegenaar‟. In: Campinia 21 (1991), p. 112-124 

 

Foto‟s en additionele informatie: Stichting Behoud Erfgoed Oirschot. http://www.sbeo.nl/ 

 

6.18.1.002 Kasteel Ten Berg 

Dit kasteel was het centrum van de allodiale heerlijkheid van de oude Van Oirschots en dus ook van 

de latere ene helft van de heerlijkheid van Oirschot. Over het kasteel zelf schrijft Philips baron van 

Leefdael in het midden van de 17
e
 eeuw: 'Op seeker ghehucht, Spoordonck genaemt, is gheleegen 

een casteel, den heere toebehorende met watermeulen daeraen.' Hierbij wordt later door jhr. mr. A. 

van Sasse van Ysselt opgemerkt, dat dit het Huis Ten Berg was. Een bron uit 1670 brengt een en 

ander aan het licht over de landschappelijke ligging en situatie:  

 
„Heer Ferdinandus Graef van Merode ende Montfort etc. die daer Heere is tegenwoordich ende sijne voorouderen 

over de hondert jaren aldaer Heer sijn geweest ende heeft daer een seer treffelijck Huys onder Spoordonck, genoemt 

den Bergh, omcinghelt met fraye vijvers ende grafften ende eene levende Riviere, daer hy eenen Molen op heeft 

ende is seer vischrijck daervan die van dat Huys wel voorsien worden midts de vischerije comt aent Huys". En 

verderop (blz. 57) schrijft hij nog: „Hier liggen al mede eenige Huysen van Edelen, doch onder deselve munt uyt 't 

Slot van de Merodens, dat seer plasantigh op de Rivier leydt‟.
163

 

 

De indeling van het huis wordt in een artikel in Het Brabants Kasteel aan de hand van een inventaris 

uit 1748 uitgebreid beschreven. In dit artikel wordt ook een situatieschets gegeven van Huis Ten Berg 

                                                      
158 KUB, Brabantcollectie, Topografische Atlas O 18.1 / 820.11 Byst (1) 
159 Bron: www.watwaswaar.nl 
160

 Voor een uitgebreide cultuurhistorische studie naar kasteel Bijstervelt zie: L. Joosten, „Cultuurhistorische analyse en 

waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot‟, Wetenschapswinkel Wageningen UR Rapportnummer 250 (Wageningen 2009); 

http://documents.plant.wur.nl/wewi/250.pdf 

161 Zoals geciteerd bij: L. Joosten, „Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot‟, p. 15 
162 E. Becx, e.a., Kastelengids van Noord-Brabant (Utrecht 1999) p. 136 
163 Zoals geciteerd bij J.A.J. Becx, „Een Oirschots heerlijkeheidswapen en de Meierijse historie‟. In: Brabants Heem. Jaargang 
18 1966, p. 74-84, aldaar 84.  

http://www.sbeo.nl/
http://documents.plant.wur.nl/wewi/250.pdf
http://www.thuisinbrabant.nl/collecties/erfgoed-brabant
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met daarop tevens de rentmeesterwoning en bijgebouwen. In het artikel vinden we verder historisch 

kaartmateriaal waarop Huis Ten Berg staat afgebeeld. Het historisch kaartmateriaal laat zien dat Huis 

ten Berg weinig kasteel-achtig was, tenminste als we kasteel definiëren als een versterkt 

bouwwerk.
164

 In 1772 werd het hoofdgebouw gesloopt evenals de stal, schuur, koets en brandhuis, 

zomerhuis en bakhuis. De "neerhuijsinge" bleef echter als boerenwoning met brouwerij grotendeels in 

tact en geniet tegenwoordig bekendheid als het "Rentmeesterwoning".
165

  

 

 

 
Afbeelding: Den Berg, of het Huis te Spoordonk te Oirschot

166
 

 

Brock weet in 1825 van het oude huis onder Spoordonk nog te melden, dat 'eene buurt ten weeten 

aan de riviertjen de Beerse, waarop hier eene watermolen ligt, en eene groote halve uur van het dorp 

geleegen, voorheen aanmerkelijk was wegens het Slot of Kasteel, dat de oude Heeren van Oirschot, 

die van het Huis van Merode naamelijk daar bezaten. Hetzelve lag aan het riviertje de Beerze, in een 

vermakelijk oord, omringd van weide en diepe grachten; die visscherije van Oirschot behoorde aan dit 

Kasteel, dat de naam Van den Berg droeg, maar doorgaans het Huis te Spoordonk genoemd wierd. 

Hetzelve is al over veele jaaren afgebroken'.
167

  

 

Van Huis Ten Berg resteren nog enkele fundamenten (muurresten), waarvan de contouren op 

luchtfoto‟s duidelijk te zien zijn. Anton van Oirschot beschreef de resten in 1981 op lyrische toon: 

”Nog heden ten dage een bezienswaardig overblijfsel (slotpoort en koetshuis) dat herinnert aan de 

bloeitijd van de heerlijkheid Oirschot onder de Merode's.”
168

  

 

                                                      
164 B. Aarts, „Ten Bergh – Oirschot‟. In: Het Brabants kasteel 11 (1988-89), p. 15-27. 
165 Van het kort na 1772 gesloopte hoofdgebouw bestond blijkbaar te Oirschot een schilderij of tekening, waarnaar de 
schrijvende koster A.C. Brock omstreeks 1825 een afbeelding maakte. 
166

 Brabant collectie, Universiteit van Tilburg 
167 Zoals geciteerd bij A. van Oirschot, Middeleeuwse kastelen van noord-Brabant: hun bewoners en bewogen geschiedenis 
(Meppel 1981) p. 129. 
168 A. van Oirschot, Middeleeuwse kastelen van noord-Brabant: hun bewoners en bewogen geschiedenis (Meppel 1981) p. 
129 
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De schrijver B. Arts in Het Brabants Kasteel suggereert het volgende: „iets wat in internationale 

context een "moated site" genoemd wordt, maar wat in het Nederlands best als een "omwaterde 

huizinge" aangeduid mag worden. Geen middeleeuws versterkt kasteel, wel adellijke bewoning en de 

noodzakelijk geachte statuskenmerken als grachten, bruggen, tweedeling met "neerhuijsinge", et 

cetera. Die "omwaterde huizinge" Ten Berg zal te zijner tijd archeologisch wel naspeurbaar blijken. 

Op de oudste kadasterkaart vinden we ten zuidwesten van de "Rentmeesterswoning" een opvallend 

vijfhoekig perceel binnen de toenmalige kronkel van de Beerze. De binnenrand van deze vijfhoek 

wordt op de topografische kaart "Oirschot" van 1897 van een doorlopende begroeiing voorzien. 

Momenteel vinden we op dit perceel wat knotwilgen, waarbinnen de schutsboom prijkt van het 

Oirschots St. Sebastiaan-gilde, dat zo de band aangeeft met zijn beschermheer, de Prins van 

Merode.‟
169

  

 

'Huis ten Berg' lijkt een goed voorbeeld te zijn van een coulissenkasteel of een „moated site‟. Met een 

oppervlakte van 65 x 40 meter is het niet alleen erg groot, huis en gracht hebben geen defensieve 

functie en de torens, kantelen en dergelijke zijn louter symbolen van macht en rijkdom. „De 

toenmalige autoriteiten 

maakten een onderscheid 

tussen versterkte kastelen 

en niet-versterkte stenen 

huizen, op grond van de 

dikte van de muren en de 

breedte van de gracht; niet 

iedereen kreeg 

toestemming een huis te 

bouwen met muren breder 

dan een bepaalde dikte en 

grachten breder dan een 

specifieke maat.‟
170

(zie ook 

19.7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. Huis Ten Bergh op een hoogtekaart 

 

                                                      
169 B. Aarts, „Ten Bergh – Oirschot‟. In: Het Brabants kasteel 11 (1988-89), p. 15-27. Aldaar 21 
170 A. Verpoorte, Weerstands- en verkennend booronderzoek naar het 'Huis ten Bergh' te Oirschot (z.p. 2004) p. 14  
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Afbeelding: Kasteel ten Berg omstreeks 1688
171

 

 

Noot: Opvallend aan bovenstaande 17
e
 eeuwse kaart is dat er behalve kasteel Ten Berg ten zuiden 

van Oirschot, ten noorden van Oostelbeers nog een kasteel, gehucht of versterkt huis staat vermeld. 

Het betreft Preveur (Preueur). Wie weet wat het is, mag het zeggen, een verdwenen gehucht?  

 

Tekeningen van dit kasteel in: 

J. F.C.M. Bijnen, „Historische tekeningen van M.J.C. Wegenaar‟. In: Campinia 21 (1991), p. 112-124 

E. Becx, e.a., Kastelengids van Noord-Brabant (Utrecht 1999) p. 136 

A. van Oirschot, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant: hun bewoners en bewogen 

geschiedenis (Meppel 1981) p. 129 

 

 

18.2 Hoofdhoeve 

Hoofdhoeve en hoeve: daarmee wordt de agrarische bestaansstructuur van de heerlijkheid en 

bestaansbasis van de heer aangegeven. In de late middeleeuwen en daarna zijn dat normaal 

verpachte boerderijen met meestal veel grond. De hoofdhoeve staat veelal op de voorburcht. Wat 

verderop vindt je dan één of meer andere hoeve. 

 

6.18.2.001 Poortgebouw 

Voormalig poortgebouw van het verdwenen kasteel van de heren Van Oirschot, tevens 

voorhofboerderij. Gelegen aan de Beerze. Het huidige gebouw dateert uit de 17e eeuw. (CHW. Nr. 

AE079-001561) 

 

                                                      
171

 F. de Wit, W. Blaeu, Quartae Partis Brabantiae seu Ditionis Silvae Ducis Accuratissima Delineatio (z.p. na 1688) Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag, www.hetgeheugenvannederland.nl  
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Afbeelding: Poortgebouw Ten Berg (november 2010) 

 
Afbeelding: plaquette die is ingemetseld boven de dichtgemaakte poort van Ten Berg aan de 

linkerzijde van de voorgevel. 

 

In 1772 werd het kasteel gesloopt evenals de stal, schuur, koets en brandhuis, zomerhuis en bakhuis. 

De "neerhuijsinge" bleef echter als boerenwoning met brouwerij grotendeels in tact en geniet 

tegenwoordig bekendheid als het "Rentmeesterwoning".
172

 

 

18.3 Hoeve 

Bij het kasteel Ten Berg hoorden 4 boerderijen, waarvan er denkelijk  één op de voorhof stond (zie 

6.18.2.001). In de literatuur over Oirschot konden de andere hoeven niet herkend worden. Dus hier 

pro memorie. 

 

18.4 Heerlijkheidsgebied 

Aanduiding van het rechtsgebied van de heerlijkheid in kwestie. Dat is soms uitgezocht en dan kun je 

dat overnemen. Indien onbekend: dan valt er ook niets op te nemen. De grenzen van zo‟n 

heerlijkheidsgebied zijn soms heel grillig, met enclaves over en weer. Soms ook zijn het nog steeds 

bestaande min of meer rechte lijnen in het landschap: die vinden we dan als relicten terug! 

 

                                                      
172 Van het kort na 1772 gesloopte hoofdgebouw bestond blijkbaar te Oirschot een schilderij of tekening, waarnaar de 
schrijvende koster A.C. Brock omstreeks 1825 een afbeelding maakte. 
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6.18.4.001 Heerlijkheid Oirschot 

Oirschot was een parochie en heerlijkheid die aanvankelijk ook Best omvatte. Best werd in 1553 een 

afzonderlijke parochie en in 1821 een afzonderlijke gemeente. De openbare rechtsmacht over dat 

Oirschopt was vanaf de dertiende eeuw gedeeld: de oude heren van Oirschot en hun opvolgers 

bezaten de ene helft, de hertogen (en later de Sstaten Generaal) behielden de andere. Een 

middeleeuwse heerlijkheid kon op twee manieren “gedeeld” zijn. In Baarle-Nassau-Hertog zien we 

hoe men tot een redelijk absurde geografische verdeling kon komen, waarbij je je bij ieder veld of huis 

kon en nog steeds kunt afvragen onder welke heer het hoort. Elders zie je dat zijn geografische 

opdeling er niet lijkt te zijn en dat lijkt ook in Oirschot het geval te zijn. Dan is er bijvoorbeeld één 

schepenbank voor de hele heerlijkheid, maar worden de boeten half-half gedeeld tussen beide heren. 

Los daarvan kunnen de leen- en cijnsgoederen in ogenschouw genomen worden. Daarbij heb je altijd 

wél een geografisch bepaalde relatie want ieder veld of huis heeft dan een bepaalde cijnsheer of 

leenheer. In Oirschot traden de half-heren van Oirschot (eigenlijk de oude Van Oirschots), de hertog 

en ook het kapittel van Oirschot op als leen- en cijnsheer. De spreiding van al die lenen en 

cijnsgoederen is niet uitgezocht en kan dus niet in beeld gebracht worden. Beide halfheren lijken voor 

1340 de gewone landcijnsen onderling gedeeld te hebben. In later tijd heft de hertog het geheel. 

 

18.5 Relaties 

Het kasteel, de hoeven, de galg, het heerlijkheidsgebied en eventuele andere fenomenen van één 

heerlijkheid vormen samen een ensemble: die heerlijkheid. Getekend als verbindingslijnen met het 

kasteel  (bijv. een lijn galg – kasteel). 

 

18.6 Voorhof 

Hier boven beschreven als element van het kasteel 

 

18.7 Kasteelboerderij 

De kasteelboerderij is de hoofdhoeve uit de beschrijving hierboven. 
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Thema: 19 Landgoederen 

 

De terreinen die de heren van de oude heerlijkheden voor zich behouden hadden, zijn in de zestiende 

eeuw en later uitgegroeid tot de kernen van landgoederen. Naast deze oude groep ontstonden er ook 

geheel nieuwe landgoederen. De kern daarvan was in de regel een bestaande boerderij, soms een 

nieuwe ontginningshoeve, die in handen kwam van in een naburige stad gehuisveste adel of notabelen.  

 

Landgoederen zijn mooi ingerichte stukken grootgrondbezit. Sommige komen voort uit oude 

heerlijkheden: in dat geval worden de landgoedaspecten daarvan onder het thema “landgoed” 

beschreven. Andere hebben een andere ontstaanswijze, deels door opwaardering en uitbouw van 

een enkele boerderij, deels als ontginningsblok.  

 

Centrum van het landgoed is het landhuis, naar het uiterlijk ook wel “kasteel” genoemd. Bij dat 

landhuis horen een tuin, vijver en park, soms een gracht om het huis. Daaromheen liggen de 

landerijen met enkele verpachte boerderijen. Soms is op grote schaal het landschap aangepast en 

meestal zijn er een of meerdere lanen aangelegd. Het geheel is het landgoedgebied. Soms is het 

deels omgeven met een wal. In de negentiende eeuw ontstaan ook mini-landgoedjes: een grote villa 

of grote herberg met ruime tuin en vaak nog een vijver, maar verder geen landerijen, boerderijen etc. 

 

Veel grotere kloosters zijn in wezen het centrum van een landgoed. In plaats van een landhuis is dan 

het klooster het centrum. Soms is dat in een oud landhuis gevestigd. Waar in tuin en park van een 

gewoon landgoed allerlei profane versieringen en follies staan, staan bij een kloosterlandgoed 

religieuze elementen zoals heiligenbeelden (ipv romeinse of griekse beelden), kruiswegstaties, 

calvariebergen en Lourdesgrotten. Maar de opzet is identiek: centraal gebouw, tuin, park en een 

lanenstructuur in een ruim gebied met pachtboerderijen staan en waar soms aan landscaping gedaan 

is. Ook de boerderijen van dichterbij of verderaf gelegen kloosters rangschikken we hier onder 

landgoed-boerderijen (19.3) 

 

De terreinen die de heren van de oude heerlijkheden voor zich behouden hadden, zijn in de zestiende 

eeuw en later uitgegroeid tot de kernen van landgoederen. Naast deze oude groep ontstonden er ook 

geheel nieuwe landgoederen. De kern daarvan was in de regel een bestaande boerderij, soms een 

nieuwe ontginningshoeve, die in handen kwam van in een naburige stad gehuisveste adel of notabelen.  

 

In Oirschot worden de volgende landgoederen onderscheiden: 

 

Ten Berg 

Het landgoedje Ten Berg komt voort uit het bezit van de oudste heren van Oirschot rond hun kasteel 

Ten Berg. Het bestaat uit het kasteelterrein (6.18.1.002) met op de voorhof (6.18.2.001) de 

rentmeesterswoning en enkele bijgebouwen en beplanting. 

 

Bijsterveld 

Het landgoed Bijsterveld werd gevormd vanaf 1772 toen de heren van Oirschot zich een nieuw 

kasteel bouwden. Het bestaat uit tot klooster verbouwde kasteel Bijsterveld (6.18.1.001) met tuin 

(6.19.12.008), park (6.19.11.004), oprijlaan (6.19.5.006),  

 

Koolmond 

Het landgoed Koolmond lag aan de zuidzijde van de kom van Oirschot, net ten zuiden van het 

Wilhelminakanaal, tussen de Kempenweg en de straat Koolmond, Kern was een omwaterd kasteeltje 

(6.19.7.006) en het had een oprijlaan. 

 

Baest (6.19.6.001) 

Het uitgestrekte landgoed Baest ligt ten noorden van Oostelbeers en wordt doorsneden door het  

Wilhelminakanaal. Het bestaat uit een complex bossen (), een reeks boerderijen ((6.19.3.001: Hoeve 

Beukenhoef; 6.19.3.002: Hoeve Eikenhoef; 6.19.3.003: Hoeve Lindehoef; 6.19.3.004: Hoeve 
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Masthoef)), een kasteelachtig landhuis (6.19.7.001) met oprijlaan (6.19.5.001) en tuin (6.19.12.002), 

waterpartijen (6.19.13.001), lanen (6.19.5.002).  

 

Heerenbeek (6.19.6.002) 

Het landgoed Heerenbeek ligt helemaal in het noorden van Oirschot. Er zijn een landhuis 

(6.19.7.003), vijver (6.19.13.003) en boerderij (6.19.3.005) temidden van een bosachtig geheel 

(6.19.5.005) 

 

’s Heerenvijvers (6.19.6.003) 

In het zuiden van Oirschot ligt het landgoed ‟s-Heerenvijvers. In de negentiende eeuw was het vooral 

een bosgebied (6.19.12.001) met lanen (6.19.5.003), vijvers (6.19.13.002) en de boerderij 

Hemelrijken (6.19.3.006), waar later een landhuis (6.19.7.004), een dienstwoning (6.19.16.002) en 

een weekeindhuis van de heer Philips (6.19.16.001) bijkwamen. Een poort (6.19.16.003) verschaft 

toegang tot het geheel. 

 

19.1 Gracht 

Gracht om het landhuis of een iets groter gebied. Soms is alleen de gracht bewaard gebleven. 

[Niet in Oirschot opgemerkt] 

 

19.2 Herberg 

Herberg uit 19
e
 of 20

e
 eeuw, centrum van rijke tuin, maar zonder verdere landgoedstructuren van 

betekenis: mini-landgoed. 

[Niet in Oirschot opgemerkt] 

 

19.3 Hoeven 

Pachthoeve van het landgoed. Soms één bij het landhuis en nog enkele wat verderop. 

 

6.19.3.001 Hoeve Beukenhoef (Baest) 

In 1851 werden de schuur en de schaapsstal van de Beukenhoef in steen opgetrokken. 

 

6.19.3.002 Hoeve Eikenhoef (Baest) 
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Afbeelding: Eikenhoef
173

 

 

6.19.3.003 Hoeve Lindehoef (Baest) 

 

6.19.3.004 Hoeve Masthoef (Baest) 

Op het landgoed Baest staan enkele pachtboerderijen aan de Dr. Jan van de Mortellaan. De 

langgevelboerderijen 'Beukenhoef' (nr. 1), nr. 2, 'De Eikenhoef' (nr. 5) Lindehoef en Masthoef werden 

in de  in de 18de eeuw gebouwd en werden verbouwd in de loop van de 19de en 20
e
 eeuw. De 

gevels van de pachtboerderijen zijn alle wit geverfd met uitzondering van de uit omstreeks 1900 

daterende langgeveIboerderij Van de Mortellaan 4. Mogelijk gaan drie van deze hoeven terug op de 

middeleeuwse boerderijen die de abdij Tongerlo hier stichtte.  

 

6.19.3.005 Middeleeuwse hoeve landgoed Heerenbeek (incluis enkele hedendaagse gebouwen, 

zoals een Vlaamse kloosterschuur) 

Hoeve op het landgoed "Heerenbeek". Monumentale boerderij uit de eerste helft van de 19
e
 eeuw, 

opgetrokken uit baksteen onder hoog met pannen gedekt wolfdak. Brabants langgevelboerderij. De 

vensters van het woongedeelte hebben luiken en zesruitsschuiframen. Vlaamse schuur op het erf 

onder pannen zadeldak. Het huidige gebouw dateert uit de  19
e
 eeuw en is rijksmonument 

(Rijksmonument Nr. 31271; CHW nr. AE079-001646) Het is de opvolger van eerdere boerderijen. 

 

In het hart van het landgoed "Heerenbeek" liggen enige gebouwen gegroepeerd, op de plaats van de 

vroegere middeleeuwse pachthoeve. Ze zijn gesitueerd rond een denkbeeldig carré in het 

noordwesten begrensd door een mogelijk uit de 18
e
 eeuw stammend woonhuis met kasteelachtige 

allures, daarnaast noordoost een laag gebouw, dat als dienstwoning en berging dienst doet. In het 

oosten van het carré ligt een imposante schuur en enige woningen, evenals een bakhuisschuur. De 

schuur is met pannen gedekt en de gevels zijn van baksteen, naar uiterlijk te oordelen, uit de 2
e
 helft 

van de 19de eeuw daterend. Binnen vallen de enorme gebinten op die verwantschap vertonen met de 

in onze streken voorkomende zogenaamde Vlaamse schuren. De ongewoon grote afmetingen en 

zeldzame constructiekenmerken waren voor de medewerkers van het heemkundeblad Campinia 

aanleiding nader onderzoek naar de geschiedenis van de schuur te verrichten. In het streekarchief te 

Oirschot werd enige informatie gevonden: 

 
„Uit het verpondingsboek van de hertgang Straten bleek, dat in 1760 het landgoed in eigendom was gekomen van de 

Heer van Moergestel, Marcelles Bles. Deze had ''Herenbeek'' gekocht van de abdij van het park nabij Leuven. Dit 

bevestigde het vermoeden, dat de schuur rechtstreeks onder supervisie van een Vlaams klooster gebouwd moest 

zijn. Dit feit is zeer belangrijk, omdat dit betekent, dat we hier te doen hebben met een van de laatste, zo niet de 

laatste Vlaamse kloosterschuur, die we in Nederland bezitten.‟
174

 

 

Hierbij moet worden aangetekend dat de abdij van Park bij Leuven uiteraard een Brabantse abdij was 

en geen Vlaamse! Vlaamse schuren werden in onze streek vooral na de Tachtigjarige Oorlog 

gebouwd en wijken in opzet fundamenteel af van de eerdere schuurtypen. Waar de benaming 

“Vlaamse schuur” vandaankom is duister, het schguurtype lijkt in niets op de grote schuur van Ter 

Doest bij Brugge die steeds als referentiegenoemd wordt.  

 

De onderzoekers van Campinia vermeldde dat een bouwbeschrijving voor een woonhuis uit 1550 is 

teruggevonden en dat een bouwopdracht voor de schuur mogelijk nog was op te sporen. Uit de 

gegevens van de abdij blijkt, dat de abdij van Tongerlo een schuur bezat, die grote gelijkenis had met 

die van Herenbeek en die vermoedelijk uit de eerste helft 17de eeuw stamt.
175

  

 

6.19.3.006 Boerderij Hemelrijken Landgoed „s- Heerenvijvers 

Op het landgoed „s- Heerenvijvers staat aan de oostelijke zijde, op ruime afstand van het 

buitenverblijf, de boerderij met schuur 'Hemelrijken', daterende uit 1936-'37. De boerderij is gebouwd 

naar ontwerp van architect Beks uit Oirschot.  

                                                      
173

 www.google.maps.com 
174 A.A.F. van Abeelen, „De Vlaamse schuur te Herenbeek‟. In: Campinia 4 (1974-75), p. 25-29. Aldaar 25. 
175 A.A.F. van Abeelen, „De Vlaamse schuur te Herenbeek‟. Aldaar 29. 
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De eenlaags boerderij heeft een globaal rechthoekige, ter plaatse van het woonhuis wat smallere 

plattegrond en wordt gedekt door een wolfdak met verbeterde Hollandse pannen. Aan de noordelijke 

zijde is het woonhuis gesitueerd, aan de zuidelijke zijde het bedrijfsgedeelte. Het woonhuis heeft nog 

grotendeels de oorspronkelijke inrichting en de schuifvensters met kleine roedenverdeling. In de 

westelijke gevel bevindt zich de opgeklampte voordeur, voorzien van een bovenlicht. Het bedrijfsdeel 

heeft in de zuidelijke gevel een berde opgeklampte inrijpoort. Binnen is de paardenstal, met getralied 

venster en hardstenen voederbak, nog intact. In de deel wordt alle ruimte door de grupstal 

ingenomen. Aan de oostelijke zijde is een deel van de oude varkensstallen nog intact. Bijzonder zijn 

de, tegen het woonhuis, in de westelijke en oostelijke gevel van het bedrijfsgedeelte gesitueerde 

diepe open nissen. Deze waren bestemd voor de opslag van gereedschappen. Van belang is ook de 

betonnen bank met houten zitting op het erf. Deze is eveneens een ontwerp van Beks. Op het erf 

staat een notenboom. Aan de oostelijke zijde van het erf staat een houten veldschuur met tasruimte 

onder zadeldak. De houten stijlen zijn gesteld op bakstenen poeren. Aan de zuidelijke zijde een 

kippenhok.  

 

De boerderij met schuur is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als 

bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling, met name de 

vernieuwing en functieverandering van buitenplaatsen in het buitengebied in het Interbellum. Het 

heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en tuinhistorische waarden vanwege de wijze 

waarop het is ingekaderd in het oudere landgoed. Het heeft ensemblewaarden wegens de 

samenhang met de inrichting van de landschappelijke tuin. Het is uitwendig gaaf bewaard 

gebleven.
176

 

 

Boerderijen van het gasthuis De Beyerd te Oirschot 

 

6.19.3.007 Hoeve Lulsdonck onder Spoordonk 

Behoorde oorspronkelijk aan het gasthuis Beyerd  

 

6.19.3.008 Hoeve Oerschoren. 

Behoorde oorspronkelijk aan het gasthuis Beyerd  

 

Boerderijen van het Amelrik Booths Gasthuis 

 

6.19.3.009 Amelrijk Bootshoeve of Armenhoef (ligt net in de gemeente Best) 
Net ten oosten van de gemeentegrens van Oirschot ligt aan de weg naar Best de “Hoeve Amelrijck-Booth”. Dit is de hoeve van 

het “Goed van Aarle” waarvan de hoge akker merendeels wél in Oirschot ligt. De hoeve was een leen van de hertog van 

Brabant en was in de 15
e
 eeuw ruim 15 hectare groot.

177
 “Heer Amelrick Boete” was een priester die deze hoeve toen kocht en 

in 1471 later vermaakte aan het tweede, door hem gestichte gasthuis van Oirschot. Vandaar dat deze hoeve ook wel 

Armenhoef heet. Ook aan de Schansstraat stond een Armenhoef: er kunnen er meer geweest zijn. Maar déze hoeve gaat in 

ieder geval terug op een al in 1312 bestaande grote hoeve. 

 

Boerderij van de Tafel van de Heilige Geest van Boxtel 

 

6.19.3.010 Armenhoef 

Hoeve aan de Schansstraat aan de noordzijde van de akker van Heezen. 

 

Boerderijen van de abdij van Tongerlo 

 

6.19.3.011 Rakelhoeve of De Raeck (Huygevoort 9) 

De oorspronkelijke Rakelhoeve is waarschijnlijk gebouwd in de periode tussen 1317 en 1393. Het 

was een van de eigendommen van de abdij van Tongerlo in de Beerzen. Deze abdij bezat onder 

andere ook de Meulenbroekse hoeve, Baest, de Oostelbeerse watermolen, de windmolen aan de 

Putstraat en een hoeve aan de Achterste Heide. In 1590 ging het eigendom over naar het Bisdom 

Den Bosch. In 1664 werd de hoeve verkocht aan een particulier. In 1802 werd Andries Heuvelmans, 

                                                      
176 Registeromschrijving, Rijkdienst Cultureel Erfgoed. 
177 ARA Brussel, Leenhof van Brabant 1 fol 120v - 121r ; 2 fol 47v; 4 f 42,  208v; 20 f 295r; Rekenkamer 543 f 23, 152v, 234. 
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herbergier en brouwer te Middelbeers, eigenaar van de hoeve. Door het huwelijk van de dochter van 

Heuvelmans kwam het goed in bezit van de familie Goossens, een belangrijke Beerse familie. In 

1922 werd de hoeve verkocht aan de Gelderse familie Eltink. Deze omvangrijke familie heeft vanuit 

deze hoeve de Huygevoort ontgonnen.
178

 

 

Foto van deze hoeve en vele andere cultuurhistorische objecten zijn te vinden in:  

A. Kolsters, J., Kolsters, W., Vroenhoven W., De Beerzen van weleer (Hulst 1993) 

Bezoekersbibliotheek RHCe: Oirschot A15 

 

6.19.3.012 hoeve Molenbroek 

De abdij van Tongelro had vele bezittingen in de Beerzen, waaronder de Meulenbroekse hoeve bij 

het Kuikseind. De Meulenbroekse hoeve brandde in 1580 geheel af, toen de Beerzen geplunderd en 

in brand gestoken werden door Spaanse soldaten, maar werd weer herbouwd. De hoeve Molenbroek 

ligtt even ten noordoosten van het Molenbroek te liggen, waar de bodemkaart een geïsoleerd 

gebiedje (25 hectare) met laarpodzolgronden aangeeft. De watermolen (Muestermolen) ligt daar 550 

meter ten noordwesten van. 

 

6.19.3.014 Hoeve Baest 

In de middeleeuwen had Tongerlo hier drie boerderijen, waar nog een stenen huis bij gebouwd werd. 

Zie verder onder landgoed Baest. 

 

6.19.3.013 hoeve Ten Halve 

De hoeve Ten Halve in Middelbeers was gelegen aan de huidige Heikant 7, aan de noordrand van 

het gehucht Heide. Deze hoeve stond aan de rand van de heide, maar blijkbaar was hij al voor 1828 

verdwenen. Deze hoeve was oorspronkelijk bezit van de abdij van Tongerlo. In de oude administratie 

steeds als “Oostelbeers” geboekt, maar in feite aan de grens tussen Middelbeers en Westelbeers. 

Ook bij de Tongerlose windmolen zien we dit fenomeen! 

 

Boerderij van Postel 

 

6.19.3.014 hoeve Ellaren te Spoordonk 

Oud eigenaar: abdij van Postel 

Op de kaart is een grote hoeve op Spoordonk als “Ellaren” aangegeven, maar dat is slechts een 

gissing. 

 

Boerderij van de abdij Park 

 

6.19.3.15 Hoeve Heerenbeek 

6.19.3.16 Hoeve Heerenbeek 

Oud eigenaar: Abdij van Park 
De abdij van Park bezat helemaal in het noorden van Oirschot de hoeve Heerenbeek, waarvan een gedetailleerde kaart uit 

1650 bewaard bleef. Die kaart doet vermoeden dat de hoeve begon op een andere plek dan waar de hoeve nu staat: “Audt 

Heerenbeke” Ook dat punt is aangegeven. 

 

In het Kaartboek van de abdij van Park 1665 betreft blad 72 het goed Heerenbeek in het noorden van Oirschot, groot ca. 120 

bunder of 155 hectare in 33 percelen, anno 1650.
179

 Het goed ligt aangevleid tegen Velders (van de heer van Boxtel zegt de 

kaart) en er zijn enkele kleine percelen uit afgespleten. Rondom worden heel wat "gemeynten" genoemd: Verdonck (onder 

Boxtel), Waesdonck, Elsdonck, Quinckersbroeck en Stralaer onder Oirschot en Schoom in het noordwesten, ook net nog 

Oirschot. Binnen het Heerbeekgebied valt op: Oud Heerbeek (in het noordwesten). De hoeve ligt dan al waar ze nu nog ligt. 

Het merendeel van het goed is bos (vooral het zuidelijk stuk) met de noordwestelijke uitloper (De Vleughe) vooral wei met 

plassen erop, en een enkel perceel hei (met ven). Op de grens van Velders, op Velders, ligt een wal, waarin een "gat" zit, 

kennelijk een toegang. Over het maatsysteem wordt gezegd: 8 lops = 1 bu; 400 roe = 1 bu; 20 vt in1 roe. De kaart is gemaakt 

door Cornelis Groeff. 

 

Landgoed ’s Heeren Vijvers 

                                                      
178 J. Kolsters, J., Kolsters, W., Vroenhoven W., De Beerzen van weleer (Hulst 1993)  
179 Ermen, E. van. Kaartboek van de abdij van Park 1665. Brussel (Algemeen Rijksarchief), 2000. 
 



104 
 

 

6.19.3.017 hoeve Heeren Vijvers 

 

6.19.3.018 hoeve Hemelrijk 

Rijksmonument Nr. 519851 

 

Hertogelijk leengoed 

 

6.19.3.019 Hoeve te Straten 

In Straten lag een hertogelijk leen dat bestond uit een hoeve met 15 hectare grond, een tiendrecht en 

een leen- en cijnshofje met 2 leenmannen en 23 cijnsbetalers (Galesloot, 1865, p.180, fol 71r.). Dit 

leen is niet nader gelokaliseerd, maar een vroegere moated site direct ten noorden van de 

laatmiddeleeuwse Sint-Antoniuskapel zou er voor in aanmerking kunnen komen. 

 

Andere opvallende hoeven 

 

6.19.3.020 hoeve Heibloem 

 

6.19.3.021 hoeve Oudenhoven 

Uitgegroeid tot het gehuchtje Oudenhoven. Zie aldaar (6.17.5.003) 

 

6.19.3.022 hoeve Polsdonk 

Uitgegroeid tot huizengroep, zie aldaar (6.17.5.018) 

 

 

19.4 Klooster 

Typisch kloostergebouw als centrum van het landgoed. 

Het landgoed rond  kasteel Bijsterveld (zie aldaar 6.18.1.001) is door de vestiging van de Paters 

Montfortanen zo‟n Klooster-landgoed geworden. 

 

19.5 Laan 

Met bomen beplante meestal kaarsrechte weg. Soms aan iedere zijde twee of zelfs drie rijen bomen. 

Rond 1700 werden ook dennen als laanboom gebruikt. 

 

6.19.5.001 Oprijlaan "Huis te Baest" 

Huis te Baest bezat vroeger een oprijlaan die van de weg Oirschot – Oostelbeers recht naar de 

voordeur leidde.
180

  In het lokale overzichtwerk over de Beerse geschiedenis staan veel foto‟s, 

waaronder van deze oprijlaan. De foto dateert van ongeveer 1930. De oprijlaan is nu geheel 

verdwenen en de poort is verplaatst naar de achterkant van het gebouw.
181

  

 

6.19.5.003 Lanen landgoed 's Heerenvijvers 

Bos, park/tuin en lanen op een landgoed (zie ook 6.19.10.001). De lanen bestaan met name uit eik en 

beuk. In het landgoed een uitzichtheuvel met een krans van uitgegroeide beuken, die vroeger een 

haag hebben gevormd. Het geheel dateert overwegend uit de periode 1900-1920, maar is deels ook 

ouder.(CHW. nr. G170 (GK-HG-21)) 

 

6.19.5.004 Lanen landgoed Baest 

Bos, park/tuin en lanen op een landgoed (zie ook 6.19.10.002). De begroeing bestaat o.a. uit 

zomereik, beuk, grove den, zwarte els, hazelaar, lariks, hulst, wilde lijsterbes en sporkehout. In de 

ondergroei o.a. bosanemoon, dubbelloof, adelaarsvaren en blauwe bosbes. De lanen bestaan met 

name uit eik en beuk. Het geheel datereert overwegend uit de periode 1850-1900, maar is deels ook 

ouder. Volgende bomen zijn bij de bomenstichting geregistreerd : - diverse soorten uit 1700-1750, 

                                                      
180

 H. van de Wen, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 6 
181 J. Kolsters, J., Kolsters, W., Vroenhoven W., De Beerzen van weleer (Hulst 1993)  
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waaronder een zomereik met stamomtrek van 525 cm, staat nabij Kroontje 2; - valse acacia uit 1930-

1940, staat bij inrit landhuis.CHW. nr. G164 (GK-HG-13)) 

 

6.19.5.006 Oprijlaan voormalig kasteel Bijstervelt 

Oprijlaan in het voorterrein van het kasteel; deze liep oorspronkelijk helemaal door naar de 

Bestseweg, waar je deze nog kunt waarnemen aan de hand van een perceelsscheiding. 

 

6.19.5.007 Oprijlaan Landgoed Baest  

 

19.6 Landgoedgebied 

Het totale landgoedgebied, inclusief boerenland en bossen. 

 

6.19.6.001 Landgoed Baest. 

Omschrijving: (Van de Mortellaan nr 1-15, Oirschot) Complexe historische buitenplaats Baest. 

Landgoed met park/tuin, eiken- en beukenlanen, loof- en naaldbossen en landbouwgronden, 

waaronder oude akkers met een esdek, gelegen bij de samenvloeiing van de Groote en de Kleine 

Beerze. In structuur en in deels in detail gaaf bewaarde historische buitenplaats met hoofdgebouw, 

historische tuin- en parkaanleg, hek en brug, tuinhuis, moestuinmuur, zonnewijzersokkel, erfmuur, 

koetshuis annex dienstwoning, grote dienstwoning genaamd Baesterhoef, schuur, poorthuis, 

voormalige tuinmanswoning, voormalige pachterswoning genaamd Eikehoef, Masthoef en Lindehoef, 

pachterswoning met stal genaamd Beukehoef en een veldkapel.( CHW. nr. V217 (GK-HV-11)) 

 

Baest wordt al vermeld in 1225 als een bezit van de abdij Berne. Die tekst geeft geen verdere 

informatie over de aard van dat bezit. In 1267 was Baest een broekbos.
 182

 Op onbekende wijze 

raakte de abdij dit bezit kwijt en in 1311 was het handen van Willem van Gent, een Bosschenaar met 

veel bezit in de Meierij.
 183

 Het niet nader omschreven goed bracht toen jaarlijks 12 pond op. Zes jaar 

later koopt de abdij Tongerlo Baest van Rutger de Oude en Hendrik van Gent en zijn vrouw. Het goed 

wordt dan omschreven als recent en eerder ontgonnen gronden, gebouwen, akkers, land, beemd, 

bos, broek, water en weiden.
 
De abdij koopt dat jaar nog meer grond in deze omgeving, waaronder de 

Rakelhoeve.
184

  De abdij behield dit bezit tot 1590. In dat jaar gingen de drie hoeven „tot Baest‟ over 

naar het bisdom Den Bosch. Dat verloor dit bezit vervolgens in 1629 aan de Raad van State. In ieder 

geval vanaf 1770 is het landgoed in partikuliere handen. Van een middeleeuws kasteel is in de 

bronnen nergens sprake. Wel heeft de abdij Tongerlo er in de vijftiende eeuw kennelijk een stenen 

huis gebouwd.  

 

De heer De la Court, die van 1806 – 1820 landdrost van Brabant was, heeft in de eerste helft van de 

19e eeuw het landgoed uit weten te breiden tot een bezit van meer dan 370 ha. Een deel van het 

landgoed bestond toen uit vruchtbare grond, waarop hij enkele boerderijen van het langgeveltype liet 

bouwen. Daarnaast hield hij zich ook bezig met de aanleg van bossen. Het is aan hem en zijn 

opvolgers te danken dat het landgoed als een van de meest eminente Brabantse monumenten van 

cultuur en landschap kan gelden.
185

 Ook werden onder het beheer van de families van Bommel en De 

la Court op het landgoed stenen gebakken, waarmee onder andere twee nieuwe boerderijen werden 

gebouwd en twee bestaande herbouwd.
186

 Tevens werd medegedeeld dat, hoewel hier in WOII zwaar 

gevochten is, het oude landgoed gespaard is gebleven en dat het landgoed bekend staat om het 

prachtige loofhout.
187

 

 
„Het hoofdgebouw van de buitenplaats, Huis Baest, dat ongeveer centraal in de aanleg is gelegen, dateert in 

oorsprong uit de 16de eeuw; het fundament bevat echter nog gedeelten van een nog ouder stenen bouwwerk. In 

essentie is de verweving van het aangename met het nuttige vanouds een karakteristiek van de historische 

buitenplaats Baest. Bij de geleidelijke ontginning van de gronden rondom Baest vanaf de 16de eeuw of eerder tot in 

de 19de eeuw hebben naast exploitatieve overwegingen recreatieve belangen een niet onbelangrijke rol gespeeld. 

                                                      
182 ONB 133 en 308. 
183 ONB 1311.  
184 Erens, M.A., H.M. Koyen ed.. De oorkonden der abdij Tongerlo. I - IV. Tongerlo, 1948 – 1958, nrs. 536, 537, 539 en 541. 
185 H. Tromp, „Het landgoed Baest‟. In: Van den herd 2 (1995), p. 22-25 
186 J.P.J. Lijten, „Het landgoed Te Baest in Oostelbeers‟. In: Campinia 28 (1998), p. 4-23 
187 W.L. van den Akker, Oirschot-Best 806-1945 (Barneveld 1947) p. 49 
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Rond 1800 werd de aanleg, die tot dusverre bestond uit door in formele stijl aangelegde ontginningslanen en 

wandeldreven omgeven en bereikbare landbouw- en bospercelen, verrijkt met uitgestrekte wandelingen in 

landschapsstijl, met name rondom de zich in de aanleg in drie richtingen vertakkende sterk meanderende beek, die 

een belangrijk 'leitmotiv' in de aanleg speelt. Als zodanig is de buitenplaats Baest een belangrijke uiting van de rond 

1800 in Nederland (met name Gelderland) bestaande belangstelling voor de 'ornamental farm', waarbij landbouw en 

bospercelen, naast hun economische waarde, vanaf de wandelpaden en lanen de belangrijkste taferelen vormen . In 

deze zin hebben de tot het complex van de historische buitenplaats behorende gebouwde onderdelen naast een 

functionele waarde eveneens een sierwaarde. De overige gebouwde opstallen op de historische buitenplaats, die niet 

als complexonderdeel zijn aangegeven, zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. Op de bij de 

omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen 

aangegeven.‟
188

  

 

Een goede indruk van het landgoed geeft een in 1818 gemaakte kaart van 'Huis te Baest met 

desselvs onderhorige hoeven, boschen en landeryen'. Het landgoed strekt zich daarop aan beide 

zijden van de Grote Beerze uit en omvat diverse complexen van landbouwgronden en bosgebieden. 

De bossen zijn ieder apart volgens een rechtlijnig patroon van lanen ingedeeld, maar vertonen, 

evenals de rechte ontsluitingslanen over het landgoed, niet de onderlinge samenhang die 

bijvoorbeeld in de Frans classicistische tuinstijl werd toegepast. Wel zijn enkele kenmerkende 

tuinelementen te onderscheiden, zoals een zogenaamde 'patte d'oie', een ganzenvoetstructuur, 

waarbij drie lanen in een punt bij elkaar komen. Een klein deel van het terrein vertoont in 1818 een 

patroon van slingerlanen, passend in de vroege landschapsstijl. Het landhuis zelf werd in 1854 

ingrijpend verbouwd en vergroot en kreeg daarbij zijn huidige omvang en aanzien. Gedurende de 

tweede helft van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw werden nog meer 

omliggende heide gebieden tot ontginning gebracht. De kern van de aanleg veranderde echter niet 

wezenlijk, zodat er ook nu nog vele achttiende- en negentiende- eeuwse elementen in het terrein zijn 

terug te vinden. 

 

Omstreeks 1800 werd het landgoed verrijkt met wandelpaden in de landschapsstijl. De oudere, 

formele aanleg, met lanen en zichtassen, waaronder een laan gericht op de toren van Oirschot, werd 

hierbij grotendeels gehandhaafd. Omstreeks 1970 werd rond het hoofdgebouw een nieuwe tuin 

aangelegd in formele stijl. Recentelijk zijn de formele lanen van de vroegere ganzenvoet bij 

Beukenhoef grotendeels hersteld.  

 

Op het landgoed staan verschillende monumentale gebouwen, waaronder het hoofdgebouw (1548, 

1854, op middeleeuwse fundering: 6.19.7.001), een tuinhuis (19e eeuw) (NIET), een koetshuis annex 

dienstwoning (19e eeuw) (NIET), een schuur (18e eeuw) (NIET), een poorthuis (1938)(NIET) en 

pachtboerderijen/pachterswoningen, geheten Beukehoef, Eikehoef, Lindehoef en Masthoef (18e 

eeuw, 19e eeuw)(6.19.3.001 – 4). Op het landgoed bevindt zich ook een familiebegraafplaats. Verder 

op het landgoed een tweetal kapellen: de kapel van O.L. Vrouw van de Heilige Eik (1854, 1907, op 

15e eeuwse fundering) (6.26.6.001)en de kapel van de H. Theresia (1938) (6.26.6.011). Aan de 

westzijde van het landgoed liggen nog goed herkenbare wildwallen. Door de aanleg van het 

Wilhelminakanaal (1910-1923) werd het landgoed gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel. Bij 

de kanalisering van de Beerze is gekozen voor een omleiding rond de kern van het landgoed, zodat 

deze daardoor niet is aangetast. Via twee ophaalbruggen staan beide delen met elkaar in verbinding. 

Om de meanderende beken op het landgoed te sparen, werd tijdens de ruilverkavelingen, omstreeks 

1970, een afwateringskanaal gegraven langs de oostzijde van het landgoed. In 1997 kreeg landgoed 

Baest de prijs voor 'het mooiste landgoed in Noord-Brabant'. 

                                                      
188

 L.J.J. von Santen, P.J. Timmer. Buitenplaatsen en landgoederen Nationaal Landschap Het Groene Woud (Zeist 2007) 



107 
 

 
Afbeelding: Landgoed Baest

189
 

 

 

 
Afbeelding: bossen bij landgoed Baest

190
 

 

Een  romantische beschrijving uit 1919 geeft een impressie van de omgeving van het landgoed:  

 
 „te midden van het uitgestrekte prachtige woud, bekend onder den naam van het „la Courtebosch‟. Statige, 

 hemelhooge dennen, forsche, breed gekroonde eiken, zware groene en roode beuken, slank oprijzende popels en 

 immer wuivende canada‟s, zoet geurende linden en breed getakte olmen en planten wisselen hier elkander af. Overal 

 onder het hoog geboomte een groote verscheidenheid van allerlei heesters die in een mengeling van geuren en 

 kleuren U den rijkdom doen kennen van onze inlandsche Flora. Hier gaat ge door een laan van hoog opschietende 

 lupinen, daar wordt uw oog geboeid door een bosschage van prachtig bloeiende rhododendrums en telkens leidt uw 

 wandelpad langs de in honderde grillige bochten voortsnellende beek, wier oevers met duizende gele Irissen en 

 andere bloemgewassen omzoomd zijn.‟
191

 

 

Voor foto‟s en tekeningen, zie voetnoten.  

 

                                                      
189
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190

 http://www.panoramio.com/photo/6638853 
191 P.Th. van Esch, Geillustreerde gids voor Oirschot en omgeving (z.p. 1919) p. 16 
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6.19.6.002 Landgoed Heerenbeek 

Landgoed met park/tuin, eiken-, beuken- en populierenlanen, loof- en naaldbossen en 

landbouwgronden. Op het landgoed staan verschillende monumentale gebouwen, waaronder een 

kasteelachtig herenhuis (1864) (6.19.7.003) met aanbouwen (1905), een woonhuis met koetshuis (ca. 

1864), een Vlaamse schuur, thans omgebouwd tot boerderijen (17e en 19e eeuw) en een bakhuis 

met stal (19e eeuw). Rond het herenhuis restanten van een tuin in Engelse Landschapsstijl, 

waaronder een vijverpartij, enkele gazons en sierbomen (waaronder vleugelnoot, Hollandse linde, iep 

en moerascypres). Ten oosten van het huis een onregelmatig sterrenbos uit de periode 1930-1940. 

Aan de Oude Grintweg een familiebegraafplaats (De Girard de Mielet van Coehoorn) van omstreeks 

1865. Het gebied kent een samenhang met het landgoed Veldersbosch en met het gebied met 

kleinschalige oude ontginningen in de Mortelen.(CHW. nr. V309 (GK-HV-26)) 

 

De medewerkers van het heemkundeblad Campinia hebben naar aanleiding van de geschiedenis van 

de Vlaamse schuur (zie 19.3.2) ook onderzoek verricht naar de geschiedenis van het landgoed 

Heerenbeek, waarvan in de jaren zeventig weinig bekend was.  Heerenbeek werd in 1303 door 

Hertog Jan aan de abdij Park bij Leuven geschonken, 80 bunder groot. Kort daarop werd het vergroot 

met 30 bunder heide. In het streekarchief te Oirschot werd eveneens enige informatie gevonden. Uit 

het verpondingsboek van de hertgang Straten bleek dat in 1760 het landgoed in eigendom was 

gekomen van de Heer van Moergestel, Marcelles Bles. Deze had ''Herenbeek'' gekocht van de abdij 

van het Park.
192

 Sindsdien is het landgoed particulier bezit. 

 

De abdij heeft in 1650 een gedetailleerde kaart van het landgoed laten maken. Daaruit blijkt dat het 

bijzonder bomenrijk was, met betrekkelijk beperkte akkergronden rond de boerderij en enkele grote 

graslandpercelen. 

 
Afbeelding: Kaart van de hoeve van Heerbeek te Oirschot 1650. Betreft de hoeve Heerenbeek in 

Oirschot. Hoeve, landerijen, bossen, wegen, Velderse Wal, waterlopen. Perceelsnamen in de 

percelen geschreven
 193

 

 

                                                      
192 A.A.F. van Abeelen, „De Vlaamse schuur te Herenbeek‟. In: Campinia 4 (1974-75), p. 25-29. Aldaar 25. 
193

 E. van Ermen, Kaartboek van de abdij van Park 1665 (Brussel 2000), Algemeen Rijksarchief.  
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Voor foto‟s en tekeningen (plattegrond), zie voetnoten.  

 

6.19.6.003 Landgoed 's-Heerenvijvers 

Klein landgoed met eiken en beukenlanen, loof- en naaldbossen en landbouwgronden. Kern van het 

landgoed is een groot woonhuis. Kenmerkend zijn de grachten en vijvers, waaraan het landgoed haar 

naam ontleent. In de grootste vijver een eilandje met een folly, in de vorm van een torenruïne. In het 

landgoed verder een uitzichtheuvel met een krans van uitgegroeide beuken, die vroeger een haag 

hebben gevormd. Het landgoed dateert van voor ca. 1840 en de naam wijst erop dat het ooit gesticht 

is door de heren van Oirschot, mogelijk rond enkele visvijvers.. Het woonhuis dateert van voor 1900. 

CHW. nr. V216 (GK-HV-13) 

 

Een gids voor Oirschot en omgeving uit 1919 van Van Esch beschrijft de omgeving van landgoed ‟s-

Heerenvijvers:  

 
 „Nog geen kwartier gaans van het dorp of ge zijt volop in de bosschen; Wel niet die afwisseling van verschillende 

 houtsoorten zooals in de bosschen van de fam. de la Court, neen, ge vindt hier hoofdzakelijk het naaldhout, Mast, 

 Den of Spar. Maar ook dat heeft zijne bekoring en gij gevoelt het, dat de uitwaseming van het overvloedige 

 dennenhout U ruimer doet ademen (…) Zijt Gij uitgerust aan den zoom van dit dennenwoud, vervolg dan uw weg 

 door een der lanen van het landgoed „‟s Heeren Vijvers‟ en bestijg den Heuvel, dien ge daar vindt. Heerlijk, 

 schitterend is het vergezicht over de vlakte, die zich hier aan uw oog ontplooit. Die tinteling van licht, die zonnige 

 plekken op de paarsch bruine heide, afgewisseld door het donker groen der dennenbosschen aan uw voet, dat 

 helder onbesmette koepeldak boven U aan den gezichteinder, overgaande in een wazig blauw grijs, doet een 

 mengeling van kleuren ontstaan, waaraan het oog niet te verzadigen is!‟
194

   

 

 
Afbeelding: Woonhuis landgoed „s-Heerenvijvers

195
 

 

Bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) staat 's-Heerenvijvers als een complex geregistreerd 

met als “Bouwjaar”: 19e eeuw(Rijksmonumentnr. 519165;  

CHW nr. AE079-001648 (RM-519166)) 

 

19.7 Landhuis 

Het centrale landhuis, dat alle mogelijke bouwstijlen kan vertonen. Het landhuis kan in gebruik 

(geweest) zijn als klooster. 

 

6.19.7.001 Huis te Baest (Dr. Jan van de Mortellaan 13) 

Op het landgoed staat het landhuis Baest. Een verbouwing in 1854 veranderde de mogelijke 16de-

eeuwse boerderij ter plaatse in een landhuis. Het eenvoudige eenlaagspand met hoog zadeldak heeft 

een neoclassicistische ingangspartij en een aangebouwde kamer met verdieping. Het 19
e
 eeuwse 

tuinhuis bestaat uit een laag middendeel tussen twee hoger opgetrokken zijpaviljoens. Vergelijkbaar 

                                                      
194 P.Th. van Esch, Geillustreerde gids voor Oirschot en omgeving (z.p. 1919) p. 20 
195
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in opzet is het laat-19
e
 eeuwse dienstgebouw (Van de Mortellaan 9) waarin een koetshuis, garage en 

een dienstwoning zijn opgenomen.
196

  

In de 16e eeuw, toen in ieder geval een deel van het huidige huis al bestond, werd Baest door 

Maarten van Rossum geplunderd en liet hij het huis verbranden. In 1548 is het huis herbouwd. 

Met historisch kaartmateriaal, plattegrond 1811. Voor foto‟s, zie hyperlink in de voetnoot 

 

6.19.7.002 Adellijk huis „Ten Bergh‟ onder Spoordonk 

In 1772 gesloopt oud kasteel. Zie verder 6.18.1.002. 

  

6.19.7.003. Landgoedhuis Heerenbeek 

Heerenbeek 1 , Bouwjaar: 1864, pand van Cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang. 

Gemeentelijk monument, CHW. Nr. AE079-001647.  

Zie verder 6.19.6.002 

 
Afbeelding: kasteelachtig herenhuis landgoed Heerenbeek 

 

6.19.7.004 Landgoedhuis „s Heerenvijvers 

Zie 6.19.6.003 

 

6.19.7.005 Herenhuis/landhuis (Huis Schoonoord) 

Bestseweg 34: Landhuis uit de 19e eeuw met gepleisterde, deels rustiek geblokte gevels en 

schilddak met dakruiter. Bouwjaar: 1835, Rijksmonument nr. 31255, CHW nr. AE079-001564.  

 

6.19.7.006 kasteel Koolmond 

Colmont, of op veel kaarten vernederlandst Koolmond, is een klein landgoed dat als kern een 

kasteelachtig landhuis had. Op de kaart van Bleau aangetekend met “I. Greuebroeck”, vermoedelijk 

naar de toenmalige eigenaar. In de vroege 17
e
 eeuw woonde de familie Van Grevenbreock te 

Oirschot
197

 In 1627 noemen zij hun huis: „huysinghen ende edeficien, genoempt Coolmont, omwatert 

zijnde, hoeven ende ackerlanden.‟ In 1712 heette het Colimont.
 198

  Bij een verkoop in 1713 werd 

Colimont omschreven als „een adellijk huis, hebbende eene poort met eene brug‟ en het lag „binnen 

zijne grachten te Oirschot, ter plaatse genaamd Kerkhof.‟ In 1757 bleek het huis erg bouwvallig en 

waren de ruiten stuk. Sasse van Ysselt merkt in 1901 op: Het huis Colimont kan niet groot geweest 

                                                      
196 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert., Monumenten in Nederland: Noord-Brabant (Zwolle 1997) p. 254 
197 Taxandria 7 (1900) 203. 
198 Sasse van Ysselt, A. De familie van Grévenbroeck en de heerlijkheden Loon op Zand, Mierlo en Helvoirt, IV. Taxandria 8 
(1901) 101 – 112, met name 101 en 104. 
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zijn, als men in aanmerking neemt de grootte van het terrein, dat binnen zijne grachten ligt. Een 

overblijfsel van dat huis bestaat thans nog; het is een gebouw zonder verdieping en er is niets 

merkwaardigs aan te zien.
 199

 Het landgoed is nadien verdwenen. 

 

19.8 Omgrachte hoeve  

Sommigen omgrachte hoeven groeiden uit tot kasteeltje, de meesten „degradeerden‟ tot boerderij 

(veelal zijn de grachten helemaal of gedeeltelijk gedempt). 

 

19.9 Ontginningsstructuur 

Meestal rechthoekige landinrichting die gevormd werd bij ontginning, waarin toen direct al of later een 

landgoed gevormd is. 

 

19.10 Zichtlijn 

Lijn waarlangs men in de verte uitziet op een bijzonder object: een beeld, kapel, kerktoren, molen... 

Deze lijn valt vaak samen met een laan. 

 

6.19.10.001 Historisch zichtlijn Oostelbeers 

Zichtlijn vanuit Oostelbeers naar de oude kerktoren 

 

6.19.10.002 Historisch zichtlijn Baest 

Zichtlijn van Baest naar de Oirschotse kerktoren. 

 

 
19.11 Park 

Gebied met bomen en struiken, doorsneden met paden. In het park kun je follies aantreffen. Veelal 

speciaal vormgegeven. Soms zijn sporen van meerdere stijlen herkenbaar, want het park werd af en 

toe aan de nieuwste mode aangepast. 

 

6.19.11.004. Park voormalig kasteel Bijstervelt 

Park Groot Bijstervelt is een juweeltje in de kroon van monumentaal Oirschot. De buitenplaats Groot 

Bijstervelt is gesticht als een kastelentuin gelegen op de hoge zandgronden van Oirschot. Hoewel in 

de vorige eeuw veel details en beplantingen zijn verdwenen, is de oorspronkelijke hoofdstructuur 

behouden gebleven en is uit bronnenmateriaal bekend hoe de details er uit hebben gezien. Het park 

Groot Bijstervelt is uniek in zijn gecombineerde kwaliteiten van historie, parkarchitectuur en natuur. 

Parken of tuinen van dergelijke omvang die zijn ingericht volgens de principes van de Engelse 

Landschapsstijl zijn schaars in Brabant en omgeving. Vooral het westelijk deel kenmerkt zich door de 

slingerende paden en waterpartijen, de geënsceneerde afwisseling van dichte bebossing en open 

plekken en steeds veranderende zichtlijnen. Het park is onlosmakelijk verbonden met haar omgeving. 

Het beschermde dorpsgezicht van Straten, het voormalig akkerdorp de Notel, de akkercomplexen ten 

noorden en oosten van het park en de Montfortlaan als statige verbinding tussen Straten en de 

dorpskern.
200

 

 

19.12 Tuin 

Meest open gebied met gras, lage struiken, bloemen, kruidentuin, paden. Veelal speciaal 

vormgegeven. Soms zijn sporen van meerdere stijlen herkenbaar, want de tuin werd af en toe aan de 

nieuwste mode aangepast. Hieronder vallen ook de stadtuinen die behoorden bij de deftige woningen 

in een dorp (zoals bijvoorbeeld Oirschot). 

 

6.19.12.001 Bos, park/tuin en lanen 's Heerenvijvers 

Bos, park/tuin en lanen op een landgoed. De beplanting bestaat o.a. uit zomereik, Amerikaanse eik, 

grove den, beuk, ruwe berk, spar, wilde lijsterbes, zwarte den, Douglas en rododendron. In de 

                                                      
199 Sasse van Ysselt, 1901.  
200 Voor een uitgebreide cultuurhistorische studie naar kasteel Bijstervelt zie: L. Joosten, „Cultuurhistorische analyse en 

waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot‟, Wetenschapswinkel Wageningen UR Rapportnummer 250 (Wageningen 2009); 

http://documents.plant.wur.nl/wewi/250.pdf; Voor een uitgebreide omschrijving van park Groot Bijstervelt, zie: Het park en het 

kasteel Oud- Bijstervelt. Stichting Behoud Erfgoed Oirschot: http://www.sbeo.nl/PDF_files/park_kasteel.pdf 

http://documents.plant.wur.nl/wewi/250.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/park_kasteel.pdf
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ondergroei o.a. eikvaren, dubbelloof, valse salie, koningsvaren, blauwe bosbes, wilde kamperfoelie 

en lelietje-van-dalen. De lanen bestaan met name uit eik en beuk. In het landgoed een uitzichtheuvel 

met een krans van uitgegroeide beuken, die vroeger een haag hebben gevormd. Het geheel dateert 

overwegend uit de periode 1900-1920, maar is deels ook ouder. 

CHW. nr. G170 (GK-HG-21) 

 

6.19.12.002 Tuin te Baest 

Bos, park/tuin en lanen op landgoed Baest. De begroeiing bestaat o.a. uit zomereik, beuk, grove den, 

zwarte els, hazelaar, lariks, hulst, wilde lijsterbes en sporkehout. In de ondergroei o.a. bosanemoon, 

dubbelloof, adelaarsvaren en blauwe bosbes. De lanen bestaan met name uit eik en beuk. Het geheel 

dateert overwegend uit de periode 1850-1900, maar is deels ook ouder. Volgende bomen zijn bij de 

bomenstichting geregistreerd : - diverse soorten uit 1700-1750, waaronder een zomereik met 

stamomtrek van 525 cm, staat nabij Kroontje 2; - valse acacia uit 1930-1940, staat bij inrit landhuis. 

CHW. nr. G164 (GK-HG-13) 

In de tuin voor het huis staat een zandstenen beeld van de godin Venus uit 1725, vervaardigd door 

J.B. Xavery. 

 
Afbeelding: De Doctor Jan van de Mortellaan bij landgoed Baest (november 2010). 
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Afbeelding: Luchtfoto van het park, de tuin en de lanen rond landgoed Baest (Google Maps). 

 

6.19.12.003 Bos, park/tuin en lanen Heerenbeek 

Bos, park/tuin en lanen op een landgoed. De beplanting bestaat o.a. uit zomereik, beuk, rode beuk, 

populier, grove den, zwarte els, hazelaar, lariks, vleugelnoot, iep, Hollandse linde en moerascypres. 

In de ondergroei o.a. bosanemoon, dalkruid, adelaarsvaren en blauwe bosbes. De lanen bestaan met 

name uit zomereik, beuk, rode beuk en populier. Rond het hoofdgebouw enkele oude bomen, 

waaronder vleugelnoot, Hollandse linde, iep en moerascypres. Het geheel dateert overwegend uit de 

periode 1850-1900, maar is deels ook ouder. 

CHW. nr. G285 (HK-HG-57) 

 

6.19.12.004 Tuinen ten westen van de Nieuwstraat 

In Oirschot zijn de smalle maar zeer diepe achtertuinen, veelal met boomgaarden, zeer karakteristiek. 

Oirschot wordt wel een monument in het groen genoemd, wat niet alleen op conto komt van het 

groene en open landschap, maar ook op wat genoemd wordt het groene erfgoed (historische parken 

en tuinen). Naarmate we de dorpskern naderen is het binnendringen van het groen tussen de 

bebouwing van meer betekenis. De groene diepe achtertuinen en wegen en paden met hagen 

vormen evenzoveel groene vingers. Vooral ten westen van de Nieuwstraat is dit beeld overheersend. 

Dit is een van de weinige Brabantse voorbeelden waarbij het dorpssilhouet nog geleidelijk overgaat in 

min of meer ongerept akkergebied.
201

 

 

6.19.12.005 Tuinen Noijenstraat, Odulphusstraat, Kerkstraat 

Het gebied Noyenstraat, Odulphusstraat en Kerkstraat heeft nog omvangrijke groene tuinen, deels nu 

omgevormd tot parkeerterrein. Zie 19.12.004, voor nadere omschrijving. 

 

6.19.12.008 Tuin voormalig kasteel Bijstervelt 

Zie 19.11.004, voor omschrijving. 

 

 

                                                      
201 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). 
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19.13 Vijver 

Siervijver in de tuin of het park, soms speciale visvijvers. 

 

6.19.13.001 Vijvers landgoed Baest 

Huis te Baest ligt aan de rand van een vijver. 

 

6.19.13.002 Vijvers „s Heerenvijvers 

Zoals de naam aangeeft zijn er op landgoed ‟s Heerenvijvers enige vijvers te vinden. Deze 

Herenvijvers waren bezit van de herne van Oirschot en werden mogelijk gebruikt voor het kweken 

van vis. 

 

6.19.13.003 Vijver Heerenbeek 

Vijver landgoed Heerenbeek 

 

6.19.13.004 Vijver kasteel Bijstervelt 

Vijver bij kasteel Bijstervelt. Zie 19.11.004, voor omschrijving. 

 

 

19.14 Villa 

Groot huis of klein landhuis uit 19
e
 of 20

e
 eeuw, centrum van rijke tuin, maar zonder verdere 

landgoedstructuren van betekenis: minilandgoed. 

[In Oirschot niet opgemerkt, maar ze moeten er toch wel zijn!] 

 

19.15 Wal 

Aarden wal vaak met gracht als omgrenzing van het landgoed. Als het landgoed ooit uitgebreid is, 

kan zo‟n wal ook binnen het landgoed voorkomen! 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

19.16 Overige landgoedelementen 

Landgoederen zijn bijzonder rijk aan allerlei bijzondere elementen. In de groep “overig” zitten objecten 

van uiteenlopende aard, die hieronder opgesomd worden: 

arbeidershuis: woning voor een van de landarbeiders van het landgoed. 

beeld: beeld van klassieke goden, koningen of koninginnen, andere helden of symbolen; 

heiligenbeeld, kruiswegstatie, calvarieberg, Lourdesgrot. 

bijgebouw: niet nader gespecificeerd bijgebouw van het centrale landhuis of klooster. 

bomengroep: bijzondere groep bomen, soms ook van bijzondere bomen, als element van het 

vormgegeven landschap. 

boom: bijzondere boom, hetzij eenvoudig als solitaire boom in het vormgegeven landschap, hetzij als 

bijzondere boom in tuin of park: dat is dan eigenlijk een follie. Soms is aan een boom niets te zien, 

maar is het toch een herinneringsboom, bijv. geplant bij de kroning van Wilhelmina of de geboorte 

van Beatrix. 

familiegraf: vlakgraf of grafheuvel waarin leden van de landgoedfamilie begraven zijn. Soms moeilijk 

te onderscheiden van ijskelder! 

ijskelder: holle heuvel waarin men het ijs bewaarde dat in de winter uit de vijver gehakt werd. Lijkt 

soms erg op een familiegrafheuvel. 

jachthuis: speciaal huis of huisje waar men samen kwam voorafgaand en na afloop van de jacht. Hier 

werden bijv. de jachttrofeeën bewaard. 

kapel: privé-kapel, kapelletje 

kerkhof: op kloosterlandgoederen komen begraafplaatsen voor de kloosterlingen voor. 

koetshuis: bijgebouw waarin de koetsen gestald werden. Meestal met grote poortdeuren. 

opzichtershuis: woning voor de opzichter van het landgoed, vooral op landgoederen waar de eigenaar 

zelden aanwezig was. 

orangerie: bijgebouw voor het kweken van allerlei planten, voorloper van de moderne kassen. 

theehuis: losstaand gebouwtje om thee in te drinken, vaak op een heuveltje, met fraai uitzicht. 

toegangshek: deftig toegangshek aan de oprijlaan, met gemetselde elementen en of veel smeedijzer. 
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tuinhuis: losstaand gebouwtje aan de rand van tuin of park, met fraai uitzicht. 

visvijver: vijver(tje) om vis in te houden, soms reeks vijvers om vis in te kweken. 

 

6.19.16.001 Weekendhuis landgoed ‟s-Heerenvijvers  

Op een omgracht terrein aan de noordwestelijke zijde van het landgoed ligt een klein weekendhuis uit 

1936-'37 in traditionalistische stijl. Het huis werd gebouwd als buitenverblijf door Philips-directeur Mr. 

Loupart. Het terrein waarop het huis is gebouwd, is begroeid met hoog opgaande eiken met een 

onderbegroeiing van rododendrons en, langs de grachten, varens. Het terrein is aan de oostelijke 

zijde toegankelijk via een naoorlogse, buiten de bescherming vallende ophaalbrug. Op het terrein 

staat ook een voormalige dienstwoning.  

 

Het eenlaags huisje heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een schilddak met 

daktegels. Het dak rust gedeeltelijk op houten stijlen met korbelen. Aan de zuidelijke zijde, waar via 

een trap een open aanlegsteiger aan het huis grenst, zijn deze in het zicht gelaten.  

 

Belangrijk element in het gebouw is de omstreeks 1970 in een in plattegrond halfronde noordelijke 

aanbouw geplaatste open haard, waarvan de hoge ijzeren schoorsteen aan de noordelijke zijde van 

het pand zichtbaar is. Deze heeft een verjongende, vierkante doorsnede. Oorspronkelijk was deze 

noordelijke muur recht gesloten. De glas-in-lood ramen (atelier voor glasschilderkunst Hein F.M. 

Boumans, Asten) dateren uit 1951 en zijn door Quirinus Eijsbouts en Marie-Louise Loupart 

aangeboden ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van O.M.E. Loupart op 24 februari 1951. In 

de vensters de tekst: "Ik zoek in de lucht / Ik zoek in de aarde / Ach gij narren alle vier / Wat gij zoekt 

is immers hier". In het gebouw is een deel van de oorspronkelijke keuken nog aanwezig. De centrale 

ruimte heeft een hoog spitsbogig gewelf met een driepas-doorsnede.  

 

Het weekendhuis is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van 

een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling, met name de vernieuwing en functieverandering 

van buitenplaatsen in het buitengebied in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorische waarden 

vanwege de stijl en tuinhistorische waarden vanwege de wijze waarop het is ingekaderd in het oudere 

landgoed. Het heeft ensemblewaarden wegens de samenhang met de inrichting van de 

landschappelijke tuin. Het is in- en uitwendig gaaf bewaard gebleven.
202

 Rijksmonument Nr. 519848 

 

6.19.16.002 Dienstwoning personeelsverblijf landgoed ‟s-Heerenvijvers  

Op een omgracht terrein aan de noordwestelijke zijde van het landgoed ligt ten noordwesten van het 

weekendhuis een klein personeelsverblijf (dienstwoning) uit 1937 in traditionalistische stijl. Het huis 

staat bekend als 'het Onding'. Een gedeelte functioneerde vroeger als kolen- en houtopslag. Later is 

in de noordelijke gevel een vleugeldeur aangebracht.  

 

Het eenlaags bakstenen gebouw heeft een globaal rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door 

een samengesteld geknikt schilddak met verbeterde Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in 

baksteen. Aan de oostelijke zijde heeft het pand een topgevel, bekroond met een piron. De westelijke 

gevel, die grenst aan de gracht, heeft rechthoekige zesruits vensters en getoogde zesruits vensters 

met kunststenen geboortestenen. In de noordelijke gevel bevindt zich een opgeklampte inrijpoort. 

Ook de zuidelijke gevel wordt bekroond door een piron. Aan de oostelijke zijde staat een vrijstaand 

eenlaags schuurtje onder zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. Het bakstenen gebouwtje 

heeft betimmerde topgevels.  

 

Het personeelsverblijf is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld 

van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling, met name de vernieuwing en 

functieverandering van buitenplaatsen in het buitengebied in het Interbellum. Het heeft 

architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en tuinhistorische waarden vanwege de wijze waarop 

het is ingekaderd in het oudere landgoed. Het heeft ensemblewaarden wegens de samenhang met 

                                                      
202 Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
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de inrichting van de landschappelijke tuin. Het is in- en uitwendig gaaf bewaard gebleven.
203

 

Rijksmonument Nr. 519849 

 

6.19.16.003 Poort landgoed ‟s-Heerenvijvers 

Aan de noordelijke zijde van het landgoed staat een smeedijzeren poort, daterende uit omstreeks 

1930. De poort sluit een onverharde toegangsweg af, die, vanaf de doorgaande weg naar Oirschot, 

leidt naar het omgrachte terrein van het weekendverblijf. De smeedijzeren vleugelpoort is gehangen 

aan twee in machinale baksteen opgetrokken pijlers, waarvan de linker het opschrift "'s-Heeren" en 

de rechter het opschrift "Vijvers" draagt. 

 

De poort is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling, met name de vernieuwing en 

functieverandering van buitenplaatsen in het buitengebied in het interbellum. Het heeft tuinhistorische 

waarde vanwege de wijze waarop de gebouwen zijn ingekaderd in het oudere landgoed. Het heeft 

ensemblewaarden wegens de samenhang met de inrichting van de landschappelijke tuin. Het is gaaf 

bewaard gebleven.Rijksmonument Nr. 519166 

 

                                                      
203 Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
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Thema: 20 Bosbouw 

 

Tot een eind in de middeleeuwen waren er in Zand-Brabant volop bossen. Door ontginning, het halen 

van bouwhout en geriefhout, en overbeweiding gingen die bossen bijna allemaal teloor. Bossen die 

deze periode “overleefd” hebben en nog voort bestaan zijn zeldzaam, maar ze zijn er wel. Het lijkt alsof 

de bebossing van de heide in de Kempen pas tussen 1850 en 1950 tot stand kwam en dat een deel van 

die jonge bossen na 1900 (1907?) alweer in boerenland omgezet werd. 

 

De bossen zijn in vijf ouderdomscategorieën ingedeeld. Het gaat hier dus om de vlakken die bos zijn of 

waren en hun datering. Er horen daarom ook beschrijvingsvelden “datering start van het bos”; “datering 

einde van het bos” bij. 

 

Bij de reconstructie van het historisch landschap is gebruik gemaakt van drie referentieperiodes, drie 

ijkpunten (circa 1830, 1900, 1930), waardoor de ontwikkeling van het landschap gestalte krijgt. Aan 

de hand van het historisch kaartmateriaal uit betreffende periodes kon de ontwikkeling van het 

landschap, in dit geval de bosbouw, in kaart worden gebracht.
204

 

 

20.1. Bosbouw 1500-1750 

Nieuwe bosaanplant uit deze periode.  

 

20.2. Bosbouw 1750-1850 

Na 1750 begint de bouwbouwtraditie van de Verlichting grip te krijgen op de landgoedeigenaren. 

Zowel loofbossen als dennen.  

 

In 1830 bestond ongeveer 10% van het oppervlak in de Beerzen uit bos, wat voor Kempische 

begrippen tamelijk veel is. De bossen van landgoed Baest hadden hier een belangrijk aandeel in. Op 

het einde van de 19
e
 en aan het begin van de 20

e
 eeuw zijn veel droge heidevelden, zoals de 

Oostelbeerse en de Kuikseindsche Heide beplant met Grove Den. In 1980 bedroeg het aandeel bos 

ongeveer 30%.
205

 Er werden niet alleen bomen geplant, maar ook gekweekt. Zijn dat in de 18de eeuw 

vooral elsen, berken, beuken en eiken; in de 19
e
 eeuw legt men boomkwekerijen aan en worden hele 

bossen aangeplant van vooral dennenbomen. Dat had waarschijnlijk te maken met de grote vraag 

naar mijnhout. Begin 19e eeuw was er onder andere een gemeentenkwekerij bij de "Capei" en een in 

"den Eikelkamp". 

 

6.20.2.001 t/m 6.20.2.453 Bosbouw 1750-1850 

Topografische kaart 1850 

 

 

20.3. Bosbouw 1850-1900 

Vanaf ca 1850 vooral bebossing van grote heideterreinen die uit de gemeynt verkocht werden en bij 

gebrek aan mest niet in boerenland konden worden omgezet. Veelal dennen (mijnhout). Was er aan 

het eind van de 18e eeuw nog nauwelijks belangstelling voor bebossing, in de loop van de 19e eeuw 

werd dat snel anders. 

De bebossing vond in de eerste helft van de 19e eeuw grotendeels plaats door particulieren. Na 1860 

ging ook de gemeente bebossen. Men schakelde hiervoor werklozen in en ontlastte op deze wijze de 

armenkassen. Na verloop van tijd waren de opbrengsten ruim voldoende om het systeem zichzelf in 

stand te laten houden.
206

  

 

                                                      
204 Historisch kaartmateriaal: 1832: kadaster 1832; 1838: topografie 1837-1840. Uit de reproductie Wolters-Noordhoff. Grote 
Historische Atlas van Nederland 1:50.000. Deel 4: Zuid Nederland 1838-1857. Groningen 1990; 1845: Topografie ca 1845: 
Voordt-Pieck, L. van der, M. Kuijl. Statistiek der provincie Noord-Braband volgens de uitkomsten van het kadaster bij deszelfs 
invoering. Maastricht, 1845 (Geografisch Etablissement F. Desterbecq). (GAB = stamb.nr.3063 (tabellen); 1900: Topografie ca 
1900 Wieberdink, G.L. (samensteller). Historische Atlas van Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000. 
Den Ilp, 1989. Dit zijn de Bonneblaadjes. 
205 J. Kolsters, W. Kolsters, J.v. Vroenhoven  De Beerzen van weleer (Hulst)  
206 H. Vera, „650 jaar Beerse gemeijnt‟ In: Berse 6 (1996), nr. 1, p. 7-11In: Berse 5 (1995), nr. 1, p. 1-6 ; nr. 2, p. 9-15 ; nr. 3, p. 
1-7 ; nr. 4, p. 6-11In: Berse 3 (1993), nr. 4. p. 4-7In: Berse 4 (1994), nr. 1, p. 5-8 ; nr. 2, p. 2-6 ; nr. 3, p. 1-6 ; nr. 4, p. 1-5 
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Bosbouw in Oost-, West- en Middelbeers 

Jaar Totaal in ha 

1794 91 

1830 357 

1851 398 

1865 557 

1925 1325 

 

 

6.20.3.001 t/m 6.20.3.245 Bosbouw 1850-1900 

Bron Topografische kaart 1900 

 

6.20.3.246 Bos Groote Beerze bij Middelbeers 

Bos met plaatselijk (restanten van) hakhout in een beekdal. De beplanting bestaat o.a. uit zomereik, 

schietwilg, zachte berk, grove den, zwarte bes, grauwe wilg, zwarte els, inlandse vogelkers, hazelaar, 

populier, meidoorn en wilde lijsterbes. In de ondergroei o.a. adelaarsvaren, Gelderse roos en blauwe 

bosbes. Het geheel dateert overwegend uit de periode 1880-1900. 

CHW. nr. G184 (GK-HG-37) 

 

 
Afbeelding: Bos bij de Groote Beerze

207
 

 

6.20.3.247 Bos Groote Beerze bij Westelbeers 

Bos met plaatselijk (restanten van) hakhout in een beekdal. De beplanting bestaat o.a. uit zomereik, 

es, vogelkers, zwarte els, schietwilg, ruwe berk, sleedoorn, wilde lijsterbes, sporkehout, eenstijlige 

meidoorn en zachte berk. Het geheel dateert overwegend uit de periode 1850-1900, maar is deels 

ook ouder. 

CHW. nr. G187 (GK-HG-40) 
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 Cultuurhistorische Waardenkaart Brabant 
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Afbeelding: Bos bij de Groote Beerze

208
 

 

20.4. Bosbouw na 1900 

Vanaf 1900 is de kunstmest betaalbaar en kan de hei wél in boerenland omgezet worden. Dan leidt 

nog maar een deel van de ontginningen tot bossen. Veelal dennen (mijnhout). 

 

6.20.4.001 t/m 6.20.4.173 Bosbouw 1900-1930 

Topografische kaart 1930 

 

De Mortelen is een kleinschalig gebied met een aaneenschakeling van kleinere oude akkers met een 

esdek, beemdgronden (oude hooi- en weilanden) en loof- en naaldbossen. 

De Mortelen werd vanuit de nederzettingen op de dekzandrug van Oirschot vanaf de Late 

Middeleeuwen in cultuur genomen. In het kleinschalige oude cultuurlandschap komen veel historische 

landschapselementen voor. De verspreide kleine bosjes en perceelsrandbegroeiingen geven het 

landschap een besloten karakter. Het is een landschapstype dat zeldzaam is geworden omdat elders 

het kleinschalige karakter, door onder andere ruilverkavelingen, is verdwenen. In De Mortelen liggen 

bossen die reeds vóór 1850 bestonden. Ze behoren daarmee tot de oude bossen, die in Nederland 

vrij zeldzaam zijn. Het voorkomen van plantensoorten die gebonden zijn aan dergelijke oude bossen 

geeft deze bossen een extra waarde.
209

  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: De Mortelen 

                                                      
208

 Cultuurhistorische Waardenkaart Brabant 
209 G.H.P. Dirkx, Historische ecologie van De Brand en De Mortelen. Alterra-rapport 391. Archief Natuurmonumenten nr. 311 
C-NB-IR, p. 11 
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Thema: 21 De oude Akkers 

 

Het gaat hier om akkers van voor 1850. In de Meierij kunnen twee typen oude akkergebieden 

onderscheiden worden: de grote openakkergebieden (in provinciale taal: “bolle akkers” alhoewel die 

akkers vaak heel vlak zijn) en de met heggen of houtranden omgeven akkers die in de Kempen veelal 

“kamp” of “heg” heten. Sommige daarvan liggen bol, andere zijn vlak. 

 

De open akkercomplexen waren in de negentiende eeuw aan de buitenzijde wel begrensd met een 

levende haag, eventueel op een wal, maar de interne verdeling in eigendoms- of gebruikseenheden 

bestond uit greppels van een voet breed en diep, ofwel een grasbandje van een voet breed, danwel een 

denkbeeldige lijn tussen twee merktekens zoals een steen of paal. Deze open akkers zijn waarschijnlijk 

de oudste akkercomplexen. Bovendien is in de Kempen aangetoond dat onder deze in de negentiende 

eeuw niet of schaars bewoonde akkers, vroegmiddeleeuwse en zelfs oudere bewoningssporen schuil 

gaan. Het nederzettingspatroon is tot in de dertiende eeuw nogal dynamisch geweest. Pas vanaf de 

dertiende eeuw werd blijkbaar het nederzettingspatroon gevormd, dat we rond 1800 nog (in 

uitgegroeide vorm) kunnen waarnemen. 

 

Het onderscheid “besloten” of “open” van de oude akkers, en de akkerwallen, zijn afgelezen van de 

topografische kaart van ca 1838. De bolle akkers zijn afgelezen van de hoogtekaart AHN. Hier zijn dus 

alleen de bolle akkers weergegeven die rond 2000 nog herkenbaar waren. Onderzoek in Boxtel wees 

uit dat de bolle ligging voor de wandelaar pas te zien is, als de akker in het midden meer dan een halve 

meter hoger ligt dan aan de rand. In de verstedelijkte gebieden zijn dus geen bolle akkers aangegeven. 

Bolle akkers vallen deels samen met de hier opgenomen besloten of open akkers, maar komen ook 

daarbuiten voor, op jonge akkergronden. Bolle akkers getuigen van een nog niet geheel begrepen 

intensieve bewerking van het akkerland in of na de middeleeuwen. Daardoor kwam het midden van de 

akker zo‟n halve tot een hele meter hoger te liggen dan de randen. Dit zal de afwatering bevorderd 

hebben. Er zijn overigens vooral langs beekdalen gevallen bekend waarin men later deze “kop” van de 

akker afschoof, het beekdal in, om zo de oppervlakte akkergrond te vergroten. Dit leidde tot versmalde 

beekdalen, zogenaamde “tuineerdgronden” in het opgehoogde deel van de dalen (en een bodemprofiel 

dat “op z‟n kop” ligt!) en onverwacht dunne akkerdekken boven op de oude akkers. 

 

Binnen het thema Oude Akkers kunnen we de open akkers en de besloten akkers makkelijk van de 

topografische kaarten in combinatie met de kadasterkaart aflezen.  

Open akkers zijn vaak erg groot, bevatten een heleboel meest strookvormige eigendommetjes die 

allemaal bouwland zijn en onderling niet of amper door heggen gescheiden zijn of waren. Het 

terrein ligt meestal hoog ten opzichte van de omgeving, maar is intern behoorlijk vlak. Bij de 

provincie heet dit de “bolle akker”, maar die term is misleidend.  

Akkerwal: Om een “open akker” lag wél een heg, met daarin akkertoegangen (“akkerveken”). Soms 

lag de heg op een wal: een akkerwal.  

Besloten akkers zijn bouwlandpercelen van een halve tot twee hectare, die omgeven zijn door een 

heg die soms op een walletje staat. In deze streek heten die “kamp”, “bocht”, “heg”. Veelal het 

eigendom van één persoon of slechts enkele. De besloten akkers liggen soms “bol”, maar 

lang niet altijd. 

Steilrand: doordat oude akkers door bemesting met zandhoudende mest 30 cm of veel meer 

opgehoogd zijn, steken ze soms op opvallende wijze boven aangrenzende oude 

graslandgronden uit. Als die in een beekdal liggen, is het verschil nóg markanter. Deze 

steilranden accentueren de oude akkers.  

 

Verder hebben we drie nadere onderscheidingen bij de oude akkers: 

Bolle akker: “Bolle akker” is een nadere onderscheiding die voor de besloten akkers relevant 

is. De akker ligt bol of niet. Vaak liggen ze nu vlakker dan vroeger. Het blijkt dat de 

wandelaar ze pas herkent als het midden van de akker meer dan 50 cm hoger is dan 

de rand. Een en ander kan van de AHN hoogtekaart afgelezen worden. 
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Percelering: vooral bij open akkers is het interessant om na te gaan of de oude 

akkerpercelering er nog is. Die is te zien op de kadasterkaart en bestaat uit in blokjes 

gegroepeerde korte strookvormige percelen. Lijkt me daarom een item dat bij het 

beoordelen van de relictwaarde van belang is. 

Perceelsrandbegroeiing: een item dat bij het beoordelen van de relictwaarde van belang is, 

zowel bij openakkers (de buitenheg) als bij de besloten akkers. 

 

In Oirschot zijn de relaties tussen de dorpskom, de akkers en de nederzettingen vooral aan de 

westzijde nog zeer gaaf aanwezig, een situatie die uniek voor Noord-Brabant wordt genoemd. Aan de 

zuidzijde bevindt zich - afgesneden door het Wilhelminakanaal - een gebied waar dorpse en landelijke 

elementen met elkaar verweven zijn. In het Oirschotse landschap zijn relatief veel gave boerderijen 

uit de achttiende en negentiende eeuw bewaard gebleven.
210

 

 

Bij de reconstructie van het historisch landschap is gebruik gemaakt van drie referentieperiodes, circa 

1830, 1900, 1930, waardoor de ontwikkeling van het landschap gestalte krijgt. Aan de hand van het 

historisch kaartmateriaal uit betreffende periodes kon de ontwikkeling van het landschap, in dit geval 

de oude akkers, in kaart worden gebracht.
211

  

 

21.1 Akkerwal 

 

Uniek nr Naam Type naam 

6.21.1.001 Middelbeers, De Heivelden akkerwal 

6.21.1.002 Middelbeers, De Heivelden akkerwal 

6.21.1.003 Oirschot, bij de Spoordonkse Watermolen akkerwal 

6.21.1.004 Oirschot, bij de Spoordonkse Watermolen akkerwal 

6.21.1.005 Oirschot, Spoordonk akkerwal 

6.21.1.006 Oirschot, Spoordonk akkerwal 

6.21.1.007 Oirschot, Spoordonk akkerwal 

6.21.1.008 Oirschot, Boterwijk akkerwal 

6.21.1.009 Oirschot, Popelbosschen akkerwal 

6.21.1.010 Oirschot, Popelbosschen akkerwal 

6.21.1.011 Oirschot, Popelbosschen akkerwal 

6.21.1.012 Oirschot, De Heezen akkerwal 

6.21.1.013 Oirschot, De Heezen akkerwal 

6.21.1.014 Oirschot, De Heezen akkerwal 

6.21.1.015 Oirschot, De Heezen akkerwal 

6.21.1.016 Oirschot, De Heezen akkerwal 

6.21.1.017 Oirschot, De Heezen akkerwal 

6.21.1.018 Oirschot, De Heezen akkerwal 

6.21.1.019 Oirschot, De Heezen akkerwal 

6.21.1.020 Oirschot, De Bollen akkerwal 

6.21.1.021 Oirschot, De Bollen akkerwal 

6.21.1.022 Oirschot, Moleneindse Akkers akkerwal 

6.21.1.023 Oirschot, Moleneindse Akkers akkerwal 

6.21.1.024 Oirschot, De Hoeven akkerwal 

                                                      
210 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). 
211 Historisch kaartmateriaal: 1832: kadaster 1832; 1838: topografie 1837-1840. Uit de reproductie Wolters-Noordhoff. Grote 
Historische Atlas van Nederland 1:50.000. Deel 4: Zuid Nederland 1838-1857. Groningen 1990; 1845: Topografie ca 1845: 
Voordt-Pieck, L. van der, M. Kuijl. Statistiek der provincie Noord-Braband volgens de uitkomsten van het kadaster bij deszelfs 
invoering. Maastricht, 1845 (Geografisch Etablissement F. Desterbecq). (GAB = stamb.nr.3063 (tabellen); 1900: Topografie ca 
1900 Wieberdink, G.L. (samensteller). Historische Atlas van Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000. 
Den Ilp, 1989. Dit zijn de Bonneblaadjes. 
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6.21.1.025 Oirschot, De Hoeven akkerwal 

6.21.1.026 Oirschot, Bloemendaal akkerwal 

6.21.1.027 Oirschot, Bloemendaal akkerwal 

6.21.1.028 Oirschot, Bloemendaal akkerwal 

6.21.1.029 Oirschot, Bloemendaal akkerwal 

6.21.1.030 Oirschot, Koolmond akkerwal 

6.21.1.031 Oirschot, Koolmond akkerwal 

6.21.1.032 Oirschot, Koolmond akkerwal 

6.21.1.033 Oirschot, de Luip akkerwal 

6.21.1.034 Oirschot, de Luip akkerwal 

6.21.1.035 Oirschot, de Luip akkerwal 

6.21.1.036 Oirschot, Notelse Akker akkerwal 

6.21.1.037 Oirschot, Notelse Akker akkerwal 

6.21.1.038 Oirschot, Notelse Akker akkerwal 

6.21.1.039 Oirschot, Notelse Akker akkerwal 

6.21.1.040 Oirschot, de Luip akkerwal 

6.21.1.041 Oirschot, Boterwijk akkerwal 

6.21.1.042 Oirschot, Boterwijk akkerwal 

6.21.1.043 Oirschot, Boterwijk akkerwal 

6.21.1.044 Oirschot, Boterwijk akkerwal 

6.21.1.045 Oirschot, Boterwijk akkerwal 

6.21.1.046 Oirschot, Boterwijk akkerwal 

6.21.1.047 Oirschot, Het Moerland akkerwal 

6.21.1.048 Oirschot, Hoge Pad akkerwal 

6.21.1.049 Oirschot, Hoge Pad akkerwal 

6.21.1.050 Oirschot, De Bochten akkerwal 

6.21.1.051 Middelbeers, De Heide akkerwal 

6.21.1.052 Middelbeers, De Heide akkerwal 

6.21.1.053 Middelbeers, De Heide akkerwal 

6.21.1.054 Middelbeers, akkers bij de kerk akkerwal 

6.21.1.055 Middelbeers, De Heivelden akkerwal 

6.21.1.056 Middelbeers, De Heivelden akkerwal 

6.21.1.057 Middelbeers, De Heivelden akkerwal 

6.21.1.058 Middelbeers, De Heivelden akkerwal 

6.21.1.059 Middelbeers, De Rotten akkerwal 

6.21.1.060 Middelbeers, De Rotten akkerwal 

6.21.1.061 Oostelbeers, De Akker akkerwal 

6.21.1.062 Oostelbeers, De Akker akkerwal 

6.21.1.063 Oostelbeers, De Akker akkerwal 

6.21.1.064 Oostelbeers, De Akker akkerwal 

6.21.1.065 Oostelbeers, De Akker akkerwal 

6.21.1.066 Westelbeers, De Akker akkerwal 

6.21.1.067 Westelbeers, De Akker akkerwal 

6.21.1.068 Westelbeers, De Voldijn akkerwal 

6.21.1.069 Westelbeers, De Voldijn akkerwal 

6.21.1.070 Westelbeers, De Voldijn akkerwal 
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6.21.1.071 Westelbeers, De Voldijn akkerwal 

6.21.1.072 Westelbeers, De Voldijn akkerwal 

6.21.1.073 Westelbeers, Broekeind akkerwal 

 

In navolgende beschrijvingen zijn de open akkers en hun randwallen gecombineerd. 

 

6.21.1.011 – 021; 036-039 akkerwal akkercomplex Oirschot – Straten en Notel 

6.21.3.002 - 004; 021; 033 open akker Oirschot - De Heezen, Notel en De Bollen. 

Akkercomplexen met esdek, bolle ligging, steilranden, zandpaden en (restanten van) hakhout. De 

akker De Heezen is een van de weinige die nog het beeld toont van een "kransakker", waarbij de 

akker aan alle zijden wordt omgeven door lintbebouwingen met een hoog aandeel aan 

(langgevel)boerderijen. Het gebied kent een samenhang met de buurtschappen Straten en Notel en 

met het gebied met kleinschalige oude ontginningen in De Mortelen. CHW. nr. V219 (HK-HV-69) 

 

6.21.1.061 - 065 akkerwal akkercomplex Oostelbeers 

6.21.3.005, 019, 039: open akkers Oostelbeers en Hoogeind aldaar. 

Akkercomplex met esdek, bolle ligging, steilranden, zandpaden en (restanten van) hakhout. Midden in 

het akkercomplex de oude, middeleeuwse kerklocatie van Oostelbeers, waarvan nog de kerktoren 

(14e-15e eeuw) resteert. Deze toren is één van de weinige nog (min of meer) eenzaam in de akkers 

gelegen kerktorens. De middeleeuwse kerk werd gesloopt in de 19e eeuw. Aan de zuidzijde van het 

akkercomplex een gebied met door aanplant van houtwallen gefixeerd stuifzand. Bij de 

ruilverkaveling, omstreeks 1970-1975, is de verkaveling gewijzigd. Aan de noordoostzijde is een deel 

van het oorspronkelijke akkercomplex bebouwd. Het gebied kent een samenhang met het beekdal 

van de Kleine Beerze. CHW. nr. V236 (HK-HV-67) 

 

6.21.1.054 akkerwal akkercomplex Middelbeers 

6.21.3.007 open akker Middelbeers bij de kerk 

Akkercomplex met esdek, bolle ligging en steilranden. In de noordwesthoek van het akkercomplex ligt 

de oude middeleeuwse kerk van Middelbeers (15e eeuw). Bij de ruilverkaveling, omstreeks 1970-

1975, is de verkaveling gewijzigd. Aan de noordoostzijde is een deel van het oorspronkelijke 

akkercomplex bebouwd. Het gebied kent een samenhang met de Kuikseindsche Heide en de 

hieromheen gelegen jonge heidebebossingen.CHW. nr. V213 (HK-HV-66) 

 

6.21.1.066 – 67 en 68-73 akkerwal akkercomplex Westelbeers-Spreeuwel en -Voldijn 

6.21.3.008 – 009; 015; 040 open akker Westelbeers – Voldijn, Spreeuwel en Broekeind. 

Akkercomplex met esdek, bolle ligging, steilranden, zandpaden en (restanten van) hakhout. Dwars 

door het akkercomplex loopt de Groote Beerze. Bij de ruilverkaveling, omstreeks 1970-1975, is de 

verkaveling gewijzigd en is de Groote Beerze gekanaliseerd. Het gebied kent een samenhang met 

het beekdal van de Groote Beerze en met de Kuikseindsche Heide en de hieromheen gelegen jonge 

heidebebossingen.CHW. nr. V215 (HK-HV-64) 

 

6.21.1.041 - 46 akkerwal akkercomplex Oirschot – Boterwijk 
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Afbeelding: akkerwal, akkercomplex Boterwijk

212
 

 

6.21.1.074 akkerwal Burgerwal Middelbeers 

Wallensysteem rond akkerontginningen bij gehucht Kuikseind. De wallen diende ter bescherming 

tegen wind en zandverstuiving vanaf de Kuikeindse heide. De wal ligt in 1832 duidelijk op de grens 

van heide en akkers, met name weilanden. De wal is dan in eigendom van de gemeente Middelbeers. 

De aanplant van eieken op de wal (die nog steeds aanwezig is) behoort toe aan aanliggende 

particulieren.
213

 

 
Afbeelding: akkerwal, Burgerwal bij skibaan 

 

 

21.2 Besloten akker 

 

Uniek nr Naam Type naam 

6.21.2.001 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.002 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.003 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.004 Middelbeers, Baest besloten akker 

                                                      
212

 Cultuurhistorische Waardenkaart Brabant 
213

 B.Beex, De tragedie van de gemene gronden – de Burgerwal in Middelbeers (notitie zonder jaartal). 
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6.21.2.005 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.006 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.007 Oirschot, Heerenbeek besloten akker 

6.21.2.008 Oirschot, Berendonken besloten akker 

6.21.2.009 Oirschot, Berendonken besloten akker 

6.21.2.010 Oirschot, De Hanendonken besloten akker 

6.21.2.011 Oirschot, Berendonken besloten akker 

6.21.2.012 Oirschot, De Lieringen besloten akker 

6.21.2.013 Oirschot, De Rotten besloten akker 

6.21.2.014 Oirschot, Evenheuvel besloten akker 

6.21.2.015 Oirschot, De Lazarus Bochten besloten akker 

6.21.2.016 Oirschot, Moleneindse Akkers besloten akker 

6.21.2.017 Oirschot, De Hoeven besloten akker 

6.21.2.018 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.019 Oostelbeers, De Spreeuwen besloten akker 

6.21.2.020 Oostelbeers, Lange Rijt besloten akker 

6.21.2.021 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.022 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.023 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.024 Westelbeers, Huygevoort besloten akker 

6.21.2.025 Westelbeers, Huygevoort besloten akker 

6.21.2.026 Westelbeers, Huygevoort besloten akker 

6.21.2.027 Westelbeers, achter de kapel besloten akker 

6.21.2.028 Westelbeers, rond de Akker besloten akker 

6.21.2.029 Westelbeers, Huygevoort besloten akker 

6.21.2.030 Westelbeers, De Heide besloten akker 

6.21.2.031 Middelbeers, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.032 Middelbeers, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.033 Middelbeers, Voorteind besloten akker 

6.21.2.034 Middelbeers, aan de stenen brug besloten akker 

6.21.2.035 Middelbeers, Asbroeken besloten akker 

6.21.2.036 Oirschot, Binnen Bochten besloten akker 

6.21.2.037 Oirschot, Vloedvelden besloten akker 

6.21.2.038 Oirschot, Vloedvelden besloten akker 

6.21.2.039 Oirschot, De Moesten besloten akker 

6.21.2.040 Oirschot, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.041 Oirschot, Kattenberg-de Hoeven besloten akker 

6.21.2.042 Oirschot, bij kasteel besloten akker 

6.21.2.043 Oirschot, Spoordonk besloten akker 

6.21.2.044 Oirschot, Het Dun besloten akker 

6.21.2.045 Oirschot, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.046 Oirschot, Geeneind besloten akker 

6.21.2.047 Oirschot, achter de Heibloem besloten akker 

6.21.2.048 Oirschot, Geeneind besloten akker 

6.21.2.049 Oirschot, Geeneind besloten akker 

6.21.2.050 Oirschot, Geeneind besloten akker 
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6.21.2.051 Oirschot, De Brede Lakens besloten akker 

6.21.2.052 Oirschot, De Brede Lakens besloten akker 

6.21.2.053 Oirschot, aan de Broekstraat besloten akker 

6.21.2.054 Oirschot, Soeperdonken besloten akker 

6.21.2.055 Oirschot, De Hoeven besloten akker 

6.21.2.056 Oirschot, Vinkendonken besloten akker 

6.21.2.057 Oirschot, Polsdonk besloten akker 

6.21.2.058 Oirschot, aan de Priemsteeg besloten akker 

6.21.2.059 Oirschot, De Krukkerd besloten akker 

6.21.2.060 Oirschot, Melklanden besloten akker 

6.21.2.061 Oirschot, aan de Priemsteeg besloten akker 

6.21.2.062 Oirschot, Ekerschot besloten akker 

6.21.2.063 Oirschot, De Putten besloten akker 

6.21.2.064 Oirschot, De Vleesslag besloten akker 

6.21.2.065 Middelbeers, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.066 Oirschot, Heiakkers besloten akker 

6.21.2.067 Oirschot, Heiakkers besloten akker 

6.21.2.068 Oirschot, Peerkens Akkers besloten akker 

6.21.2.069 Middelbeers, aan de kapel besloten akker 

6.21.2.070 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.071 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.072 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.073 Middelbeers, De Heide besloten akker 

6.21.2.074 Westelbeers, De Heide besloten akker 

6.21.2.075 Westelbeers, De Heide besloten akker 

6.21.2.076 Middelbeers, De Heide besloten akker 

6.21.2.077 Middelbeers, Voorteind besloten akker 

6.21.2.078 Middelbeers, Voorteind besloten akker 

6.21.2.079 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.080 Middelbeers, Voorteind besloten akker 

6.21.2.081 Middelbeers, Voorteind besloten akker 

6.21.2.082 Middelbeers, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.083 Middelbeers, Voorteind besloten akker 

6.21.2.084 Middelbeers, Voorteind besloten akker 

6.21.2.085 Middelbeers, Voorteind besloten akker 

6.21.2.086 Middelbeers, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.087 Middelbeers, Heiakkers besloten akker 

6.21.2.088 Middelbeers, Heiakkers besloten akker 

6.21.2.089 Westelbeers, Huygevoort besloten akker 

6.21.2.090 Westelbeers, rond de Akker besloten akker 

6.21.2.091 Westelbeers, rond de Akker besloten akker 

6.21.2.092 Westelbeers, rond de Akker besloten akker 

6.21.2.093 Westelbeers, rond de Akker besloten akker 

6.21.2.094 Westelbeers, rond de Akker besloten akker 

6.21.2.095 Westelbeers, rond de Akker besloten akker 

6.21.2.096 Westelbeers, rond de Akker besloten akker 
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6.21.2.097 Middelbeers, Het Ven besloten akker 

6.21.2.098 Middelbeers, De Driehoek besloten akker 

6.21.2.099 Middelbeers, De Doornboom besloten akker 

6.21.2.100 Middelbeers, De Ganzeakkers besloten akker 

6.21.2.101 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.102 Middelbeers, Kuijkseind besloten akker 

6.21.2.103 Middelbeers, Kuijkseind besloten akker 

6.21.2.104 Middelbeers, Kuijkseind besloten akker 

6.21.2.105 Middelbeers, Kuijkseind besloten akker 

6.21.2.106 Middelbeers, aan de stenen brug besloten akker 

6.21.2.107 Middelbeers, Klein Neereind besloten akker 

6.21.2.108 Middelbeers, De Rotten besloten akker 

6.21.2.109 Middelbeers, De Rotten besloten akker 

6.21.2.110 Middelbeers, Asbroeken besloten akker 

6.21.2.111 Middelbeers, Asbroeken besloten akker 

6.21.2.112 Middelbeers, aan de stenen brug besloten akker 

6.21.2.113 Middelbeers, aan de stenen brug besloten akker 

6.21.2.114 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.115 Middelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.116 Middelbeers, aan de stenen brug besloten akker 

6.21.2.117 Oostelbeers, Baest besloten akker 

6.21.2.118 Oostelbeers, Lange Rijt besloten akker 

6.21.2.119 Oostelbeers, Lange Rijt besloten akker 

6.21.2.120 Oostelbeers, Lange Rijt besloten akker 

6.21.2.121 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.122 Oostelbeers, De Spreeuwen besloten akker 

6.21.2.123 Oostelbeers, De Haardens besloten akker 

6.21.2.124 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.125 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.126 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.127 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.128 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.129 Oostelbeers, De Haardens besloten akker 

6.21.2.130 Oostelbeers, De Haardens besloten akker 

6.21.2.131 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.132 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.133 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.134 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.135 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.136 Oostelbeers, Neereind besloten akker 

6.21.2.137 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.138 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.139 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.140 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.141 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.142 Oostelbeers, Heikant besloten akker 
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6.21.2.143 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.144 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.145 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.146 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.147 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.148 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.149 Oostelbeers, Heikant besloten akker 

6.21.2.150 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.151 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.152 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.153 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.154 Oostelbeers, Hoogeind besloten akker 

6.21.2.155 Oirschot, Katerse Heide besloten akker 

6.21.2.156 Oirschot, De Lange Donk besloten akker 

6.21.2.157 Oirschot, Geeneind besloten akker 

6.21.2.158 Oirschot, Geeneind besloten akker 

6.21.2.159 Oirschot, aan de Broekstraat besloten akker 

6.21.2.160 Oirschot, aan de Broekstraat besloten akker 

6.21.2.161 Oirschot, Geeneind besloten akker 

6.21.2.162 Oirschot, aan de Broekstraat besloten akker 

6.21.2.163 Oirschot, aan de Broekstraat besloten akker 

6.21.2.164 Oirschot, aan de Broekstraat besloten akker 

6.21.2.165 Oirschot, Spoordonk besloten akker 

6.21.2.166 Oirschot, De Beemden besloten akker 

6.21.2.167 Oirschot, Spoordonk besloten akker 

6.21.2.168 Oirschot, De Housten besloten akker 

6.21.2.169 Oirschot, Het Beerse Veld besloten akker 

6.21.2.170 Oirschot, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.171 Oirschot, De Housten besloten akker 

6.21.2.172 Oirschot, De Housten besloten akker 

6.21.2.173 Oirschot, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.174 Oirschot, De Moesten besloten akker 

6.21.2.175 Oirschot, De Moesten besloten akker 

6.21.2.176 Oirschot, De Moesten besloten akker 

6.21.2.177 Oirschot, De Moesten besloten akker 

6.21.2.178 Oirschot, De Moesten besloten akker 

6.21.2.179 Oirschot, De Reijzings besloten akker 

6.21.2.180 Oirschot, De Moesten besloten akker 

6.21.2.181 Oirschot, Het Lieveld besloten akker 

6.21.2.182 Oirschot, Spoordonk besloten akker 

6.21.2.183 Oirschot, De Moesten besloten akker 

6.21.2.184 Oirschot, aan de Broekstraat besloten akker 

6.21.2.185 Oirschot, Het Pandgat besloten akker 

6.21.2.186 Oirschot, Het Pandgat besloten akker 

6.21.2.187 Oirschot, Het Pandgat besloten akker 

6.21.2.188 Oirschot, Het Pandgat besloten akker 
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6.21.2.189 Oirschot, Het Pandgat besloten akker 

6.21.2.190 Oirschot, Het Pandgat besloten akker 

6.21.2.191 Oirschot, De Krukkerd besloten akker 

6.21.2.192 Oirschot, De Krukkerd besloten akker 

6.21.2.193 Oirschot, Melklanden besloten akker 

6.21.2.194 Oirschot, Het Pandgat besloten akker 

6.21.2.195 Oirschot, Deurskens besloten akker 

6.21.2.196 Oirschot, Deurskens besloten akker 

6.21.2.197 Oirschot, Deurskens besloten akker 

6.21.2.198 Oirschot, De Reit besloten akker 

6.21.2.199 Oirschot, Polsdonk besloten akker 

6.21.2.200 Oirschot, Polsdonk besloten akker 

6.21.2.201 Oirschot, Polsdonk besloten akker 

6.21.2.202 Oirschot, Polsdonk besloten akker 

6.21.2.203 Oirschot, Soeperdonken besloten akker 

6.21.2.204 Oirschot, Soeperdonken besloten akker 

6.21.2.205 Oirschot, Soeperdonken besloten akker 

6.21.2.206 Oirschot, De Krukkerd besloten akker 

6.21.2.207 Oirschot, Popelbosschen besloten akker 

6.21.2.208 Oirschot, Popelbosschen besloten akker 

6.21.2.209 Oirschot, Ekerschot besloten akker 

6.21.2.210 Oirschot, Vinkendonken besloten akker 

6.21.2.211 Oirschot, De Ketters besloten akker 

6.21.2.212 Oirschot, Tregelaar besloten akker 

6.21.2.213 Oirschot, Tregelaar besloten akker 

6.21.2.214 Oirschot, Vinkendonken besloten akker 

6.21.2.215 Oirschot, Polsdonk besloten akker 

6.21.2.216 Oirschot, aan de Peperstraat besloten akker 

6.21.2.217 Oirschot, Evenheuvel besloten akker 

6.21.2.218 Oirschot, Evenheuvel besloten akker 

6.21.2.219 Oirschot, Evenheuvel besloten akker 

6.21.2.220 Oirschot, De Rotten besloten akker 

6.21.2.221 Oirschot, De Breemt besloten akker 

6.21.2.222 Oirschot, Evenheuvel besloten akker 

6.21.2.223 Oirschot, Hedel besloten akker 

6.21.2.224 Oirschot, De Rotten besloten akker 

6.21.2.225 Oirschot, Hedel besloten akker 

6.21.2.226 Oirschot, Hedel besloten akker 

6.21.2.227 Oirschot, Gagelbossen besloten akker 

6.21.2.228 Oirschot, De Reijzings besloten akker 

6.21.2.229 Oirschot, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.230 Oirschot, Het Dun besloten akker 

6.21.2.231 Oirschot, Het Dun besloten akker 

6.21.2.232 Oirschot, Het Dun besloten akker 

6.21.2.233 Oirschot, Het Dun besloten akker 

6.21.2.234 Oirschot, Het Dun besloten akker 
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6.21.2.235 Oirschot, Het Dun besloten akker 

6.21.2.236 Oirschot, Het Dun besloten akker 

6.21.2.237 Oirschot, Het Dun besloten akker 

6.21.2.238 Oirschot, Hemelrijk besloten akker 

6.21.2.239 Oirschot, Hemelrijk besloten akker 

6.21.2.240 Oirschot, Hemelrijk besloten akker 

6.21.2.241 Oirschot, Hemelrijk besloten akker 

6.21.2.242 Oirschot, Het Dun besloten akker 

6.21.2.243 Oirschot, Zwanenburg besloten akker 

6.21.2.244 Oirschot, Zwanenburg besloten akker 

6.21.2.245 Oirschot, Hei Eind besloten akker 

6.21.2.246 Oirschot, Hei Eind besloten akker 

6.21.2.247 Oirschot, Hei Eind besloten akker 

6.21.2.248 Oirschot, bij de windmolen besloten akker 

6.21.2.249 Oirschot, Hei Eind besloten akker 

6.21.2.250 Oirschot, bij de windmolen besloten akker 

6.21.2.251 Oirschot, bij de windmolen besloten akker 

6.21.2.252 Oirschot, bij de windmolen besloten akker 

6.21.2.253 Oirschot, bij de windmolen besloten akker 

6.21.2.254 Oirschot, Kloosters besloten akker 

6.21.2.255 Oirschot, Eindhovense Akkers besloten akker 

6.21.2.256 Oirschot, De Braken besloten akker 

6.21.2.257 Oirschot, Bloemendaal besloten akker 

6.21.2.258 Oirschot, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.259 Oirschot, Nieuwe Erven besloten akker 

6.21.2.260 Oirschot, De Stad besloten akker 

6.21.2.261 Oirschot, De Stad besloten akker 

6.21.2.262 Oirschot, De Bollen besloten akker 

6.21.2.263 Oirschot, Moleneindse Akkers besloten akker 

6.21.2.264 Oirschot, Moleneindse Akkers besloten akker 

6.21.2.265 Oirschot, De Kale Hoeven besloten akker 

6.21.2.266 Oirschot, Moleneindse Akkers besloten akker 

6.21.2.267 Oirschot, Moleneindse Akkers besloten akker 

6.21.2.268 Oirschot, Bloemendaal besloten akker 

6.21.2.269 Oirschot, De Lazarus Bochten besloten akker 

6.21.2.270 Oirschot, De Lazarus Bochten besloten akker 

6.21.2.271 Oirschot, Aarle Akkers besloten akker 

6.21.2.272 Oirschot, Notel besloten akker 

6.21.2.273 Oirschot, Notel besloten akker 

6.21.2.274 Oirschot, Notel besloten akker 

6.21.2.275 Oirschot, Aarle Akkers besloten akker 

6.21.2.276 Oirschot, De Lieringen besloten akker 

6.21.2.277 Oirschot, Kasteren besloten akker 

6.21.2.278 Oirschot, De Heezen besloten akker 

6.21.2.279 Oirschot, De Rotten besloten akker 

6.21.2.280 Oirschot, De Heezen besloten akker 
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6.21.2.281 Oirschot, De Keiaarden besloten akker 

6.21.2.282 Oirschot, De Heezen besloten akker 

6.21.2.283 Oirschot, De Heezen besloten akker 

6.21.2.284 Oirschot, De Hoekvelden besloten akker 

6.21.2.285 Oirschot, Voorste Elzingen besloten akker 

6.21.2.286 Oirschot, Voorste Elzingen besloten akker 

6.21.2.287 Oirschot, De Schoringen besloten akker 

6.21.2.288 Oirschot, Heerenbeek besloten akker 

6.21.2.289 Oirschot, Heerenbeek besloten akker 

6.21.2.290 Oirschot, Heerenbeek besloten akker 

6.21.2.291 Oirschot, Heerenbeek besloten akker 

6.21.2.292 Oirschot, Heerenbeek besloten akker 

6.21.2.293 Oirschot, Heerenbeek besloten akker 

6.21.2.294 Oirschot, Heerenbeek besloten akker 

6.21.2.295 Oirschot, De Woekenss Steeg besloten akker 

6.21.2.296 Oirschot, De Mortelen besloten akker 

6.21.2.297 Oirschot, De Mortelen besloten akker 

6.21.2.298 Oirschot, De Mortelen besloten akker 

6.21.2.299 Oirschot, De Mortelen besloten akker 

6.21.2.300 Oirschot, De Mortelen besloten akker 

6.21.2.301 Oirschot, De Mortelen besloten akker 

6.21.2.302 Oirschot, De Vleesslag besloten akker 

6.21.2.303 Oirschot, De Vleesslag besloten akker 

6.21.2.304 Oirschot, De Schoringen besloten akker 

6.21.2.305 Oirschot, De Vleesslag besloten akker 

6.21.2.306 Oirschot, Berendonken besloten akker 

6.21.2.307 Oirschot, Berendonken besloten akker 

6.21.2.308 Oirschot, De Schoringen besloten akker 

6.21.2.309 Oirschot, De Schoringen besloten akker 

6.21.2.310 Oirschot, De Schoringen besloten akker 

6.21.2.311 Oirschot, De Schoringen besloten akker 

6.21.2.312 Oirschot, Voorste Elzingen besloten akker 

6.21.2.313 Oirschot, aan de Helderse Straat besloten akker 

6.21.2.314 Oirschot, De Breemt besloten akker 

6.21.2.315 Oirschot, De Hanendonken besloten akker 

6.21.2.316 Oirschot, De Hanendonken besloten akker 

6.21.2.317 Oirschot, Sonderen besloten akker 

6.21.2.318 Oirschot, Sonderen besloten akker 

6.21.2.319 Oirschot, De Rotten besloten akker 

6.21.2.320 Oirschot, Sonderen besloten akker 

6.21.2.321 Oirschot, Sonderen besloten akker 

6.21.2.322 Oirschot, Sonderen besloten akker 

6.21.2.323 Oirschot, Koolmond besloten akker 

6.21.2.324 Oirschot, Koolmond besloten akker 

6.21.2.325 Oirschot, Aarle Akkers besloten akker 

6.21.2.326 Oirschot, Evenheuvel besloten akker 
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6.21.2.327 Oirschot, Popelbosschen besloten akker 

6.21.2.328 Oirschot, Popelbosschen besloten akker 

6.21.2.329 Oirschot, De Heezen besloten akker 

6.21.2.330 Oirschot, De Heezen besloten akker 

6.21.2.331 Oirschot, Notelse Akker besloten akker 

6.21.2.332 Oostelbeers, De Akker besloten akker 

 

6.21.2.001- 006; 070 – 072; 112 – 116: Besloten akkers Landgoed Baest 

Landgoed met park/tuin, eiken- en beukenlanen, loof- en naaldbossen en landbouwgronden, 

waaronder oude akkers met een esdek, gelegen bij de samenvloeiing van de Groote en de Kleine 

Beerze (zie ook 19.6.1).  

CHW. nr. V217 (GK-HV-11) 

 

6.21.2.007; 228 – 294: Besloten akkers Landgoed Heerenbeek  

Landgoed met park/tuin, eiken-, beuken- en populierenlanen, loof- en naaldbossen en 

landbouwgronden. (zie ook 19.6.2) 

CHW. nr. V309 (GK-HV-26) 

 

6.21.2.296 - 301 akkerwal kleinschalige oude ontginningen De Mortelen 

Kleinschalig gebied met een aaneenschakeling van kleinere oude akkers met een esdek, 

beemdgronden (oude hooi- en weilanden) en loof- en naaldbossen. Veel perceelsscheidingen worden 

nog gemarkeerd door greppels en (resten van) houtwallen. Gebied met relatief veel zandpaden. De 

percelering kan deels nog dateren uit de Late Middeleeuwen (1250-1500), toen delen van het gebied 

werden ontgonnen vanuit enkele verspreid gelegen hoeven. In het gebied liggen nog relatief veel 

oude (langgevel)boerderijen. Ook kent het gebied veel oude bomen en (restanten van) hakhout. Het 

gebied kent een samenhang met de landgoederen Heerenbeek en Veldersbosch, met het 

akkercomplex bij Straten en Notel en met de jonge broekontginningen in het Achterste Broek. 

CHW. nr. V220 (GK-HV-12) 
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Afbeelding: Kleinschalig ontginningslandschap aan de Echteldonksesteeg in het gebied De Mortelen 

(november 2010). 

 

21.3 Open akker 

 

Uniek nr Naam Type naam 

6.21.3.001 Oirschot, De Mortelen open akker 

6.21.3.002 Oirschot, De Heezen open akker 

6.21.3.003 Oirschot, Notelse Akker open akker 

6.21.3.004 Oirschot, De Bollen open akker 

6.21.3.005 Oostelbeers, De Akker open akker 

6.21.3.006 Middelbeers, De Rotten open akker 

6.21.3.007 Middelbeers, akkers bij de kerk open akker 

6.21.3.008 Westelbeers, De Voldijn open akker 

6.21.3.009 Westelbeers, De Voldijn open akker 

6.21.3.010 Middelbeers, De Heide open akker 

6.21.3.011 Oirschot, Spoordonk open akker 

6.21.3.012 Oirschot, Popelbosschen open akker 

6.21.3.013 Oirschot, bij de Spoordonkse Watermolen open akker 

6.21.3.014 Middelbeers, Heiakkers open akker 

6.21.3.015 Westelbeers, De Akker open akker 

6.21.3.016 Middelbeers, De Heivelden open akker 

6.21.3.017 Middelbeers, De Heivelden open akker 

6.21.3.018 Middelbeers, De Heivelden open akker 

6.21.3.019 Oostelbeers, Hoogeind open akker 
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6.21.3.020 Oirschot, Boterwijk open akker 

6.21.3.021 Oirschot, Notelse Akker open akker 

6.21.3.022 Oirschot, de Luip open akker 

6.21.3.023 Oirschot, Boterwijk open akker 

6.21.3.024 Oirschot, De Bochten open akker 

6.21.3.025 Oirschot, De Bochten open akker 

6.21.3.026 Oirschot, Het Moerland open akker 

6.21.3.027 Oirschot, Hoge Pad open akker 

6.21.3.028 Oirschot, Eindhovense Akkers open akker 

6.21.3.029 Oirschot, Bloemendaal open akker 

6.21.3.030 Oirschot, Bloemendaal open akker 

6.21.3.031 Oirschot, De Hoeven open akker 

6.21.3.032 Oirschot, Moleneindse Akkers open akker 

6.21.3.033 Oirschot, De Bollen open akker 

6.21.3.034 Oirschot, Koolmond open akker 

6.21.3.035 Oirschot, Koolmond open akker 

6.21.3.036 Oirschot, Aarle Akkers open akker 

6.21.3.037 Oirschot, bij de Spoordonkse Watermolen open akker 

6.21.3.038 Oirschot, Popelbosschen open akker 

6.21.3.039 Oostelbeers, De Akker open akker 

6.21.3.040 Westelbeers, Broekeind open akker 

 

Zie voor enkele beschrijvingen onder de tabel van de akkerranden. 

 

 
Afbeelding: Bolle open akker bij De Heezen (november 2010). 
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21.4 Steilrand 

 

Uniek nr Naam Type naam 

6.21.4.004 Middelbeers, akkers bij de kerk steilrand 

6.21.4.005 Middelbeers, akkers bij de kerk steilrand 

6.21.4.006 Middelbeers, De Rotten steilrand 

6.21.4.007 Oostelbeers, De Akker steilrand 

6.21.4.008 Oostelbeers, De Akker steilrand 

6.21.4.009 Westelbeers, De Voldijn steilrand 

6.21.4.010 Westelbeers, De Voldijn steilrand 

6.21.4.011 Westelbeers, Broekeind steilrand 

 

6.21.4.012 Steilranden rondom akkers Boterwijk  

Akkercomplex met esdek, bolle ligging, openheid, steilranden, zandpaden en (restanten van) 

hakhout. CHW. nr. V171 (HK-HV-68). Oud akkkercomplex met resterende steilranden in de 

Leeuwerikstraat. Akkers links en rechts van de Fluterd waren bolle akker.
214

 

                                                      
214

 T. Pel, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 7 
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Thema: 22 Ontginningen 

 

Middeleeuwse agrarische ontginningscomplexen zijn niet altijd goed herkenbaar. Maar waar ze met een 

zekere systematiek aangelegd zijn, kunnen ze gemakkelijk aangewezen worden. Via de naam, 

cijnstarief of wellicht een stichtingsoorkonde kunnen ze min of meer gedateerd worden. Dit thema 

overlapt ruimtelijk met tal van andere thema‟s, want het kijkt naar een ander aspect: systematische 

middeleeuwse ontginningen. Dus van voor 1500, mag ook 1568 zijn. 

In principe is alle cultuurland van ca 1500 in de middeleeuwen ontgonnen, want er zijn bijna nergens 

terreinen bewijsbaar sinds voorromeinse tijd in cultuur. Het steekt dus wél af tegen nadien ontgonnen 

gronden, maar het zal moeilijk zijn de ontginningsgrens van ca 1500 (1568) betrouwbaar aan te geven. 

Daarom beperken we ons tot de systematische min of meer grootschalige middeleeuwse ontginningen. 

Daarbij moeten we dat “ontginnen” niet al te strikt nemen, de middeleeuwer sprak van “oirbaar” maken, 

bruikbaar maken. De moderne boer zou zulk land waarschijnlijk nog voor een wildernis houden! 

 

De Moderne Tijd liet ook de landbouw niet ongemoeid. De motor was hier de in 1896 door pater G. 

van den Elsen opgerichte Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Doelstelling was aanvankelijk 

de zedelijke verheffing, maar al spoedig werd verbetering van de materiële toestand het hoofddoel. 

Dankzij de krachtig aangepakte ontginningen maakte de paarse heide plaats voor bossen en 

moderne boerderijen.
215

 

 

22.1 Veenontginningen 

Ontginning van een veengebied om het agrarisch te gaan gebruiken. Klassiek is de verdeling van het 

terrein in “hoeven” (12 maal zo lang als breed, 12 bunder of 51,5 – 16,0 hectare groot; andere 

verhoudingen komen ook voor). Op iedere hoevestrook werd in principe een boerderij geplaatst. 

Kleinere venen zullen minder grootschalig aangepakt zijn.  

[Niet in Oirschot] 

 

22.2 Beekdalontginning 

De natte bodem van beekdalen was geschikt om in het voorjaar hooi te leveren en daarna als weide 

te dienen. Veelal in korte strookjes dwars op de beek gelegd, met allerlei struikbegroeiing langs de 

scheidingsslootjes. In brede beekdalen soms een grootschaliger opzet. 

 

6.22.2.001 Jonge ontginning Achterste Broek 

Jonge broekontginning, met lanen, productiebossen met loofhout en landbouwgronden. Het gebied 

kent een grotendeels rationele verkaveling, met op enkele plekken (restanten van) een oudere 

verkaveling. CHW. nr. V135 (HK-HV-28)  

 

22.3 Bosontginning 

Ontginning in de laatste middeleeuwse bossen ging vaak ook strooksgewijs, maar die stroken zijn 

dan een beetje krom of bochtig. 

[Niet in Oirschot] 

 

22.4 Heideontginning 

Ontginning van de “heide”. In de middeleeuwen vaak in typische afgeronde vormen, soms 

aanklampennd aan eerdere soortgelijke ronde vormen. Ook in de vorm van blokken min of meer 

rechte stroken vanaf de weg heiwaarts. Ze zijn niet altijd bewoond, want het is soms alleen maar 

uitbreiding van het land van een bestaande boerderij. 

 

6.22.4.001 Jonge heidebebossing Kuikeindse heide 

Jonge heideontginning in de randen van de Kuikseindsche Heide, overwegend bestaande uit 

productiebossen met naald- en loofhout, grotendeels op gefixeerd stuifzand. Het gebied is met name 

verkaveld en ontgonnen omstreeks 1900, maar deels ook later, in het kader van 

                                                      
215 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert., Monumenten in Nederland: Noord-Brabant (Zwolle 1997) p. 18. 
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werkverschaffingsprojecten in de crisisjaren van voor de Tweede Wereldoorlog. Het gebied kent een 

samenhang met de Kuikseindsche Heide en met de akkercomplexen van Westelbeers en 

Middelbeers. CHW. nr. V235 (HK-HV-65) 

 

6.22.4.002 Jonge heideontginningen: Spreeuwelse en Paardse Heide.  

In het kader van de werkverschaffing na de economische crisis van de jaren '20 - '30 werden woeste 

gronden en beekdalen ontgonnen tot akkers, bos- en weidegebied. De akkers en weiden kenmerken 

zich door hun grootschaligheid en open karakter. Het gebied loopt door onder Diessen. Straatnamen 

in het ontgonnen gebied zijn: Huijgevoort, Paardseheide, Toekomstweg, Ontginningsweg, Ir. Van 

Meelweg. 

 

6.22.4.003 Jonge heideontginningen: De Nieuwe erven 

Bij een verkoop in 1802 werd aan weerszijden van de weg van Middelbeers naar Diessen ca. 30 

hectare woeste grond uitgegeven. De kavels stonden later bekend als de "Nieuwe Erven". Indien de 

"Nieuwe Erven" typerend zijn voor de hele verkoping van 1802 werd door heemkundigen 

geconcludeerd dat deze verkoop niet of nauwelijks heeft geleid tot stichting van nieuwe boerderijen in 

de regio.
216

 De lange west-oost-hoofdlijnen van de verkaveling hebben de ruilverkaveling overleefd. 

 
De Nieuwe Erven van Middelbeers, 1802. 

 

22.5 Populierenlandschap 

Geen gewone bosbouw, want tussen de populieren overheerst boerenland, dat is nu net het typische! 

Het populierenlandschap betrof zowel natte gebieden (beemden, broeken) als de akkers Op sterk 

lemige gronden is de centrale Meierij vanaf 1750 de populierenteelt op gang gekomen. In Schijndel, 

waar de populierenteelt zeer dominant was, kan ze geassocieerd worden met het rond 1900 zeer 

algemeen voorkomen van uitgestrekte gebieden met zeer kleine strookvormige met heggen en bomen 

omheinde percelen. Op nattere en lemige gronden werden populieren in de houtkanten gepoot. Het po-

pulierenlandschap betrof er vooral de gronden van de Bodem van Elde, het Wijbosch en het 

aangrenzende Broek. In die gebieden waren al vroeg hele bospercelen aangelegd. Het 

populierenlandschap strekte zich verder richting Liempde, Best en Oirschot uit, zover er lemige gronden 

liggen. Populieren ontbreken vanouds op de open akkers en de Rooise Heide. Op de Eerdse Bergen, 

op zandige duingrond, werden echter juist veel dennebospercelen aangeplant. Nadat in 1800 erg veel 

bomen waren omgewaaid in een zware storm, is bij de herplanting in veel gevallen de canada-populier 

gebruikt. Deze boom was in het midden van de achttiende eeuw door landgoedeigenaren, onder andere 

bij Breda en Utrecht, vanuit Canada geïmporteerd. 

Het populierenhout werd aanvankelijk vooral gebruikt door de talloze klompenmakers in deze streek. In 

Liempde was een derde van de bevolking in de eerste helft van de negentiende eeuw afhankelijk van 

het klompenmaken en ook in Schijndel was het een belangrijke economische sector! Later werd het 

hout ook gebruikt in de luciferindustrie en de bouw van treinwagons (fabriek op de Molenheide bij 

                                                      
216 H. Vera, „650 jaar Beerse gemeijnt‟ In: Berse 6 (1996), nr. 1, p. 7-11In: Berse 5 (1995), nr. 1, p. 1-6 ; nr. 2, p. 9-15 ; nr. 3, p. 
1-7 ; nr. 4, p. 6-11In: Berse 3 (1993), nr. 4. p. 4-7, In: Berse 4 (1994), nr. 1, p. 5-8 ; nr. 2, p. 2-6 ; nr. 3, p. 1-6 ; nr. 4, p. 1-5 
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Schijndel). Het voortbestaan van het populierenlandschap is mede afhankelijk van de afzetmarkt voor 

het hout. Het was tot 1950 overheersend in een flink deel van de centrale Meierij. Het 

populierenlandschap is nu teruggedrongen tot enkele kleinere gebieden. 

 

6.22.5.001 Populierenlandschap: De Mortelen en Achterste Elzinge  

In het noorden en noordoosten van Oirschot, De Mortelen en Achterste Elzinge, bleef het 

populierenlandschap nog het beste bewaard, al bedreigt de toenemende bebossing daar het open 

karakter dat een populierenlandschap placht te hebben. 

 
Afbeelding: Zicht op de Mortelen vanaf De Fransman (november 2010). 

 

 

22.6 Streepjesverkaveling 

Op de kaarten van 1900 en eerder valt in de RVK "Schijndel" een overheersende "streepjesverkaveling" 

op. Deze bestaat uit rijtjes van kleine lange percelen, 25 bij 125 meter groot ongeveer. Nadere analyse 

leerde dat - afgezien van de Schijndelse Akker - de streepjes groepsgewijs één eigendom vormden. 

Een kaart van de eigendommen laat dat een vrij normale een beetje onregelmatige blokverkaveling 

zien, met percelen van ongeveer 1 tot 1,5 hectare. De "streepjes" zijn dus niet ontstaan door een ver 

doorgedreven erfdeling. Nader onderzoek leerde dat de verstreping vermoedelijk primair is ingegeven 

door de natte toestand van deze lemige gronden. Door het aanleggen van slootjes verkreeg men een 

grotere waterberging en potentieel ook een betere afwatering. Die afwatering was echter ook afhankelijk 

van het algemene afwateringssysteem, dat eerst na de Tweede Wereldoorlog behoorlijk op peil 

gebracht werd. De verstreping was dus een verbeteringspraktijk die toegepast werd vanaf de tweede 

helft van de achttiende eeuw. In die zelfde tijd werd het kweken van populieren in deze streek bijzonder 

populair. De vele slootkanten konden met populieren worden "aangekleed". Dat gaf meer stevigte aan 

de slootkant en het leverde na een jaar of twintig mooie "klompenbomen" op. Op een "verstreept" 

perceel konden tweemaal zoveel bomen staan als op een gewoon blokperceel. Deze populierenteelt, 

die wortelt in de hier altijd in zwang gebleven houtteelt, bepaalde vervolgens in belangrijke mate de 

economie van de dorpen in de streek. De klompen werden via Den Bosch naar Holland geëxporteerd.  

De verstreping was rond 1827 in volle gang, want percelen die toen door de Zuid-Willemsvaart 

doorsneden werden, waren in 1832 soms aan de ene kant wél en aan de andere kant niet "verstreept". 

Ook de nieuwe uitgiften op de Schijndelse en Rooise Heide, die van na 1864 dateren, bleken in 1900 in 

belangrijke mate "verstreept" te zijn. Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn de streepjes gaan verdwijnen. 

Dit proces, dat samenhangt met de sterke ontwatering van het terrein, is nu vrijwel voltooid. In de herfst 

van 1997 bleek dat zelfs de diepste sloten kurkdroog waren. Op slechts twee plekken is er nog iets van 

de streepjesverkaveling teruggevonden bij de veldverkenningen van zomer en herfst 1997, op één 
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daarvan was men die sporen net aan het opruimen. De streepjespercelen hebben hier dus twee 

eeuwen het landschap bepaald, maar zijn nu praktisch verdwenen. 

 

In Oirschot kwam het fenomeen verspreid in de Mortelen en de Achterste Elzinge voor, maar is daar 

praktisch verdwenen. 

 

22.7 Voorpootstrook 

Sommige gemeynten in deze omgeving hebben in de vijftiende eeuw ook het voorpootrecht kunnen 

verwerven: het recht voor de deelnemers in de gemeynte om langs de rand van hun cultuurland op de 

gemeynte bomen te planten
217

. Binnen de ruilverkaveling "Schijndel" heeft dit recht algemeen gegolden, 

want er zijn duidelijke sporen van aanwijsbaar geweest (en deels nog aanwezig): de voorpootstroken. 

Dit waren stroken van enkele tientallen meters breed langs de eigen grond van de boer, waar hij op 

gemeyntegrond zijn eigen bomen mocht of moest planten. 

 

Deze voorpootstroken zijn op de oudere kaarten zeer duidelijk herkenbaar. Ze maken de afzonderlijke 

"kampen" zichtbaar die hier in de heide of het broek werden ontgonnen. De datering van deze 

structuren is niet altijd duidelijk. Ze kunnen dateren uit de zeventiende eeuw of mogelijk al vanaf 

1400
218

. Maar bij de Bodem van Elde zijn er aanwijzingen dat de grootste kampen al van voor 1314 

dateren. Rond de Schijndelse akker doet het patroon van voorpootstroken denken aan het dijkenpa-

troon van westelijk Noord-Brabant: telkens een kamp erbij, waarbij men voortbouwt op eerder 

aangelegde kampen die uiteindelijk verankerd zijn aan het oude cultuurland 

Na 1900 zijn de voorpootstroken veel minder herkenbaar geworden. De grond ervan werd bij het 

aangrenzende perceel getrokken en ontdaan van bomen. Eventuele nieuwe wegen op ontgonnen 

gronden werden juist buiten die voormalige voorpootstroken aangelegd. 

 

[In Oirschot nog niet opgemerkt] 

 

22.8 Zandontginning 

Als vorm waarschijnlijk niet goed te onderscheiden van de heideontginning, maar door de ligging (in 

een duinengebied) wél. 

 

[In Oirschot niet opgemerkt.] 

 

22.9 Ruilverkaveling 

 

6.22.9.004 Ruilverkaveling Zaligheden-Oost (Eersel, Bladel, Oirschot) 

In het bijbehorende ruilverkavelingrapport voor de ruilverkaveling Zaligheden-Oost wordt ten aanzien 

van de voorgestelde blokbegrenzing van deze ruilverkaveling het volgende opgemerkt: In het westen 

is aansluiting gezocht op de ruilverkaveling "Zaligheden-West", waarbij echter het boscomplex ten 

zuidwesten van het dorp Eersel buiten het blok is gelaten. In het noordwesten vormt de ontginning 

van de Landschotse Heide de begrenzing van de ruilverkavelingbehoeftige gronden. Het gedeelte 

waar nog geen gebouwen gesticht zijn en waar de grond vanuit het dorp Vessem en omgeving wordt 

geëxploiteerd is wel in het blok opgenomen. In het noorden is, met weglating van de daar gelegen 

bossen, aansluiting gezocht op de ruilverkaveling Oost- West en Middelbeers. Als gevolg hiervan is 

een complex gronden opgenomen dat qua gebruik bij de genoemde ruilverkaveling hoort maar dat 

destijds niet daarin is opgenomen. Ter voorkoming van een leemte in de blokaansluiting zijn deze 

gronden, die wel ruilverkavelingbehoeftig werden genoemd, destijds in het blok Zaligheden-Oost 

opgenomen.  

 

In het noordoosten wordt de blokgrens gevormd door het tracé van de ontworpen tertiaire weg 

Oirschot-Valkenswaard, waarbij het wegtracé nog tot het blok behoort. De oostelijke blokgrens wordt 

gevormd door bosranden en de grens tussen de toenmalige gemeente Vessem en Veldhoven. Het 

                                                      
     217

 1465: Schijndel-oost 40 voet of 12 meter; 1462: Bodem van Elde, 2 lange roeden = 12 meter; Enklaar, 1941, nr. 49; 
Heesters, 1984. 

     218
 Megens - Linders, f 23v; Van Asseldonk, 1988bcd. 
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dorp Knegsel en de omliggende gronden, evenals het dorp Steensel met zijn voor uitbreiding 

bestemde omgeving, werden buiten het blok gelaten. Een aan de verharde weg van Knegsel naar 

SteenseI gelegen complex cultuurgronden omsloten door bossen met een zeer versnipperd 

grondgebruik is als enclave aan het blok toegevoegd. Aan de zuidzijde is aansluiting gezocht op de 

ruilverkaveling Bergeijk. Ten zuiden van Stokkelen en in het zuidwesten van het blok wordt de 

blokgrens weer gevormd door bosranden. In het aldus begrensde gebied werden de dorpen Eersel, 

Duizel en Vessem met hun voor uitbreiding bestemde omgeving als enclave gespaard. Dit was 

eveneens het geval met een aantal geïsoleerde boscomplexen.
 219

     

 

Het landschap wordt in het ruilverkavelingrapport in de volgende bewoordingen gekenschetst: 

 
„Het binnen de blokgrens voorkomende landschap vormt een onderdeel van het door zijn afwisseling zeer boeiende 

Kempenlandschap. De noordelijke helft van het blok vormt nog een van de gaafste voorbeelden van het oude 

cultuurlandschap van de beekdalgronden: het hoevenlandschap. Met name de omgeving van Vessem, Hoogcasteren 

, Knegsel en Steensel is van een grote schoonheid door de afwisseling van dorpskernen golvende akkercomplexen 

(essen), weidegronden (beemden in de dalen van de Kleine Beerze en de Run) en verspreide begroeiingen in de 

vorm van dennen - en loofhoutbossen, eiken - en elzenwallen en boomgroepen van in hoofdzaak eik.‟
220

  

 

Gezien de bosrijkdom, in en om het blok en de schoonheid en afwisseling van het landschap werd de 

waarde voor recreatie door de ruilverkavelingcommissie hoog aangeslagen. Een gedachte die men 

bevestigd zag door het feit, dat de Rijksdienst voor het Nationale Plan, het gehele Kempengebied 

destijds had aangeduid als potentieel een van de belangrijkste recreatiegebieden van Nederland, in 

het bijzonder voor de weekend - en vakantie recreatie:   

 

Deze gedachte werd destijds bevestigd door het feit dat de toenmalige Rijksdienst voor het Nationale 

Plan het gehele Kempengebied had aangeduid als potentieel een van de belangrijkste 

recreatiegebieden van Nederland. De Landschapscommissie van de Natuurbeschermingsraad achtte 

het daardoor in haar advies voor deze ruilverkaveling noodzakelijk, dat bij de 

ruilverkavelingwerkzaamheden de grootst mogelijke zorg zou worden besteed aan het handhaven 

van de bestaande schoonheid van het landschap. Enkele terreinen hadden volgens deze commissie 

een zo hoge natuurwetenschappelijke waarde dat zij in het geheel beschermd zouden moeten 

worden (zie situatieschets van het landschapsplan (archief SRE Milieudienst, of desbetreffende 

rapport). Er werden zeven te beschermen objecten aangewezen:   

 

1. Molenbroek , Spekdonken, Borsent en Ellenbroek , terreinen gelegen langs de 'Kleine Beerze 

ten noorden van Vessem en bestaande uit belangrijke broeklandgezelschappen met drasse 

weiden en voedselarme tot matig voedselrijke broekbossen;  

2. een restant van het Klein Goor, gelegen langs de Gender ten noordoosten van Steensel. Een 

zeer fraai moerasgebied met gezelschappen zoals het elzenbos, het berken – en wilgenbroek 

en verschillende zeggenvegetaties;  

3. het Groot Goor, gelegen langs de Run ten zuidoosten van Steensel. Een zowel 

plantensociologisch als ornithologisch zeer belangrijk broekgebied met overgangen van de 

droge heide naar beekoevervegetaties;  

4. vier loofhoutbosjes langs de Run bij Schadewijk. Vooral het meest westelijke bosje is een 

zeer waardevol beekbos met een rijke vegetatie; 

5. twee terreinen ten noordoosten van Boksheide met o.a. heide, een fraaie houtwal , een 

dennenbosje en een eiken- berkenbos met een rijke ondergroei ;   

6. een berken- wilgenbroekbos langs de Diepreitsche water loop ten noorden van Boksheide;  

7. uitlopers van de Cartierheide ten noordwesten van Bokheide. Deze randcomplexen zijn vooral 

door de grote afwisseling van loof- en naaldhoutbossen, heideterreintjes, hakhoutwallen en 

landbouwgronden natuurwetenschappelijk van belang.   
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Naast het boven aangeduide oude cultuurlandschap van de beekdalen, het hoevenlandschap, heeft 

zich op de bij dit landschap behorende grote heidevelden sinds ±. 1890 een nieuw landschapstype 

ontwikkeld, namelijk dat van de jonge ontginningen. Na het in werking treden van de Markenwet in 

1889 zijn op grote schaal de heidevelden, die een belangrijk gedeelte van het blok innamen, 

ontgonnen tot enerzijds bos (vooral de hoge heiden) en anderzijds akker- of weidegrond (de 

middelhoge en lage heiden). De op de hoge, droge heidevelden verrezen dennenbossen 

(voornamelijk aan de zuid - en oostzijde van het blok) bepalen thans reeds in grote mate het 

landschap van de hoge gronden; met het stijgen van de ouderdom der opstanden zal de 

landschappelijke en recreatieve waar de ervan nog sterk toenemen.
221

 

 

In het ruilverkavelingrapport wordt geconcludeerd dat het landschap grotendeels zeer fraai is door zijn 

sterke afwisseling van grotere en kleinere landbouwruimten met boscomplexen, houtwallen en 

dorpskernen. De waarde van dit landschap voor recreatie werd juist in deze afwisseling in ruimten en 

de daaruit voortvloeiende grote hoeveelheid randen gezocht. In het bijbehorende landschapsplan 

werd dan ook beoogd om in de eerste plaats de bestaande fraaie toestand van het landschap zoveel 

mogelijk in tact te houden door het sparen van bestaande bossen, natuurterreinen, wegbeplantingen 

en kavelgrensbeplantingen. Dit in tact houden van de grote lijnen van het bestaande landschap werd 

zelfs een dwingende eis genoemd, daar anders de grote waarde voor de recreatie van het gebied 

verloren zou gaan.
222

 Tegelijk concludeerde men echter dat om voor de toekomst een beheerbaar 

landschap te kunnen creëren een aantal kleine bosjes en een gedeelte van de 

kavelgrensbeplantingen zullen moeten verdwijnen. Hierdoor zal een schaalvergroting ontstaan. Op de 

meeste plaatsen is er naar gestreefd om door het ontwerpen van nieuwe bossen en weg- , 

kavelgrens- en erfbeplantingen een nieuw landschapspatroon op te bouwen.
223

    

 

6.22.9.005 Ruilverkaveling Middelbeers 

In het bijbehorende ruilverkavelingrapport voor de ruilverkaveling Middelbeers wordt ten aanzien van 

de voorgestelde blokbegrenzing van deze ruilverkaveling het volgende opgemerkt: In het gebied, 

waarop de aanvraag betrekking heeft, liggen enkele complexen nagenoeg aaneengesloten bos en 

woeste grond: het landgoed de Beast, het natuurreservaat de Keienhurk met omgeving en de bossen 

op de Oostelbeerse heide. In de dorpskommen van Middelbeers en Oostelbeers komt een groot 

aantal kleine percelen voor, welke als erf of tuin bij de behuizingen behoren. Voor een belangrijk deel 

zijn deze in bezit bij eigenaren die verder geen eigendommen in het blok hebben. Deze gronden zijn 

buiten het blok van de ruilverkaveling gehouden (De begrenzing van het voorgestelde blok van 

ruilverkaveling is te vinden op de erfgoedkaart).   

 

Door Staatsbosbeheer werd in het kader van deze ruilverkaveling een landschapsplan opgesteld, 

waarin de terreinen zijn aangegeven welke wegens hun natuurwetenschappelijke waarde ongewijzigd 

dienden te blijven. Onder meer behoren daartoe een aaneengesloten strook bos - en 

hakhoutpercelen langs de Kleine Beerze. Voor de overige waardevolle gebieden, zie situatieschets 

van het landschapsplan (archief SRE Milieudienst, of desbetreffende rapport).
224

 

 

Ten behoeve van de verdere landschappelijke aankleding werd, naast de te handhaven beplantingen 

(zie situatieschets in het rapport), in het aanbrengen van berm- en strookbeplantingen voorzien. Op 

verschillende wegbermen ontwierp men een rij opgaande bomen en/of struiken; op enkele plaatsen, 

met name in het westen van het blok werd dit echter onvoldoende geacht. Op de grote hier 

voorkomende open ontginningsvlakte, zijn langs de wegen, brede singels ontworpen. Op 

verschillende plaatsen werden te vervallen wegen geheel ingeplant. Het landschapsplan ging uit van 

de gedachte dat bepaalde delen van het ruilverkavelinggebied vanuit recreatief oogpunt een 

                                                      
221

 Rapport voor de ruilverkaveling Zaligheden Oost, p. 9 
222

 Door Staatsbosbeheer werd in het kader van deze ruilverkaveling een landschapsplan opgesteld, waarin naast de hierboven 
genoemde terreinen nog meer gebieden, c.q. landschapselementen zijn aangegeven welke wegens hun 
natuurwetenschappelijke waarde ongewijzigd dienden te blijven. Zie situatieschets van het landschapsplan (archief SRE 
Milieudienst, of desbetreffende rapport). 
223

 Rapport voor de ruilverkaveling Zaligheden Oost, p. 37-39 
224

 Rapport betreffende ruilverkaveling van gronden gelegen in de gemeenten Bladel en Netersel, Diessen en Oost-, West- en 
Middelbeers, genaamd ruilverkaveling "Middelbeers" Ministerie van Landbouw en Visserij, Cultuurtechnische Dienst (Utrecht 
1961) p. 1-2 



142 
 

belangrijke schakel in een wijdere omgeving zijn. Met het oog hierop werd een aantal speciale 

voorzieningen getroffen, met name de aanleg en het handhaven van (fiets)paden. Voor een nadere 

aanduiding van bovenbedoelde voorzieningen wordt hier verwezen naar de kaart van het 

landschapsplan(archief SRE Milieudienst, of desbetreffende rapport).
225

 Door middel van deze 

voorzieningen achtte men het mogelijk een harmonische opbouw van het landschap te verkrijgen of 

te behouden, de betekenis van het gebied voor de recreatie te vergroten en een aantal 

natuurwetenschappelijke belangrijke terreinen te behouden. 

 

6.22.9.006 De ruilverkaveling Oirschot-Best 

De ruilverkaveling Oirschot-Best omvatte de landelijke gebieden van, of gedeelten ervan, van de 

gemeenten Oirschot, Best, Boxtel, Liempde en Oost-, West- en Middelbeers. Het blok besloeg een 

oppervlakte van 5110 ha., dat geheel bedekt werd door ruilverkavelingaanvragen. De aanvragen 

werden onder meer ingediend omdat de externe productiefactoren voor de landbouw zo slecht waren, 

dat van een economische bedrijfsvoering geen sprake was. Door de aanleg van de rijksweg 63 

Eindhoven-Tilburg werden vele percelen moeilijk bereikbaar. De tracering en de kwaliteit van wegen 

was slecht en de waterbeheersing liet te wensen over. Er was sprake van sterk verspreid liggende 

kavels en slechte perceelsgrootte en –vorm, en er kwamen veel verouderde bedrijfspanden- en 

woningen voor.
226

 

 

Het landschap binnen de grens van de ruilverkaveling wordt in het betreffende ruilverkavelingrapport 

omschreven als bestaande bijna geheel uit oude tot zeer oude cultuurlandschappen, die in twee 

categorieën werden onderscheiden. Het zuidelijke gedeelte bestond uit één van de grootste 

complexen hoevenlandschap, die Brabant rijk was en die zich bijzonder onderscheidde door de zeer 

vele typisch Brabantse driehoeksbrinkjes, die volgens het rapport nergens in zo'n groot aantal 

voorkwamen. Een grotere kern in dit gebied, die zich hierin later gevormd heeft, is Oirschot. Het 

noordelijke gedeelte, dat zich meer nog dan het zuidelijke door veelvuldige populierencultuur 

kenmerkte, wordt omschreven als een buitengewoon mooi, gevarieerd complex loofbosjes met hier 

en daar enig naaldhout, weilanden, esjes en waterlopen, vrijwel zonder boerderijen. Daar dit gebied 

grenst aan de landgoederen VeldersBosch en Heerenbeek en in het westen aan de Kampinase 

Heide werden deze gebieden in het ruilverkavelingrapport omschreven als een uiterst waardevol 

complex natuur- en landschapsschoon uniek in zijn variatie.
227

  

 

Door de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad werden de 

volgende terreinen als te sparen natuurgebieden vermeld (aangegeven op de kaarten van het 

ruilverkavelinggebied, te vinden in het rapport en in het archief SRE Milieudienst). 

 

1. Terreinen westelijk van het stroomgebied van de Beerze. 

2. Boscomplexen nabij Groenewoud naast enkele natte terreintjes langs de Beerze. 

3. Boscomplex en houtwallen ten noorden van ‟s-Heeren Vijvers. 

4. Verspreide bosgebieden ten zuidwesten van Tregelaar en rondom de Daanse Hoeve. 

5. Bosgebieden rondom en ten oosten van Tregelaar. 

6. Enige losse boscomplexen ten zuiden van Lennisheuvel nabij de Laatste Stuiver 

7. Verspreide percelen ten zuiden van Boxtel. 

8. Bossen van Heerenbeek en Veldersbos ten westen van de spoorlijn, 

9. Wilhelminakanaal, verspreide percelen ten noorden van het kanaal. 

10. Bos- en heidepercelen ten zuiden van het Wilhelminakanaal. 

11. Bossen tussen spoorlijn en weg Boxtel-Eindhoven. 

12. Verspreide bospercelen ten oosten van Best. 
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De waarde van het gehele blok, en in het bijzonder van het middengebied, werd geacht voor de 

recreatie in de toekomst voor de streek van groot belang te zijn. Dit gebied ligt met de Oisterwijkse 

Vennen en de Kampinase Heide in de driehoek 's-Hertogenbosch - Eindhoven – Tilburg en bij een 

juiste ontwikkeling en ontsluiting voorzag men het "Groene Hart" van deze stedelijke agglomeratie. 

Een in hedendaagse ogen wellicht opmerkelijk gegeven is dat er bij de ruilverkaveling terdege 

rekening is gehouden met de landschappelijke waarden van het gebied en dat men van mening was 

dat deze door de ruilverkaveling beter ontsloten zou worden:  

 
„Hoewel het ruilverkavelingblok zeer gunstig ligt ten opzichte van grote bevolkingscentra en landschappelijk zeer 

aantrekkelijk is, is er van een ontwikkeling in de richting van recreatie nog slechts een bescheiden aanzet. 

Waarschijnlijk is dit laatste het gevolg van de gebrekkige interne ontsluiting. Daar de externe ontsluiting uitstekend is 

en de interne ontsluiting in ruilverkavelingverband verbeterd kan worden, is in de toekomst een snelle en 

voorspoedige ontwikkeling te voorzien (…) Wanneer daarbij blijvende aandacht aan het landschap wordt besteed zal 

het toerisme voor de streek een welkome bron van inkomsten kunnen gaan vormen.‟
228

 

 

Teneinde het landschappelijk meest interessante deel van het ruilverkavelingblok, het middengebied, 

- dat op het landschapsplan is aangegeven als een gebied met een bijzondere landschappelijke 

betekenis - , te kunnen consolideren, ontwikkelde men de volgende gedachte: 

 
„Het landschapsplan is er in het bijzonder op gericht de vele waardevolle elementen in het blok te handhaven en zo 

goed mogelijk te consolideren. Daartoe is op de kaart in het centrale deel van het gebied met arcering aangegeven 

waar zeer weinig aan het bestaande landschap zal mogen worden veranderd. Omdat door de uitvoering van de 

ruilverkaveling enig hout zal verdwijnen is het aanbrengen van compenserende beplantingen in het plan opgenomen. 

Daarbij zal worden volstaan met het creëren van enige singels van 5 en 10 m breedte voornamelijk bij waterlopen en 

bomenrijen langs wegen en op kavelgrenzen en het beplanten van enige overhoeken. Deze zullen juist in de periferie 

van het blok, in de heideontginningen, een aantrekkelijker landschap moeten vormen (…) Het gedeelte van de 

beplanting dat gehandhaafd blijft, vormt het belangrijkste gedeelte in het plan, ook wat betreft de bomen buiten 

bosverband. Het is te verwachten, dat na de ruilverkaveling de nieuwe kavelgrenzen weer in grote hoeveelheden met 

populieren beplant zullen worden in deze van ouds populierenrijke streek. Het verdient overigens aanbeveling, dat 

ook de eik in dit landschap een plaats behoudt. Ook de verzorging van de vele driehoeksbrinkjes zal een punt van 

extra aandacht moeten vormen. Mede in verband hiermede is het van belang dat de erfbeplantingen in het zuidelijke 

gedeelte met zorg worden ontworpen in samenhang met het omringde landschap.‟
229
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Thema: 23 De beemden 

 

 

De boeren gebruikten de veengronden en andere natte gronden langs de beken en in sommige laagten 

op de heide in de lente vooral als hooiland en in de zomer, wanneer de bodem wat opgedroogd en 

steviger was, als weidegrond. De aldus gebruikte gronden werden "beemd" genoemd. De beek was 

soms de natuurlijke achtergrens van die beemden. Vanaf het Hoge liepen tal van wegen de beemden in 

om daar wat te vertakken en dan dood te lopen. Op enkele plaatsen blijken dat erg brede wegen 

geweest te zijn. 

 

Op een aantal plaatsen is men de waterhuishouding met dijkjes gaan reguleren. Daar vind je die dijk, 

daarnaast misschien nog dijkputten (waaruit de dijkaarde gehaald is), sluisjes in die dijk en misschien 

wel een wiel (ronde waterplas bij slingering in de dijk) waar ooit de dijk doorbrak. Voor de goede orde 

wordt er op gewezen dat in Zand-Brabant het woord "dijk" vooral gebruikt werd om een weg aan te 

duiden die een natte laagte, eventueel een beekdal, overstak. Veelal werden deze wegen verhoogd 

aangelegd, zodat er inderdaad een „dijk‟ ontstond. Dit soort dijken ligt dus niet parallel aan de beek 

(als waterkering), maar juist loodrecht op de beek. Daarnaast worden wegen naar de hei of richting 

de Peel ook meestal met dijk aangeduid, hoewel het lang niet altijd verhoogd aangelegde wegen 

waren. Peeldijk is een veel voorkomende straatnaam in Peelland. Niettemin is het denkbaar dat men 

ook waterkerende dijken of kades aanlegde om de beemden beter te kunnen gebruiken. Een lichtere 

vorm van waterbeheersing is het onderhouden van een schouwsloot. Daarlangs kon men in de winter 

de beemden ook bewust laten overstromen: dat gold als bemesting. Later is men dat gaan 

systematiseren: vloeiweiden. Gezien het veelvuldig voorkomen van toponiemen zoals vloet, vloei, 

vleut, etc (niet alleen bij watermolens!) zal het begrip vloeiweide echter ook al in de middeleeuwen 

hebben bestaan. Wellicht vaak met een natuurlijke oorsprong, maar wel aangepast en bewust 

gebruikt. 

 

In de beemden werd soms turf gewonnen. Voor het binnenhalen van het hooi op een afgelegen plek 

werden speciale "keetveldjes" ingericht. Daarvoor koos men wat hogere plekken aan een toegangsweg 

naar de beemden. In de weideperiode waren en zijn die toegangswegen met hekken afgesloten. Bij 

sommige van die hekken stond (staat) een "bocht" of schutskooi: een eenvoudig hekwerk waarin 

beesten opgesloten werden die zwervend aangetroffen waren. Enkele boeren die aan de rand van de 

beemden woonden (wonen) hadden (hebben) de taak op zich genomen op het grazende vee toe te 

zien. De functie van schutter is al oud. Bij de uitgifte van de gemeinten door de hertog van Brabant in 

de 13de en 14de eeuw was in sommige gevallen al een schutter aangesteld. In de gemeint 

(gemeenschappelijke gronden) kregen (meestal) ingezetenen van een plaats het recht om o.a. hun 

vee te weiden. Trof men er vee aan van anderen, niet gerechtigd in de gemeint, aan, dan mocht men 

dat vee "schutten", plaatsen in een schutskooi. Daar bleef dat vee dan tot er een boete (het schot) 

was betaald. Een gedeelte van die boete was voor de schutter. De regelgeving voor het schutten is in 

het algemeen opgenomen in de keuren en breuken van een dorp. De schutskooi is nooit overdekt en 

alleen 19de eeuwse exemplaren waren niet voor 100% hout, maar bijvoorbeeld stenen pilasters met 

ijzeren stangen. Volgens oude bestekken zijn de 18de eeuwse schutskooien helemaal van hout. 

 

In de winter waren de beemden erg nat. Ze stonden dan deels onder water. Daardoor waren ze een 

ideaal fourageergebied voor ganzen. Blijkbaar bezorgden die rond 1500 tot in Prinsenbeek (4 kilometer 

van de Princenhaagse beemden) overlast, want men had er toestemming om de ganzen die op het 

eigen erf kwamen te doden. Mogelijk deed iets vergelijkbaars zich ook in de 9 gemeenten voor. Dat zou 

uit toponiemen of uit dorpskeuren kunnen blijken. 

 

Bij het gebruik als weidegrond hoort een afsluithek aan de toegangsweg (om uitgebroken beesten in het 

beemdengebied te houden) en een “bocht” of bewaarplaats van dergelijke weglopers.  
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23.1 Bocht 

Een kleine omheinde ruimte van een staketsel van hout, een levende omheining, of zelfs een metalen 

hekwerk waarbinnen weggelopen of zwervend vee bewaard werd tot het tegen betaling van 

bewaarloon door de eigenaar opgehaald werd. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

23.2 Dijk 

Waterkering langs de beek. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

23.3 Dijkputten 

Plaatsen waar de dijkaarde ooit weggegraven werd. Vaak een laagte met moeras langs de dijkjes. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

23.4 Dijksloot 

Sloot langs de dijk. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

23.5 Eendenkooi 

Plek ingericht voor het vangen van eenden. Op de kaart herkenbaar door de typische vorm. Zou dat 

hier in de Kempen voorkomen? 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

23.6 Hek 

Afsluithek (draaiboom, slagboom, draadhek) aan toegangsweg tot beemdengebied. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

23.7 Hooiland 

Het eigenlijke beemdengebied. Na het binnenhalen van de privé hooioogst vaak als gemene weide in 

gebruik. Grasland met sloten en langs de sloten onregelmatige bosjes.  

 

6.23.7.001 t/m 6.23.7.176 Hooilanden 

Ingetekend op basis van historische atlas 1840 

 

De hooilanden in de Westelbeerse Broek waren natuurlijk erg arm aan mineralen, maar juist op deze 

schrale graslanden groeiden allerlei zeldzame planten zoals verschillende orchideeënsoorten. In het 

zuiden van de voormalige gemeente Oost- West- en Middelbeers, in het Westelbeerse Broek, lag 30 

hectare van deze hooilanden en aan de noordkant van Baest eveneens 20 hectare. Van deze 

bloemrijke hooilanden zijn er in de Beerzen niet veel overgebleven.
230

  

 

Ten noorden van Middelbeers, bij de samenkomst van Grote en Kleine Beerze liggen zogenaamde 

oude graslandbodems. Deze bodems hebben een dikke humuslaag en duiden op eeuwenlange 

bewerking. 

 

6.23.7.069 Molenbroek-Spekdonken (het dal van de Kleine Beerze) 

Molenbroek (het dal van de Kleine Beerze) vormt een ensemble met het gebied Spekdonken in de  

gemeente Eersel. Het gebied grenst direct aan de Kleine Beerze en wordt aan de oostzijde begrensd 

door de Broekdijk (Vessem-Oostelbeers) en aan de westzijde door de Kuikeindseweg (Vessem-

Middelbeers). Het reservaat wordt gevormd door twee totaal verschillende landschapstypen. De 

Spekdonken dat ten oosten van de Kleine Beerze is gelegen, is een slagenlandschap. De 

langwerpige kavels (slagen), waarvan de begrenzing wordt gevormd door houtwallen, geven het een 

bijzonder karakter. Vanaf de Broekdijk, die de verbinding vormt tussen Vessem en Oostelbeers, wordt 

het karakteristieke beeld van het slagenlandschap zichtbaar.
231

  

                                                      
230 J. Kolsters, W. Kolsters, J.v. Vroenhoven  De Beerzen van weleer (Hulst)  
231 M. Vennix, „Spekdonken – Molenbroek (dal van de Kleine Beerze)‟ In: Berse  
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Het Molenbroek is aan de westkant van de Kleine Beerze gelegen (gemeente Oirschot). Molenbroek 

is een voormalige zogenaamde groene gemeente, een gemeenschappelijk grondbezit dat nimmer is 

verkaveld. Het werd gebruikt als veeweide en ter waterberging. Het laatste was belangrijk voor de 

stroomafwaarts gelegen watermolen, waar ook de naam van dit moerasgebied aan te danken is. Het 

westelijke gedeelte van Molenbroek bestond uit met vliegdennen begroeide heide, die naar de kleine 

Beerze overging in grootschalige graslandpercelen.
232

 Het gebied heeft een rijke historie, waarin 

vooral het weiderecht een belangrijke rol speelt en heeft gespeeld. Deze weiderechten zijn door de 

eeuwen heen een bron van moeilijkheden geweest. In een groene gemeente is het vruchtgebruik niet 

gegeven aan verscheidene personen, maar aan huizen van bepaalde buurten. Er was hier kennelijk 

sprake van eeuwig vruchtgebruik, zodat het gezegde in Middelbeers luidt: 'Het eeuwig vruchtgebruik 

zit vast aan het huis, het huisnummer is het lid'.
233

 Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoog. CHW. 

nr. V237 (GK-HV-14) Plattegrondtekening van dit reservaat in: M. Vennix, „Spekdonken – Molenbroek 

(dal van de Kleine Beerze)‟ In: Berse 

 

6.23.7.177 Weiland Wilhelminakanaal 

Weiland dat zo nat is dat ze er afwaterings-verlagingen in hebben moeten maken. Dit zijn geen bolle 

akkers maar bolle weilanden.
234

 

 

Beemden kleinschalige oude ontginningen De Mortelen 

Kleinschalig gebied met een aaneenschakeling van kleinere oude akkers met een esdek, 

beemdgronden (oude hooi- en weilanden) en loof- en naaldbossen (zie ook 21.1.6) 

CHW. nr. V220 (GK-HV-12) 

 

De Mortelen werd vanuit de nederzettingen op de dekzandrug van Oirschot vanaf de Late 

Middeleeuwen in cultuur genomen. Een historische kaart uit het begin van de zeventiende eeuw 

maakt het mogelijk de beemden in dit gebied te reconstrueren. Uit deze historische kaart blijkt dat de 

beemden de oudste cultuurgronden zijn in de Mortelen. 

 

Daarbuiten lag de gemeenschappelijk gebruikte heide. Met deze beemden hebben we dus de oudste 

gedeelten van het cultuurlandschap in De Mortelen in beeld. Op basis van een historische kaart uit de 

16e eeuw werd gesteld dat de ontginning van deze beemden in ieder geval vóór 1521 heeft 

plaatsgevonden. Vermoedelijk zijn de beemden echter enkele eeuwen ouder en ging de ontginning 

ervan al in de Hoge Middeleeuwen (1000 - 1250) van start. Dankzij de cijnsregisters van de Hertog 

van Brabant, konden de ontginningen nader worden geduid. Daarin worden enkele cijnsbetalende 

goederen genoemd waarvan de naam in De Mortelen kon worden getraceerd, namelijk Hodonc, 

Vinekendonk, Ghijzelaer en een beemd bij Bebbelaer. Daaruit kon worden afgeleid dat de 

ontginningen uiterlijk in de eerste helft van de veertiende eeuw moeten hebben plaatsgevonden.  

 
Het land buiten deze beemden bestond uit heide die door de bewoners van de dorpen gemeenschappelijk werd gebruikt. De 

dorpelingen waren daartoe gerechtigd door de Hertog van Brabant, die het eigendomsrecht van deze onontgonnen gronden 

bezat. Zo gaf Hertog Jan II het gebruiksrecht van de gemeinte van het Banisveld, in 1312 aan zijn lieden te Spoordonk (zie ook 

thema 24.2).
235

 Dat gebied is rond 1800 hei en was dat blijkbaar op deze kaart ook. Ten oosten daarvan ontstaat een gebied 

met lossen cultuureilandjes en verder oostelijk worden die steeds groter tot bijna aaneensluitend. Dit is te zien op latere 

kaarten, tot ca 1900 nog terug. Tegenwoordig springt in het oog dat het ontgonnen Banisveld erg kaal en open is en het 

landschap naar het oosten geleidelijk steeds geslotener en kleinschaliger wordt. Een en ander hangt samen met de bodem die 

in het westen puur zand is en naar het oosten steeds lemiger wordt. Die landschappelijke gradient is er dus steeds gebleven, 

de juiste vorm is in de loop der tijd wat veranderd.
236

  

 
Wat tevens opvalt bij deze oude kaart is dat het cultuurland uit min of meer afgeronde eilandjes bestaat, zelfs vlak bij de kom. 

Waar ze elkaar raken ontstaan dan als vanzelf “Frankische Driehoeken”. Pas als men later de wegen gaat fatsoeneren ontstaat 

een aaneengesloten cultuurland met smalle boerenwegen.
237

 

                                                      
232 Dit deel van het reservaat is eind 20

e
, begin 21

e
 eeuw flink gewijzigd. Spekdonken heeft de tand des tijds beter doorstaan 

233 M. Vennix, „Spekdonken – Molenbroek (dal van de Kleine Beerze)‟ In: Berse 
234

 H. van de Ven, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 6 
235 G.H.P. Dirkx, Historische ecologie van De Brand en De Mortelen. Alterra-rapport 391. Archief Natuurmonumenten nr. 311 
C-NB-IR. 71-74.  
236 Mondelinge mededeling, K. Leenders, d.d. 25 juni 2010 
237 Mondelinge mededeling, K. Leenders, d.d. 25 juni 2010.  
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Afbeelding: Op deze kaart uit de zeventiende eeuw (het noorden ligt rechts) zijn in donkergroen gordels met beemden 

aangegeven. De bovenste gordel zijn de beemden langs de Beerze. De beemden daaronder zijn die in de Mortelen tussen 

Oirschot (links op de kaart) en Boxtel (rechts). Tussen de beemden liggen heidegebieden, waaronder Gyselaer en Tregelaer. 

Overige elementen op de kaart: Centraal de grote Sint-Petruskerk met de huizen rond de Markt, de Mariakerk en ten zuiden 

ervan de standaardmolen op de Molenheide. In het oosten ligt Best in het noordoosten de buurtschappen Notel en Hersel. In 

het noorden Hedel en een gemeijnte genaamd Den Netelhoevel. In het noordwesten ligt Heidel en Polsdonck, de gemeijnte 

genaamd Spoordonck, Booterwijc en de buurtschap Booterwijck. De Spoordonkseweg langs gemeijnte genaamd het Lievelt, 

naar Berg en de watermolen. In het Zuidwesten de buurtschap Hovel; rivier d'Aa en Middelberse. 

 

 

23.8 Keetveld 

Vaak wat hogere plek waar de hooiers hun tijdelijke onderkomen oprichtten. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

23.9 Schouwsloot 

Centrale ontwateringssloot die regelmatig onderhouden moest worden en geschouwd werd. Ook wel 

treksloot. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

23.10 Sluis 

Eenvoudig houten of stenen sluisje met verticaal beweegbare schuif om water in- of uit- te laten 

stromen. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

23.11 Wiel 

Min of meer ronde waterpoel naast een kronkel in de dijk. Overblijfsel van een dijkdoorbraak. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 
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23.12 Vloeiweiden 

Specifiek als vloeiweide ingericht gebied, met systeem van kanaaltjes, dammetjes, sluisjes, 

toevoerkanaal en afvoerkanaal.  

[In Oirschot niet opgemerkt] 
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Thema: 24 Bestuurlijk 

 

 

In deze rubriek zijn enkele plaatsen samengebracht die herinneren aan vroegere en zelfs nog actuele 

bestuurlijke en gerechtelijke situaties. Grenspalen staan niet alleen op de grens met België, ze werden 

door de eeuwen heen op vele plaatsen opgesteld.  

 

De hertog van Brabant lijkt eerst na 1232 voor Oirschot meer interesse gekregen te hebben. In die 

periode is ook het kwartier van Kempenland, waarvan Oirschot de hoofdplaats werd, aan de 

hertogelijke invloedssfeer toegevoegd. De eerste hertogelijke schout voor Kempenland lijkt al vóór 

1246 gefunctioneerd te hebben.
238

 Het is denkbaar dat de aanwezigheid van een hertogelijke 

kwartierschout naast de schout van de plaatselijke heer voor de nodige spanningen zorgde. 

Denkbaar is ook dat de oprichting van de Sint-Petrus-Bandenkerk omstreeks 1268 een hertogelijk 

initiatief was, als tegenwicht tegen de "heerlijke" Mariakerk (zie thema 26). Steurs meent dat de 

hertog in Oirschot vóór 1304 een vrijheid (zie 24.8 & 24.8.001) stichtte, zelfs al rond 1200. Hoewel 

zijn argumenten daarvoor niet juist zijn
239

, is het wel degelijk denkbaar dat de hertog in het kader van 

zijn machtsopbouw ergens tussen 1232 en 1289 niet alleen de bouw van de Petruskerk initieerde, 

maar daarbij ook een nieuwe nederzetting en vrijheid vormde.
240

 Deze tweestrijd leidde er tegen het 

einde van de dertiende eeuw toe dat de hertog het "halve dorp" met alles er op en eraan onder zijn 

macht kon brengen en zich kon laten erkennen als medepatroon van kerk en kapittel van Oirschot. Hij 

heeft de oude heren van Oirschot er dus niet helemaal uit gekregen en er is dus niet een tweede 

parochie ontstaan, zoals te Vught. 

 

Uit de historische bronnen blijkt dat Oirschot bestuurlijk altijd een ingewikkelde situatie heeft gekend. 

Het is een vrijheid en een heerlijkheid, wat eigenlijk tegengestelde begrippen zijn. Toch heeft het 

dorpsbestuur steeds beide betitelingen benadrukt, waarschijnlijk omdat het van de voordelen van elk 

wilde profiteren. De heerlijkheid op haar beurt was gesplitst in twee helften: de hertog en de 

plaatselijke heer bezaten ieder de helft van het heerlijke bestuur. Volgens de lokale historicus J. Lijten 

heeft Oirschot deze omstandigheid op handige wijze uitgebuit door de twee halfheren tegen elkaar uit 

te spelen. Als de hertog aan de beurt was om een functionaris te benoemen, werd iemand 

voorgesteld, die de plaatselijke heer niet aangenaam was en omgekeerd. Zo kreeg men toch 

uiteindelijk vaak het bestuur, dat men zelf wilde:  

 
„Oirschot heeft er zelfs een kapitale som voor over gehad, om deze situatie te bestendigen. Toen namelijk de hertog, 

door financiële nood gedwongen, zijn deel van de heerlijkheid in 1558 had verpand aan de Merode's en dezen dus 

als alleenheer konden optreden, bracht Oirschot in 1614 de belangrijke som van 4000 goudguldens bijeen, om de 

verpande helft voor de hertog te lossen. Handig wisten zij daarbij het voorrecht te bedingen, dat de secretaris 

voortaan benoemd zou worden uit een door het bestuur op te maken bindende voordracht van drie personen. Al 

switchend en manoeuvrerend heeft Oirschot eeuwenlang zijn eigen zin gedaan.‟
241

 

 

Volgens J. Lijten is er met het Oirschots vrijheidsrecht - een vorm van zelfbestuur als een stad - iets 

bijzonders aan de hand. Waarschijnlijk in 1185 kreeg Den Bosch zijn vrijheidsrecht. Van Den Bosch 

kregen veel steden en dorpen het stadsrecht of vrijheidsrecht. Dit hield praktisch altijd in, dat zij te 

hoofde stonden in Den Bosch. Zo kregen Eindhoven en St.-Oedenrode in 1232 de vrijheid van Den 

                                                      
238 ONB 218 
239 Oirschot zou volgens Steurs, 1993 een "vrijheid" zijn. Hij meent dat deze vrijheidsrechten vóór 1304 van de hertog 
verkregen werden, mogelijk in het kader van de hertogelijke pogingen om greep op Oirschot te krijgen. Steurs geeft daarvoor 
een problematische bewijsvoering op blz. 332-333, want Gerlach van den Bosch had ook elders wel lieden zitten (Schijndel 
bijv.), zonder dat daar een vrijheid ingericht werd. Steurs meent dat hertog Hendrik I reeds op het einde van de 12e eeuw een 
nieuwe nederzetting stichtte, waartoe in zijn visie de Mariakerk behoord zou hebben (blz. 259, noot 3.). Dat kerkgebouw is 
daarvoor echter een eeuw te oud en het ligt meer voor de hand de in 1268 gereedgekomen Petruskerk als een hertogelijke 
stichting te zien. Ook in Vught stonden er twee kerken: naast de Lambertuskerk een hertogelijke Petruskerk. Daar waren er 
echter ook twee afzonderlijke parochies(Kappelhof, 1995.). Het co-patroonschap zou te Oirschot deze tweespalt voorkomen 
hebben: het kapittel verhuisde naar de grotere nieuwe kerk en de parochie werd niet gedeeld. 
240 Datering: kennelijk ná 1232 (St.-Oedenrode, Eindhoven); en als onze hypothese juist is vóór het overeenkomen van 
dedeling van Oirschot, in 1289 in ieder geval voor het kapittel blijkend uit ONB 439. De hertogin van Brabant richtte zich in 
1378 tot "onsen goden luden onser vriheyt van Orschot": Enklaar, 1941, nr. 90. 
241 J.P.J. Lijten, „Het oer-oude Oirschot. Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot - Best.‟ In: Campinia 10 (1980-81) 
51 - 76. Aldaar 56. 
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Bosch en stonden daar te hoofde, zoals de meeste plaatsen van de Meierij met uitzondering van 

Oirschot. Volgens Lijten dienden van 1550 tot 1621 voor het hof van Brabant te Brussel een hele 

reeks processen tussen Den Bosch en Oirschot. Den Bosch eiste dat Oirschot te hoofde kwam bij 

haar schepenbank. De uitspraak kwam er steeds op neer, dat Oirschot niet te hoofde stond in Den 

Bosch, maar rechtstreeks beroep had op de raad van Brabant. J. Lijten concludeert hieruit dat het 

Oirschotse vrijheidsrecht wel eens ouder kon zijn dan dat van Den Bosch.
242, 243

 Volgens M. 

Asseldonk gingen de schepenen van Oirschot en Oostelbeers te hoofde bij de leenmannen van 

Kempenland in Bergeijk, die weer te hoofde gingen bij de hertogelijke leenbank van Zandhoven (bij 

Antwerpen). Het was wel zo dat vanaf de 14
e
 eeuw men in Oirschot gewoon was om niet naar 

Bergeijk te gaan, maar om de hertogelijke leenmannen naar Oirschot te halen.
244

  

 

In 1484 kreeg Oirschot van hertog Maximiliaan het privilege der achtmannen. Elk van de acht 

herdgangen: Kerkhof (centrum), Spoordonk, Hedel (met Audenhoven), Notel, Straten, AarIe, 

Naastenbest en Verrenbest, koos bij meerderheid van stemmen een vertegenwoordiger. Deze acht 

mannen brachten de stem van het volk uit in gewichtige zaken. Zij zijn dus de voorgangers van de 

huidige gemeenteraad.
245

 

 

24.1 Galg  

Plek waar ooit een galg en / of een rad stond. Vaak op een heuveltje, een Galgenberg. 

 

6.24.1.001 Galgenbos 

In criminele zaken had Oirschot hogere jurisdictie, zodat de schepenbank ook de doodstraf kon 

uitspreken en laten uitvoeren. De gewone vorm van doodstraf was ophanging. Daartoe werd op de 

markt een galg opgericht en in de regel de beul van 's-Hertogenbosch ingehuurd. Als na voltrekking 

van het doodvonnis de dood was geconstateerd, werd de gehangene 'afgesneden' en per kar 

vervoerd naar de buitengalg, waaraan het Galgenbos nabij de grens met de Beerzen nog zijn naam 

ontleent. Daar werd het lijk tot afschrikwekkend voorbeeld opnieuw opgehangen.
246

 

 

24.2 Gemeynte  

Gebied in gemeenschappelijk gebruik en beheer bij een aantal omwonenden, gehuchten of dorpen. In 

de Meierij vaak in de jaren 1290 – 1335 voorzien van een mooi charter (aardbrief, kaart). Later in de 

regel grondeigendom van de gemeente en in de 19
e
 eeuw verkocht. 

 

De woeste gronden, bossen, heide, moerassen en zandverstuivingen hadden in de Middeleeuwen 

aanvankelijk geen duidelijk aanwijsbare eigenaar. Deze gronden werden in de regel 

gemeenschappelijk gebruikt door de aanwonende boeren om hun beesten te weiden, heide te 

maaien, enzovoorts. Later in de Middeleeuwen claimde de hertog van Brabant het eigendom van 

deze gronden en moesten de boeren hertogelijke toelating verwerven om ze te mogen gebruiken. 

Rond 1300 ging de hertog ertoe over die gebruiksrechten formeel te verkopen aan zijn onderdanen. 

Er ontstond toen een juridische structuur, met terreinbeheerders, reglementen en tot gebruik 

gerechtigde personen: de gemeynte. In Oirschot werden in twee golven dergelijke gemeynten 

gevormd, de eerste in 1311 en 1312, en de tweede in 1335 en 1336. Dit past geheel in het algemene 

patroon van hertogelijke gemeynte-uitgiften in de Meierij. Tezamen beslaan deze gemeynten heel het 

                                                      
242 J.P.J., Lijten, „Het oer-oude Oirschot.‟ Aldaar 57. 
243 Een inventarisatie is niet de plaats om een geschiedkundige polemiek te voeren of een zeer strikte bronnenkritiek toe te 
passen. Omdat Clio (de muze van de geschiedkunde) echter de strengste aller muzen is, zijn enige kanttekeningen hieromtrent 
onontbeerlijk. Uit meerdere historische bronnen komt duidelijk het beeld naar voren van een eeuwenoude rivaliteit, om niet te 
zeggen animositeit tussen Oirschot en ‟s-Hertogenbosch. Aangezien onze geschiedopvatting in belangrijke mate wordt bepaald 
door ons wereldbeeld, onze wereldbeschouwing, dienen bij een schets van de Oirschotse geschiedenis dergelijke historische 
omstandigheden in ogenschouw te worden genomen. Evenals het feit dat J. Lijten uit Oirschot kwam, zodat niet ondenkbaar is 
dat hij de geschiedenis van Oirschot soms al te rooskleurig voorstelde (wat overigens in de geschiedkunde als onontkombaar 
wordt erkend en dus geen schande is). 
244 M. Asseldonk, De Meierij ontrafeld: plaatselijke bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ‟s-
Hertogenbosch, circa 1200-1832 (Tilburg 2003) p. 257 
245 J.P.J. Lijten, „Het oer-oude Oirschot.‟ Aldaar 57. 
246 J. Lijten „Rechtspraak der Oirschotse schepenbank.‟ In: Mijland, H.J.M., L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op Oirschot. 
(Oirschot 1991) p. 89 
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oude rechts- of parochiegebied van Oirschot, dat is het geheel van de oude gemeenten Best en 

Oirschot samen.
247

 

  

Hoewel gemeyntegrenzen en jurisdictiegrenzen niet behoeven samen te vallen, zijn de negentiende-

eeuwse gemeentegrenzen in Oirschot dikwijls gebaseerd op de oude gemeyntegrenzen. De 

buitengrenzen, waar de Oirschotse gemeynten aan die van andere dorpen 'paalden' zijn grotendeels 

wel bekend. In de loop der eeuwen zijn daarover vele kwesties geweest, maar grote verschuivingen 

zullen zich daar niet hebben voorgedaan, behalve in de vele eeuwen durende strijd met Oisterwijk. 

Men gaat er van uit, dat deze buitengrenzen gelijk zijn aan de negentiende-eeuwse 

gemeentegrenzen van Oirschot en Best.
248

  

 
„Gemeijntes hadden een veelzijdig nut. Ze werden niet alleen gebruikt om schapen en runderen te laten weiden, 

maar ook om vlaggen (heiopstand) te maaien, die in de stal tot strooisel dienden i.p.v. stro. Er werden russen 

(biezenpollen) gestoken, die men gebruikte als nokken voor daken en als versteviging van put of slootkanten. 

Bijzonder belangrijk was ook de turf die er gehaald werd. Ze werd verdeeld in heiturf, de humus van de heide (mits er 

voorzichtig mee omgegaan werd, groeide deze in een aantal (6 à 15) jaren weer aan) en de moerturf, die uit de 

vennen en moerassen gebaggerd werd. De as van de turf werd zorgvuldig bewaard voor bemesting. Leem, die nodig 

was voor de wanden van gebouwen en soms ook wel gebruikt werd voor het bakken van steen, en zand, ook voor 

allerlei onderhoudswerkzaamheden, werden eveneens van de gemeijnt gehaald. Men sprokkelde er hout en velen 

hadden houtopstand op de voorpotingen voor hun erven. Als de hei bloeide, werden er bijenkorven geplaatst en 

tenslotte was er nog de jacht.‟
249

  

 
Het oude Oirschot was verdeeld in 5 gemeynten, Oost- en Middelbeers hadden samen een gemeynte en Westelbeers viel 

onder de gemeynte van Hilvarenbeek. Verder strekten nog enkele andere gemeynten een eindje tot in Oirschot. In het oude 

Oirschot gaat het om de volgende gemeynten
250

: 

 

Gemeynte                      uitgifte              aard   innemers  

Zuidelijke gem.   1311   thimum  alle inwoners Oirschot en Best 

Banisveld   1312   thimum  Spoordonk, Boterwijk, Hedel 

Tregelaar   1336   veld, bos  Eerdbruggen, Hersel, Notel, Hedel 

Nevelheuvel   1311   veld, bos  Eerdbruggen, Hersel, Notel 

Besterbroek   1335   veld, bos  Aarie, Best, Gunterslaar 

 

                                                      
247 K.A.H.W. Leenders, Het dynamische landschap van Noord-Brabant. In: Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 46 - 
89. (2002q) (met het noorden van Oirschot als case study!) Aldaar, 74. 
248 J.P.J. Lijten, „Oirschot kocht zijn grenzen.‟ In: Campinia 20 (1990) 4 - 35. 
249 H. Vera, „650 jaar Beerse gemeijnt‟ In: Berse 6 (1996), nr. 1, p. 7-11. In: Berse 5 (1995), nr. 1, p. 1-6 ; nr. 2, p. 9-15 ; nr. 3, 
p. 1-7 ; nr. 4, p. 6-11In: Berse 3 (1993), nr. 4. p. 4-7In: Berse 4 (1994), nr. 1, p. 5-8 ; nr. 2, p. 2-6 ; nr. 3, p. 1-6 ; nr. 4, p. 1-5.  
250 K.A.H.W., Leenders, Het dynamische landschap van Noord-Brabant. In: Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 46 - 
89. (2002q) (met het noorden van Oirschot als case study!) Aldaar, 74. 
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De gemeynten in Oirschot. 

 

De gemeynten worden hier als gesloten vlakken weergegeven. In feite betroffen ze alleen de gronden die niet in particuliere 

handen waren - zoals wegen, pleinen en vooral de woeste gronden - voor zover die binnen de buitengrens van de gemeynten 

gelegen waren. Die buitengrenzen zijn hierboven schattenderwijze weergegeven. 

 

Lijst met Gemeynten op het grondgebied van de huidige gemeente Oirschot: 

Uniek nr Naam Start 

6.24.2.002 Grote Aard Oerle 1293, 1326 

6.24.2.003 Molenbroek 1469 

6.24.2.004 Vessemse Vooraard voor 1340 

6.24.2.007 64bu 1466 

6.24.2.010 Hilvarenbeek 1334 

6.24.2.011 Beers 1334 

6.24.2.012 Oisterwijk 1300 

6.24.2.013 Oirschot-Z 1311 

6.24.2.014 Besterbroek 1335 

6.24.2.015 Banisveld 1312 

6.24.2.016 Nevelheuvel 1311 

6.24.2.017 Tregelaar 1336 
 

6.24.2.002 De Grote Aard van Oerle 

De Grote Aard van Oerle strekte zich uit over Vessem, Hoog-Casteren, Knegsel, Oerle, Wintelre en 

het Hoogeind onder Oostelbeers. Tevens vielen Hooghees onder Eersel en Postelse Hoeven onder 

Steensel er onder. De grenzen van deze gemeijnt liepen in de Beerzen van de "Verbrande Paal" 

westwaarts op naar de Langrijt en vandaar in zuidelijke richting naar het rad van de watermolen bij 

het Meulenbroek. 
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6.24.2.003 Het Molenbroek 

Het Meulenbroek of Molenbroek lag op de grens van de Grote Aard van Oerle, de Loonse Aard en de 

Vessemse Vooraard. Het was een onderdeel van de Grote Aard van Oerle. Er zijn twee te 

onderscheiden delen, namelijk het Hoog- of Bisschopsbroek en het Laagbroek. Het Hoogbroek, 

waarin de abdij van Tongerlo en dus later de Bisschop van Den Bosch uitgebreide bezittingen had, 

viel binnen de jurisdictie van de Beerzen. Op verzoek van de gemeente werd voorgesteld percelen 

van het Molenbroek op te nemen in het ruilverkavelingplan Zaligheden-Oost, om zo de weiderechten 

te kunnen regelen. Uiteindelijk stemde de Beerse gemeenteraad op 8-11-1973 er mee in het 

Molenbroek te verkopen aan de stichting "Het Brabants Landschap". 

 

6.24.2.004 Vessemse Vooraard 

 

6.24.2.007 64bu 

 

6.24.2.010 Gemeynt Hilvarenbeek 

Westelbeers hoorde tot eind 1803 onder de halve heerlijkheid Hilvarenbeek en viel onder de 

schepenbank van Hilvarenbeek. Er waren natuurlijk vele grensperikelen, bijvoorbeeld zowel 

Oisterwijk als de Beerzen claimden de Vrouwerijt. In 1385 kwam er een eerste regeling en de 

grenzen werden nader bepaald. Voor de Beerse gemeijnt was de grens de lijn van de Huijgevoirt naar 

het Bekerbergje. Tot aan die grens mocht er door de partijen (ieder aan de eigen kant) turf gestoken 

en heide gemaaid worden. Over de grens mochten ze beiden vee laten weiden. In 1390 kwam het tot 

een nieuwe paling. De nieuwe grens lag een stuk oostelijker; de grenspalen van de Beerzen waren 

nu de Huijgevoirt, de Steenvoirt en Baest. De lijn zette zich noordwaarts voort tot op het molenrad van 

Spoordonk.
251

  

 

6.24.2.011 Gemeynt Beers 

De Beerzen hielden deze in 1334 uitgegeven gemeijnt niet exclusief, maar stonden toe dat ook de 

Oirschotse herdgangen Spoordonk en Kerkhof er hun paarden, koeien en schapen lieten grazen. Het 

Beersveld heeft tot in deze eeuw gediend als turfveld. Het gemeenteverslag van 1927 vermeldt het 

turfsteken nog. Het jaar daarop staat dat de woeste gronden geen inkomsten meer opleveren. De tijd 

van het Beersveld als turfveld en weidegrond is dan voorbij. In de volgende jaren zal het grotendeels 

ontgonnen zijn.  

De Vrouwerijt maakte volgens Beers deel uit van de in 1334 uitgegeven Beerse gemeijnt. Men stelde, 

dat de grens daarvan liep van het Bekerbergje naar de Huijgevoirt. Oisterwijk en Haaren 

pretendeerden echter als grens een lijn die komende van de molen van Spoordonk voortging over 

Baest, langs de Steenvoirt naar de Huijgevoirt. De meningsverschillen verhinderden eeuwenlang een 

optimaal gebruik van dit deel van de gemeijnt.  

Van de gemeijnt "het Hadelt" stonden de limieten niet vast. In 17e eeuwse bronnen wordt het Hadelt 

nauwelijks meer genoemd. De woeste gronden zijn dan grotendeels aan particulieren verkocht en 

gecultiveerd. Uit verschillende bronnen blijkt dat het Hadelt gelegen moet hebben tussen de Langrijt 

en de Steenvoirt, grenzend aan het Beersveld. De andere palen waren vermoedelijk de Huijgevoirt en 

het Kuijkseind. Het zou de oorspronkelijke gemeijnt zijn van enkele kernen, zoals: het Voorteind, de 

Driehoek, de Doornboom onder Middelbeers en het Neereind onder Oostelbeers. Het Kuijkseind viel 

in de aard van Loon en het Hoogeind in de aard van OerIe.  

 

6.24.2.013 De grote zuidelijke gemeynt in 1311 (Oirschot Z) 

Deze gemeynte werd uitgegeven aan de inwoners van Oirschot zonder nadere precisering. Volgens 

de locale historicus J. Lijten is dat terecht, want alle herdgangen hadden recht in deze gemeynte. Zij 

lag op de volle breedte zuidelijk van de Oirschotse herdgangen met hun gecultiveerde gronden, die 

globaal gesproken in een oost-westelijke lijn lagen, waar de hogere dorre zandgronden overgingen in 

een lager gelegen, hier en daar moerassig en soms lemig gebied. Deze zuidelijke gemeynt bestond in 

hoofdzaak uit hei zoals de oostelijke gemeynt van Sint- Oedenrode, die daarom grauwe gemeynt 

werd genoemd in tegenstelling tot de westelijk  gelegen groene gemeynt, die in hoofdzaak uit lager 

                                                      
251 H. Vera, „650 jaar Beerse gemeijnt‟ In: Berse 6 (1996), nr. 1, p. 7-11In: Berse 5 (1995), nr. 1, p. 1-6 ; nr. 2, p. 9-15 ; nr. 3, p. 
1-7 ; nr. 4, p. 6-11In: Berse 3 (1993), nr. 4. p. 4-7In: Berse 4 (1994), nr. 1, p. 5-8 ; nr. 2, p. 2-6 ; nr. 3, p. 1-6 ; nr. 4, p. 1-5.  
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gelegen, dikwijls beemdachtige gronden bestond. Alle andere gemeynten van Oirschot, die ten 

noorden van de lijn der gecultiveerde gronden lagen, of ten westen in het dal van de Beerze wat 

betreft de gemeynt van Daniel van Oirschot, bestonden uit lager gelegen gronden. Deze werden aan 

bepaalde herdgangen of buurtschappen uitgegeven, maar kwamen spoedig onder 

gemeenschappelijk beheer van het dorpsbestuur.‟
252

 
 

6.24.012 Gemeynt Oisterwijk 
 

6.24.2.014 Gemeynt Besterbroek 
 

6.24.2.015 Gemeynt Banisveld 

 

6.24.2.016 De gemeynt van Nevenheuvel in 1311 

De oudste bewaarde tekst van een gemeynte-uitgifte in Oirschot betreft dit gebied. In 1311 gaf 

Wouter Toyart, rentmeester van de hertog van Brabant, een gemeynt uit aan de bewoners van 

Ertbruggen, Hersel en Notel. De grenzen van die gemeynt liepen van Nevelhovel (nu: Evenheuvel) 

langs Tregelaar tot het gebied van Boxtel (de tegenwoordige 'kei') en langs de grens van Boxtel tot de 

Heerstraat (het punt Schatkuil bij de herberg) en dan de Heerstraat volgend tot Ertbruggen. De 

gemeynt behelsde dus de gebiedjes Brempt, Bebbelaar en Keivelden, 't Schoom, de Zwartvoorden en 

Haandonken, de Mortelen en Termeiden. Het betreft hetzelfde gebied als 'Landschapspark De 

Mortelen‟.
253

  

 

6.24.2.017 Gemeynt Tregelaar 

 

 

24.3 Gevangenis  

Middeleeuwse gevangenis, gevangenistoren; maar ook de moderne gevangenissen van de 19
e
 en 

20
e
 eeuw, incl. jeugdgevangenissen.  

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

24.4 Grensmarkering 

Grenspalen, grensputten, grensbomen en andere min of meer puntvormige markeringen. Voorts 

grenssloten, grenswallen en landweer. Een landweer of landgraaf is een doorgaande aarden wal, 

veelal met grachten of greppels en een doornenhaag, van behoorlijke lengte die diende om een 

grotere streek tegen invallen te beschermen. Het voorkomen van struikelkuilen, een of tweezijdig, 

maakt een landweer tot een typisch verdedigingswerk. 

 

Volgens de locale historicus J. Lijten horen Oirschot en de Beerzen van nature bij elkaar en waren ze 

van nature op elkaar aangewezen. Er zijn geen aanwijzingen dat er in de lange geschiedenis van 

Oirschot en de Beerzen veel onenigheid is geweest. Zij hebben zich integendeel gezamenlijk moeten 

verdedigen tegen de vergaande pretenties van Oisterwijk. Tegen het einde van de zestiende eeuw 

ontstonden er wel enige kwesties over het steken van turf in het gebied, dat voordien blijkbaar door 

beide partijen voor beweiding gebruikt werd. De Raad van Brabant verklaarde de eis van de Beerzen, 

dat hun het alleenrecht van het Beersveld zou worden toegewezen echter niet ontvankelijk en beval 

de partijen om het Beersveld gezamenlijk te gebruiken zoals dat sinds lang gebruikelijk was. Na 1620 

hebben de Beerzen en Oirschot eventuele onderling kwesties altijd in overleg en in vrede weten te 

regelen. In 1672 werd in gezamenlijk overleg een nieuwe grenspaal gesteld bij de plaats, waar de 

kapel van de H. Eik gestaan had. In 1715 werd de grens tussen Oirschot en de Beerzen gemarkeerd 

door het opwerpen van zandhopen, waarbij opgaande boompjes geplant werden, zodat de grens ook 

op enige afstand zichtbaar zou zijn. In mei 1802 werd niet alleen het gebruik maar de volle eigendom 

van de gemene gronden volgens een duidelijke lijn verdeeld. De grens werd vastgesteld vanaf de 

paal bij ‟s-Heerenvijvers tot aan de paal bij de kapel van de H. Eik, zoals ze tot 31 december 1996 

heeft gelopen.
254

  

                                                      
252 J.P.J. Lijten, „Oirschot kocht zijn grenzen.‟ In: Campinia 20 (1990) 4 - 35. Aldaar 8. 
253 J.P.J. Lijten, „Oirschot kocht zijn grenzen.‟ In: Campinia 20 (1990) 4 - 35. Aldaar 6-7. 
254 J.P.J., Lijten, „Oirschot en de Beerzen‟. In: Campinia 23 (1993), p. 42-48; 27 (1997), p. 4-16 
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6.24.4.001 Grijze Steen 

 

6.24.4.005 Aan den Haasencolke 

 

6.24.4.029 stenen paal 1835 

 

6.24.4.030 stenen paal 1835 

 

6.24.4.031 brugje 1835 

 

6.24.4.032 grens Aard HL-Oerle 

 

6.24.4.033 Aardborst 1835 

 

6.24.4.034 Twee Boomkens 

 

6.24.4.037 Ter Smisse 1326 

 

6.24.4.038 Muestermolen 1326 

 

6.24.4.039 Bekersberge (1331) 
Een grenspunt vraagt bijzondere aandacht: de Bekerberg. Deze wordt al genoemd in 1331 bij de afpaling van de gemeynte van 

Hilvarenbeek. Het is een grenspunt van de gemeynten van Oisterwijk, Beers en Hilvarenbeek; en later van de gemeenten 

Oisterwijk, Oost-, West- en Middelbeers, Diessen en Moergestel. Zelfs nu is het nog een grenspunt tussen Oirschot, Oisterwijk 

en Hilvarenbeek. 

De Bekerberg is het hoogste deel van een dekzandkop met duinen. De naam kan verwijzen naar Hilvarenbeek, maar ook naar 

“bekers” (urnen) die daar ooit aangetroffen werden, of naar een grafheuvel op die plek. Vergelijk de Potjesberg bij Son. Nadere 

archeologische verkenning heeft hier niets opgeleverd. 

 

Fig. links het gebied Bekersberge op het Actuele Hoogtebestand 

Nederland en rechts, de grenspaal zoals deze ter plaatse nog 

aanwezig is. 

 

 

 
 

 

6.24.4.040 Grote Crooy Aart 

 

6.24.4.041 Kapelpaal 

In 1672 werd in gezamenlijk overleg een nieuwe grenspaal gesteld bij de plaats, waar de kapel van 

de H. Eik gestaan had.  
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6.24.4.042 Stenen paal 1830 

 

6.24.4.043 Tregelaar 1830 

Markering van een oude grenspaal in de vorm van een boom die in de 17
e
 eeuw omwaaide.  

Jaartal 1830 

 

6.24.4.044 Schutskuil (1830) Schatkuil 

Romantische zielen lezen hier graag „Schatkuil‟en denken dan aan fabelachtige schatten die er 

verstopt zouden zijn. Helaas, het is veel waarschijnlijker dat deze plek een schut-kuil is, die aangaf tot 

hoever die van Boxtel danwel die van Oirschot hun vee van vreemde beesten mochten (be)schutten. 

De lezing „Schatkuil‟ beïnvloedde ook Mennen die zijn Romeinse Weg lags hier liet lopen. 

 

6.24.4.045 stenen paal (1830) 

 

6.24.4.047 Sintelpaal (1830) 

 

6.24.4.048 paal (1830) 

 

6.24.4.049 putpaal (1830) 

 

6.24.4.050 Verbrande paal (1830) 

Tussen de "Verbrande Paal" en de H. Eik werd in 1819 een greppel gegraven "tot beteren van de 

aftrek van het water en wering der wederzeidsche roverijen” 

 

6.24.4.051 De Hand (1389) 

 

6.24.4.052 Tregelers Voort 

 

6.24.4.054 Handwijzer 

Deze handwijzer op de westgrens van Oirschot wordt al vroeg in de veertiende eeuw genoemd! 

Oirschot had in 1638 bij de steen "De eenhand" een eikenboom geplaatst met daarop getimmerd een 

houten hand, wijzende in de richting van de Balsvoirt. 

 

6.24.4.055 (bij Heide Westelbeers) 

 

6.24.4.056 (aan Middelbeerse Dijk) 

 

6.24.4.057 (achter Rakelhoef) 

 

6.24.4.058 Grenspaal bij Heerebeek. 

 

6.24.4.059 Grenspaal Ten Lake 

Op basis van zijn onderzoek naar de gemeyntegrenzen kon J. Lijten vaststellen dat er blijkbaar drie 

grenspalen waren geplaatst. De eerste bij ten Lake. 

 

6.24.4.060 Spoordonkse watermolen (zie 6.16.2.003) 

De Spoordonkse watermolen was een grenspunt voor de gemeynte van Banisveld. 

 

6.24.4.063 Zandhopen en bomen als grensmarkering  

In 1715 werd de grens tussen Oirschot en de Beerzen gemarkeerd door het opwerpen van 

zandhopen, waarbij opgaande boompjes geplant werden zodat de grens ook op enige afstand 

zichtbaar zou zijn. Mogelijk moeten we die hoopjes denken bij de kleine knikken in deze grens. 

 

6.24.4.116 Grenspaal bij ‟s-Heerenvijvers 
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In mei 1802 werd niet alleen het gebruik maar de volle eigendom van de gemene gronden volgens 

een duidelijke lijn verdeeld. De grens werd vastgesteld vanaf de paal bij ‟s-Heerenvijvers tot aan de 

paal bij de kapel van de H. Eik, zoals ze tot 31 december 1996 heeft gelopen. Blijkbaar stond er dus 

een paal aan het knikpunt van de grens bij ‟s-Heerenvijvers. 

 

6.24.4.117 Eigendomsafbakening ‟s-Heerenvijvers 

Bij complex 's-Heerenvijvers zijn meerdere grenspalen te vinden (zie ook 6.31.1.23) 

In 1937 is het gebied 's-Heerenvijvers afgepaald aan de zuid- en oostzijde met paaltjes die ontworpen 

zijn door de Oirschotse architect Beks. De betonnen palen steken ongeveer een meter boven het 

maaiveld uit. De palen hebben een vierkante doorsnede en een stompe piramidale top. Aan de zijde 

van de grens en de tegenovergestelde zijde is in een enkele centimeters diepe nis het polychrome 

diabolo-wapen van het landgoed geschilderd. De meeste van deze paaltjes zijn echter verweerd. De 

grenspalen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling, met name de vernieuwing en 

functieverandering van buitenplaatsen in het buitengebied in het interbellum. Ze hebben 

ensemblewaarden wegens de samenhang met de inrichting van de landschappelijke tuin.
255

 

Rijksmonument Nr.: 519854 grenspalen 

 

6.24.4.065 Onze Scheipaal 

„Onze Scheipaal‟ (scheidingspaal) is een grenspaal die herinnert aan de tijd dat Oirschot nog uit twee 

gemeenten bestond: Oirschot en De Beerzen. Het pad loopt hier deels over de oude gemeentegrens. 

Doordat gemeentegrenzen vroeger niet altijd even duidelijk beschreven waren, vormden ze vaak een 

bron van conflicten. Deze grens was daarop geen uitzondering, integendeel: inwoners uit beide 

gemeente kruisten meermaals rieken en vleugels om grensvetes te beslechten. Hoogtepunt was de 

zogenaamde Beerse Oorlog uit 1607 toen inwoners van Oirschot een aantal Beerse turfstekers van 

de hei verjoegen. Tijdens de schermutselingen die volgden werden twee inwoners van Oirschot 

gevangen genomen door de wettige gezagsdragers van de Beerzen. Dat liet Oirschot echter niet op 

zich zitten. De stormklok werd geluid waarna vijfhonderd woedende Oirschottenaren naar het huis 

van de Beerser vorster trokken en hun dorpsgenoten met geweld bevrijdden. Vanwege deze rellen 

zouden maar liefst 55 inwoners van Oirschot in Brussel voor de Raad van Brabant moeten 

verschijnen om te worden berecht. Het grensconflict zou echter nog eeuwen blijven voorduren. In 

1997 werden Oirschot en de Beerzen samengevoegd bij een gemeentelijke herindeling.
256

  

 

 

24.5. Raadhuis 

Dorpshuis, raadhuis, gemeentehuis, “bestuursgebouw”, maar in ieder geval een gebouw, niet een 

plek onder een boom of zo. Voor 1800 zetelde hier de schepenbank en was het gebouw dus ook 

rechtbank. 

 

6.24.5.001 Voormalig raadhuis van Oirschot (Markt 1) 

Bouwjaar: 1513 

Rijksmonument Nr. 31281  

CHW nr. AE079-001726 

Gesticht in 1463 als rechthuis. Na brand in 1513 herbouwd, in de 18
e
 eeuw zeer gewijzigd, 1938/39 

gerestaureerd door A.A. Kok te Amsterdam. Rechthoekig bakstenen gebouw van twee verdiepingen 

boven een kelder; trapgevels aan de korte zijden, hoog bordes tegen de voorgevel. Tweebeukige 

kelder met vlakke kruisribgewelven in het midden rustend op zuiltjes met eenvoudige basementen en 

kapiteeltjes, tegen de wanden op kraagstenen; als raadszaal in gebruik. In de secretarie wandkast 

met  gesmeed laatgotisch slot (plm 1500). Boven de ingang jaartal 1463. 

 

Het voormalig raadhuis van Oirschot is een rechthoekig bakstenen gebouw met hoog souterrain en 

twee verdiepingen onder een zadeldak tussen trapgevels. Het gebouw verrees in 1513 als raadhuis 

                                                      
255 Registeromschriving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
256 Wandelgids: Uitgebreide beschrijving van bezienswaardigheden en natuurgebieden. Wandelroutenetwerk Oirschot VVV 
(Oirschot 2004). p.17 
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annex markthal. Ongebruikelijk is dat op zolder resten van een schouw uit de bouwtijd zijn 

aangetroffen. Na de dorpsbrand van 1623 heeft men de kap met gestapelde jukken ingrijpend 

hersteld met eerder gebruikt hout. In de 18e eeuw onderging het gebouw een ingrijpende in- en 

uitwendige verbouwing. Bij de restauratie in 1938-'39, onder leiding van A.A. Kok, raakte de voorgevel 

zijn 19de-eeuwse pleisterlaag kwijt. De ramen reconstrueerde Kok in 18e eeuwse vorm met kleine 

roedenverdeling. Van de oorspronkelijke markthal in het souterrain heeft men de op zuilen van 

Namense steen rustende gewelven opnieuw gemetseld.
257

  

Het is volgens deskundigen niet met zekerheid te zeggen of het raadhuis van Oirschot op dezelfde 

plaats al een 'regthuis' als voorganger heeft gehad. Wel zeker is dat in 1513 het dorpsbestuur van 

Oirschot opdracht heeft gegeven om een nieuw raadhuis te bouwen met op de begane grond een 

overdekte markthal. Het gebouw bestond uit twee verdiepingen met een zolder en een ruimte voor de 

hal. Om op de eerste verdieping te komen, was een buitentrap aanwezig. Uit een onderzoek in 1938 

bleek dat het bordes heel oud is. In de gevel boven de hoofdingang was in vroegere tijden een 

zonnewijzer bevestigd. Het raadhuis heeft ooit meerdere dakkapellen gehad, die in 1756 afgebroken 

zijn. Het meest in het oogspringend voor een buitenstaander zijn natuurlijk de raampartijen, met ruiten 

die in de loop der eeuwen verscheidene keren veranderd zijn, in sommige perioden geflankeerd door 

luiken.
258

 Boven de deur hangt het schild dat het huidige wapen van Brabant draagt. De zwarte 

Brabantse en rode Limburgse Leeuwen herinneren aan de hertogen van Brabant en het hartschild 

vertoond het wapen van de familie De Merode, die enkele eeuwen de andere helft van de heerlijke 

rechten heeft gehad.
259

 

 
Afbeelding: Raadhuis Oirschot

260
 

 

De onderste verdieping was in het begin in gebruik als markthal, op de eerste en de tweede 

verdieping waren de domeinen van het Oirschotse dorpsbestuurders bestaande uit zeven schepenen, 

zeven raden en zeven gezworenen en aangevuld met drie armmeesters en twee kerkmeesters. De 

schepenen, die samen met de schout een soort Oirschotse rechtbank vormden, hielden er hun 
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rechtszittingen en spraken er hun oordeel en/of veroordeling uit. Als het vergrijp groot genoeg was of 

de arrestant weigerde te betalen, dan werd hij in gijzeling genomen en op het raadhuis 'te water en te 

brood gezet'. Daarvoor waren er gevangeniscellen in de onderste verdieping van het raadhuis en één 

boven op de zolder. Die cellen zijn pas gemaakt nadat de onderste verdieping niet meer als markthal 

in gebruik was.
261

  

 

In de loop van die 18de eeuwen begin 19de veranderde geleidelijk aan het gebouw, zowel aan de 

buiten- als de binnenkant. De bestaande ramen werden vervangen door schuiframen met kleinere 

ruiten. Inwendig werden de grote ruimten verdeeld in meerdere vertrekken, wat noodzakelijk was 

omdat het raadhuis in en na de Franse Tijd intensiever werd gebruikt. De gemeenteraad vergaderde 

er bijna iedere week en er moest ruimte komen voor de Burgerlijke Stand. Bovendien werd er een 

nieuwe functie in het leven geroepen, die van kantonrechter. In 1939 begon een complete restauratie. 

Op 12 december 1979 werd de eerste spade in de grond gezet voor nieuwbouw en in de zomer van 

1981 konden de ambtenaren het oude raadhuis verlaten en het nieuwe gemeentehuis betrekken. Het 

oude raadhuis/gemeentehuis werd in 1984 verhuurd aan Van der Steen antiquairs.
262

 

 

Foto‟s: P.W.G. Bogmans, Oirschot in oude ansichten (Zaltbommel 1971). p. 11; zie verder voetnoten 

 

Het raadhuis, in 1463 als rechthuis opgericht. Na een brand in 1513, waarbij alleen de muren 

overeind bleven, werd het weer opgebouwd. In de Generaliteitsperiode werden er de 

kwartiersvergaderingen van de “Meijerij” gehouden. Schets uit het jaar 1798.
263

 

 

Afbeelding raadhuis 1900/1905. In de Franse tijd werd het gemoderniseerd en aan de zuid- en 

westzijde gepleisterd. Naast het raadhuis lag de “Bleekkuil”.
264

 

 

De tweebeukige kelderverdieping is het oudst behouden gedeelte van het raadhuis met vlakke 

kruisgewelven en ribben van witte steen die op zuiltjes met kapitelen risten.
265

  

 

6.24.5.002 Gemeentehuis Oirschot (Deken Frankenstraat 3) 

Het huidige raadhuis aan de Deken Frankenstraat is een goed voorbeeld van inpassing binnen het 

beschermde dorpsgezicht van een complex in de trant van de Bossche School. Doordat het gebouw 

is opgedeeld in kleinere bouwdelen, elk met een eigen kap, voegt het gebouw zich gemakkelijk in de 

historische kern. 

 

6.24.5.003 Oude raadhuis Middelbeers 

Het typisch Oud-Brabantse raadhuisje werd gebouwd in 1865 en stond midden op het Middelbeerse 

dorpsplein. In 1953 werd het gesloopt omdat het niet meer aan de eisen voldeed wat ruimte en 

indeling betrof.
266

 

 

6.24.5.004 Oud raadhuis Middelbeers (Doornboomstraat 22) 

Bouwjaar: 4e kwart 19e eeuw 

CHW.Nr. KL081-000504 

Gemeentelijk monument 

Het raadhuis uit de Moderne Tijd werd in de 19
e
 eeuw in gebruik genomen; een groot negentiende-

eeuws herenhuis dat grondig verbouwd werd en in de volksmond ook wel "het Witte Huis" werd 

genoemd.
267

 Het eenvoudige, enigszins gewijzigde eclectische herenhuis dateert uit het eind van de 

19e eeuw en diende van 1953 tot 1996 als raadhuis. Staat op de gemeentelijke monumentenlijst. 

 

6.24.5.005 Burgerhuis 

                                                      
261 C. van Esch, van Hout, „Het ,Aauw' raadhuis‟. In: Van den herd 1 nr. 12, p. 19-28 
262 C. van Esch, van Hout, „Het ,Aauw' raadhuis‟. In: Van den herd 1 nr. 12, p. 19-28 
263 P.W.G. Bogmans, Oirschot in oude ansichten (Zaltbommel 1971). p. 11 
264 P.W.G. Bogmans, Oirschot in oude ansichten, p. 12 
265 P.W.G. Bogmans, Oirschot in oude ansichten, p. 14 
266 A. Kamp, F. Stalpers, T. Deenen, De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945 Gemeente Oost-, West- en Middelbeers 
(Middelbeers 1994)  
267 A. Kamp, F. Stalpers, T. Deenen, De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945 
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Op de plaats waar nu de nieuwe kerk van Middelbeers staat, stond vroeger een Burgerhuis. Het werd 

afgebroken voor de komst van de kerk in 1925.
268

  

 

24.6 Rechtbank 

Gebouw gebouwd als onderkomen voor een rechtbank (op enig niveau). Vanaf ca. 1800. 

 

6.24.6.001 Het voormalige kantongerecht (Torenstraat 1/Kerkstraat 7)  

Kerkstraat 7 (met Torenstraat 1) Oirschot 

voormalig kantongerecht / nu gemeentehuis 

Rijksmonumenten Nr. 519186 

Het voormalige kantongerecht te Oirschot is in 1907-'08 gebouwd naar ontwerp van de 

rijksbouwmeester voor het Ministerie van Justitie, W.C. Metzelaar. Het blokvormige pand heeft een 

geaccentueerde middenrisaliet met torenvormige opbouwen en is wat betreft materiaalgebruik door 

de Jugendstil beïnvloed.
269

   

 

 

 
Afbeelding: Voormalig kantongerecht 

 

In 1907 is door het Ministerie van Justitie te Oirschot aan de Torenstraat een terrein aangekocht ten 

behoeve van de bouw van een kantongerecht met aangebouwde dienstwoning (Kerkstraat 7). Het 

werd ontworpen door W.C. Metzelaar in Overgangsstijl met neorenaissance siermotieven. Het 

gebouw werd in 1908 geopend. Reeds in 1918 verhuisde het gerecht naar Eindhoven, waarna het 

gebouw overging naar het Ministerie van Financiën. In 1951 werd de gemeente Oirschot eigenaar 

van het pand. Sinds 1982 was het Streekarchief Zuidoost-Brabant er gevestigd. De verandering van 

functies heeft tot gevolg gehad dat de zittingzaal op de eerste verdieping is opgedeeld in 

                                                      
268 A. Kamp, F. Stalpers, T. Deenen, De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945  
269 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert., Monumenten in Nederland: Noord-Brabant (Zwolle 1997) 
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verschillende kantoorruimten. Na de Tweede Wereldoorlog is een deel van de vensters in de zij- en 

achtergevel vernieuwd en voorzien van diefijzers. Ten behoeve van de nieuwe functie is de inwendige 

constructie aan de oostelijke zijde met beton versterkt. 

 

Het tweelaags gebouw heeft globaal een L-vormige plattegrond met een uit de plattegrond stekende 

uitbouw aan de noordoostelijke zijde, waar de dienstwoning zich bevindt. Het is afgedekt met een plat 

dak, voorzien van schilden met tuile-du-nord pannen. Overheersend is de naar de zijde van de Markt 

gerichte voorgevel, die drie vensterassen telt. De bakstenen gevel, die grotendeels is begroeid met 

wingerd, heeft een hardstenen plint, banden van strengperssteen en is versierd met hardstenen 

blokjes. De middenrisaliet heeft drie bouwlagen, wordt gedekt door een tentdak met tuile-du-nord 

pannen en bekroond door een smeedijzeren windvaan. De risaliet heeft centraal een paneeldeur met 

lichten, een gedeeld bovenlicht en in de boogtrommel van de toog een polychroom tegeltableau met 

onder meer het wapen van Nederland en florale motieven. Blijkens ingebakken opschrift is het 

tegelwerk door het atelier "Rozenburg" vervaardigd. Ook het tableau op de eerste etage, 

voorstellende het wapen van Oirschot en eikenloof, is van dit atelier afkomstig. In de gevel zijn 

samengestelde houten kruisvensters aangebracht. Op de begane grond zijn de boogtrommels gevuld 

met een mozaïek van strengperssteen, terwijl op de etage de vensters getoogd zijn en voorzien van 

een bovenlicht met glas-in-lood panelen, voorstellende gestileerde florale motieven. De zijgevels 

tellen beide drie vensterassen. Alle vensters, behalve die op de begane grond, die na de Tweede 

Wereldoorlog zijn vernieuwd, zijn T-schuifvensters. In de zuidelijke zijgevel zijn de vensters op de 

etage, waar de voormalige zittingzaal was, voorzien van glas-in-lood, identiek aan dat in de 

voorgevel. Ook in de achtergevel heeft het houten kruisvenster van de zittingzaal glas-in-loodpanelen. 

Op de begane grond is naast een vernieuwd stalen venster een aanbouw met een achteringang en 

toiletten en, aangrenzend, een tweelaags aangebouwde dienstwoning. De voorgevel staat aan de 

Kerkstraat en heeft drie vensterassen met centraal een hoge en smalle opgeklampte deur met 

gedeeld bovenlicht en zesruits schuifvensters. Naast de voordeur is een getoogd keldervenster. 

 

In het interieur is onder meer van belang de entree met troggewelven, lambrisering in bricornasteen, 

tegelvloer en paneeldeuren, de hal met tegelvloer, granieten trap met smeedijzeren balustrade, 

troggewelven en tegellambrisering, afgezet met een geprofileerde houten lijst. Van belang is ook de 

oorspronkelijke kluis onder de trap,  die vanuit de noordwestelijke archiefkamer via een zware 

geklonken plaatijzeren deur toegankelijk is. In verschillende kamers bevinden zich de oorspronkelijke 

zwarte marmeren schouwen, eenvoudige stucplafonds en paneeldeuren.  

 

Het voormalige kantongerechtsgebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang 

als voorbeeld van een bestuurlijk-juridische ontwikkeling, namelijk de stichting van kantongerechten in 

kleinere provincieplaatsen en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het 

gerechtsgebouw. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en de plaats in het oeuvre 

van de architect W.C. Metzelaar. Tevens is het waardevol vanwege het bijzondere materiaalgebruik 

en de ornamentiek. Het object heeft ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel, dat 

cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Het gebouw is 

belangrijk vanwege de gaafheid van het ex- en interieur.
270

 

 

Foto kantongerecht Oirschot. Naast het raadhuis.
271

 

 

24.7. Schepenbank 

Stenen of houten “bank” waar de schepenen in de open lucht, liefst onder een mooie lindenboom, 

hun zittingen hielden. Ook wel genaamd “Vierschaar”. 

 

De oudste aanwijzing voor een schepenbank in Oirschot dateert uit 1308. Schepenen van de Beerzen 

worden voor het eerst vermeld in 1371.
272

 Of en waar de schepenen in de openlucht zitting hielden in 

Oirschot en de Beerzen blijkt niet uit de literatuur. 

                                                      
270 Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
271 P.W.G. Bogmans, Oirschot in oude ansichten, p. 13 
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6.24.7.005 Schepenbank Oirschot (zie ook raadhuis 24.5.001) 

Het terrein van de rechtspraak der Oirschotse schepenbank omvatte zowel criminele als civiele 

zaken. In criminele zaken had Oirschot hogere jurisdictie, zodat de schepenbank ook de doodstraf 

kon uitspraken en laten uitvoeren. In deze criminele zaken was geen hoger beroep mogelijk.
273

 Na de 

bouw van het raadhuis in 1513 is de schepenbank daarheen verplaatst. 

 

6.24.7.002 Schepenbank Oostelbeers (café De Doornboom) 

Oost- en Middelbeers vormden samen een schepenbank en daarmee een zelfstandige juridische 

eenheid. De vergaderingen van de schepenbank van Middel- en Oostelbeers werden voor het 

grootste deel van de tijd in een herberg gehouden. Daar stond ook de „kom‟, de kist met 

dorpspapieren. De herberg die toen gebruikt werd als schepenbank is er nu nog. Ongeveer op de 

plaats van café De Doornboom stond in de 17
e
 eeuw de herberg van Cornelis Hendrick Vennix die 

ook bierbrouwer was.
274

  

 

24.8 Vrijheid 

Gebied waarbinnen bepaalde “vrijheden” golden. Vroeg 13
e
 eeuwse vrijheden betroffen persoonlijke 

vrijdom (vrij van landrecht en feodale banden); vrijheden van rond 1300 en later betreffen vaak vooral 

economische vrijdommen (vrij van tol) en marktrechten. Het vrijheidsrecht gold waarschijnlijk in het 

begin de bewoners van een klein gebied (vgl “De Oude Vrijheid” in Sint Oedenrode), maar werden 

later geacht te gelden voor alle inwoners van de hele parochie (dus dan geheel St. Oedenrode!). Het 

gaat hier om die oude kleine gebieden, voor zover de afbakening daarvan in te schatten valt. 

 

De Meierij had vier kwartieren: Peelland, Maasland, Oisterwijk en Kempenland en omvatte ruwweg 

het grootse deel van Oost- en Midden Noord-Brabant. Oirschot was de hoofdplaats van kwartier 

Kempenland. Oirschot was een zogenaamde vrijheid. Onder vrijheid wordt verstaan een plaats die 

was voorzien van landsheerlijke privileges, waarmee een bijzondere rechtspositie werd gecreëerd. 

Gewoonlijk hield deze in dat de inwoners vrij waren en door de landsheer werden erkend als 

gemeente met een relatief grote handelingsvrijheid, eigen rechtsregels, eigen marktrecht en eigen 

organen voor bestuur en rechtspraak. Oirschot heeft waarschijnlijk tussen 1355 en 1372 van de 

hertog van Brabant privileges gekregen, waaruit de status van vrijheid geleidelijk zou voortvloeien.
275

 

 

Door sommige wordt de 'vrijheid' die de hertog verleende 'stadsrecht' genoemd terwijl ze met 'stad' 

niets te maken had. Vrijheden waren vaak niet omwald en omgracht, omdat een verdedigbare plaats 

altijd oorlog aantrok wat ernstig nadeel meebracht voor de omgeving. De oude centra, 

die eventueel slechts een klein gedeelte van hun gebied konden omwallen, zouden daardoor de 

meerderheid van hun eigen inwoners buiten de omwalling ernstig benadelen.
276

  

 

6.24.8.001 Vrijthof (zie 13.8.001) 

De naam Vrijthof verwijst naar 'vryheyt' en duidde erop dat dit gebied buiten het burgerlijk bestuur viel. 

Hier gelden niet de algemene bestuurlijke regels en rechtspraak, maar zetelt een kerkelijke instelling 

met eigen bestuur en rechtspraak. Die instelling is het zogenoemde kapittel. Het kapittel is in feite een 

college van priesters, dat zijn naam dankt aan de strenge regelgeving (onderverdeeld in 145 

hoofdstukjes, kapittels). Elke morgen wordt na een viering zo'n kapittel voorgelezen. Regels en 

rechtspraak spelen in die eerste eeuwen een belangrijke rol in de omgeving van de kerk. Aan de 

noordzijde, dus aan de kant van het toenmalige plein, wordt de burgerlijke rechtspraak uitgeoefend 

door de schepenen van Oirschot.   

 

                                                                                                                                                                     
272 M. Asseldonk, De Meierij ontrafeld: plaatselijke bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ‟s-
Hertogenbosch, circa 1200-1832 (Tilburg 2003) p. 30 
273 J. Lijten, „De heren van Oirschot‟. In: Mijland, H.J.M., L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op Oirschot. Oog op Oirschot. 
(Oirschot 1991) 52 - 87. 
274 M. Vennix, „Geschiedenis van de Beerzen‟ In: Berse 1 (1991), nr. 1, p. 4-9 ; nr. 2, p. 5-8 ; nr. 3, p. 8-10 ; nr. 4, p. 3 
275 M. Asseldonk, De Meierij ontrafeld: plaatselijke bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ‟s-
Hertogenbosch, circa 1200-1832 (Tilburg 2003) p. 29-30 
276 J.P.J. Lijten, „Taxandrië: tien eeuwen overbrugd.‟ In: Mijland, H.J.M., L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op Oirschot. 
(Oirschot 1991) 33 - 51. Aldaar 48. 
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Volgens de oudst traceerbare situatie was het Vrijthof het centrum van 13
e
 eeuws Oirschot. De markt 

en de Sint-Petrus-kerk bestonden nog niet. De plaats waar nu bekende panden staan zoals 

restaurant De Zwaan behoorde tot het Vrijthof. Heel de tegenwoordige markt was langs de zuid- en 

de westkant, waar nu kastanjebomen staan, volgebouwd met huizen. De huizen aan de zuidkant 

werden 'cingelhuizen' genoemd. Zij vormden de rand van de kom en daarachter was geen 

aaneengesloten bebouwing. In de tweede helft van de dertiende eeuw is de eerste Sint-Petrus-kerk 

gebouwd door het kapittel. Voor deze kerk, die veel groter was dan de Mariakerk, was op het Vrijthof 

geen plaats. Heel de tijd van haar bestaan heeft deze eerste Sint Petrus-kerk achter de 'cingelhuizen' 

verstopt gelegen.
277

 

 

Het woord Vrijhof betekent „omheinde hof‟. Het komt voor als gewone veldnaam, maar ook als naam 

voor enkele marktpleinen, zoals in Hilvarenbeek en Oirschot. In die laatste betekenis wordt het 

geassocieerd met de plaats waar door een kerkelijke instelling recht gesproken werd.
278

 Op het 

Vrijthof vond de vergadering van het volk plaats. De naam Vrijthof heeft te maken met immuniteit wat 

inhield dat een kerkelijke instelling onttrokken was aan de algemene rechtspraak en bestuur en een 

afzonderlijke rechtspraak en bestuur bezat. Dit is dezelfde situatie die in vele middeleeuwse bronnen 

met 'libertas' of 'vryheyt' wordt aangeduid. De betekenis van 'immuniteit', 'libertas' en 'vryheyt' is 

hetzelfde, alleen wordt 'immuniteit' gebruikt voor de 'vryheyt' of eigenbestuur van een kerkelijke 

entiteit die de oudste vorm van eigenbestuur is. Het eigenbestuur van een kerkelijke entiteit had een 

gemengd geestelijkenwereldlijk karakter. Het wereldlijk eigenbestuur Oirschot is daarom vermoedelijk 

geleidelijk gegroeid uit de kerkelijke 'immuniteit' of 'vryheyt'. De naam 'Vrijthof' was de oude naam 

voor de centrale plaats, het 'hof', waar het eigenbestuur van de kerkelijke 'immuniteit' geconcentreerd 

was en de uitoefening door rechtspraak en volksvergadering plaatsvond. Het Vrijthof was dus het „hof‟ 

van de kerkelijke 'immuniteit' of 'vryheyt. Het is volgens de lokale historicus J. Lijten dan ook 

begrijpelijk dat de tekens van het geestelijkenwereldlijk eigenbestuur, wat voornamelijk 

eigenrechtspraak inhoudt, te vinden zullen zijn op het Vrijthof en wel op de muren van het 

voornaamste gebouw daar, de Maria-kerk.
279

 

 

Volgens J. Lijten zijn zowel de tekens van de wereldlijke rechtspraak als het vrederecht bij de bouw 

van de Mariakerk kort na 1100 aangebracht. Het gaat hier om afbeeldingen, zoals de draak, het 

maalteken, het kruis en het lam. De Mariakerk is als oudste parochiekerk van Oirschot eens het 

middelpunt van bestuur en rechtspraak geweest, waarbij de draak het symbool was van het 

volksrecht en het lam het vrederecht vertegenwoordigde, de draak vergezeld van het maalteken en 

het lam vergezeld van het kruis. Volgens Lijten zijn deze tekens reeds bij de bouw van de Mariakerk 

aangebracht omdat het vrederecht in Oirschot met het oog op de zoenakkoorden (afspraken tot 

verzoening) een belangrijke rol heeft gespeeld. Hieruit concludeert Lijten dat het vrederecht hier juist 

in zijn bloeitijd is geaccepteerd en sindsdien met steun van de geestelijke en wereldlijke overheid 

eeuwenlang in stand is gebleven.
280

  

 

In de noordgevel van de kerk zitten replica's van de oude rechtstekens (de draak en het schuinkruis 

oftewel het maalteken), die de straffende, wereldlijke rechtspraak symboliseren. Niet voor niets 

gebeurt dat aan de noordelijke zijde van de kerk, de kant van het duister. De zuidgevel (de kant van 

het licht en de warmte) bevat gevelstenen met het Paaslam en het Christelijke kruis, symbolen van 

het geestelijk gezag en het vrederecht. Aan deze kant van de kerk zijn, in geval van doodslag, zoen-

akkoorden gesloten tussen de daders en de nabestaanden van het slachtoffer.
281

  

 

J. Lijten weet een  anekdote te vertellen over het Vrijthof. Als een misdadiger  in de Middeleeuwen op 

het Vrijthof vluchtte mocht hij door de dienaren van het gerecht niet gearresteerd worden, maar was 

                                                      
277 J. Lijten, „De naam Vrijthof‟. In: Campinia 21 (1991) 87 - 88. 
278 M. Asseldonk, De Meierij ontrafeld: plaatselijke bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ‟s-
Hertogenbosch, circa 1200-1832 (Tilburg 2003) p. 187 
279 J. Lijten, „De naam Vrijthof‟. In: Campinia 21 (1991) 87 - 88. 
280 J. Lijten, „De Oirschotse beelden en tekens van recht‟. In: Oog op Oirschot, p. 105-109 
281 P. Blees, Meer dan een gebouw : de geschiedenis van het Boterkerkje en de protestanten in Oirschot (1999). 
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hij vrij zolang hij op het plein vertoefde.
282

 Er was dus in de meest ruime zin van het woord sprake van 

immuniteit. 

 

 

                                                      
282 J. Lĳten, Rondwandeling door Oirschot.  Stichting Gerard Goossensfonds (Oirschot 1998) p. 2. 
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Thema: 25 Militair 

 

 

Onder militaire landschapselementen worden hier aardwerken en bouwwerken uit alle eeuwen samen 

genomen, met uitzondering van de "burchtjes" en kastelen. Daarvoor wordt verwezen naar de thema‟s 

18: "heerlijkheden" en 19: "landgoederen". 

 

Bij Breda wordt dit thema vooral gevuld met elementen die met de vele belegeringen van de stad te 

maken hebben, en de vesting Breda zelf die later garnizoensstad werd wat weer kazernes etc 

opleverde. In de 9 gemeenten zitten we ver van belegerde vestingen. Toch zijn hier ook militaire 

objecten (geweest) en die kunnen in dit thema ondergebracht worden. Wat in Breda de categorie 

“overig” is, wordt nu dus de hoofdmoot. Te denken valt aan de volgende elementen: 

 

25.1 Begraafplaats  

Binnen dit thema wordt daarmee bedoeld: militaire erebegraafplaats  

[Niet in Oirschot aangetroffen] 

 

25.2 Blokhuis 

Een oude benaming voor een verdegingswerk, dat kon variëren van een eenvoudig bouwsel  

van halve boomstammen tot kasteelachtige bouwwerken. In beide gevallen maakte het vaak 

onderdeel uit van een groter systeem, zoals landweren. Het kon ook een controlerende functie 

hebben van bijvoorbeeld toegangswegen of kruispunten. 

[Niet in Oirschot aangetroffen] 

 

25.3 Boerenschans 

Schans waarbinnen de boeren zich zelf en hun vee in veiligheid brachten wanneer er roversbenden (of 

plunderende soldaten) rondtrokken. 

 

6.25.3.001 Boerenschans Oirschot Schansstraat 

De straatnaam Schansstraat doet vermoeden dat daaraan ooit ergens een boerenschans was. Het is 

onbekend of dit juist en en waar meer precies die schans dan lag. 

 

25.4 Fort 

Min of meer geïsoleerd gelegen gesloten en aan alle zijden verdedigbaar duurzaam vestingwerk, 

uitsluitend door militaire bezetting bewoond. Een fort is gewoonlijk voorzien van een combinatie van 

muren, palissades, wallen, grachten en torens. Het is per definitie een zelfstandig, aan alle kanten 

verdedigbaar object. Geen boerenschans. 

[Niet in Oirschot aangetroffen] 

 

25.5 Kazemat 

Een vrijstaand bomvrij stenen of betonnen gebouw. Ook in permanente vestingwerken zitten 

kazematten, maar die moeten we niet apart opnemen. Ook “bunker” genoemd. 

 

6.25.5.001 Bunker Langereijt 

Bunker gelegen naast stal in weiland, achter Langereijt 35 in Oostelbeers. 
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De bunker achter Langereijt 35 

 

25.6 Linie 

Een linie bestaat uit een aantal grotere en kleinere forten die met elkaar in verbinding staan door 

landwegen en/of waterwegen. De landwegen zijn meestal voorzien van borstweringen om 

bewegingen van troepen en materiaal tussen de versterkingen mogelijk te maken. De wateren 

kunnen natuurlijke wateren zijn maar ze kunnen ook gegraven zijn, zoals grachten, of het water kan 

bij een oorlogssituatie in de vorm van een inundatie worden verkregen. Ook stelsels van loopgraven 

kunnen als een soort linie worden beschouwd.  

[Niet in Oirschot aangetroffen] 

 

25.7 Militair complex  

Gebouwencomplex gebouwd ten behoeve van het onderbrengen van militairen en hun materieel. 

Groot gebouw, of geheel van gebouwen tot huisvesting van militairen. Ook “kazerne” of “legerkamp” 

genoemd. 

 

6.25.7.001 Kamp bij Oirschot
283

 

Kamp Oirschot betreft een (Noord-) Nederlands kamp dat heeft gefunctioneerd in het kader van de 

opstand van de Zuidelijke tegen de Noordelijke Nederlanden die begon op 25 augustus 1830. Pas in 

1839 rekende Nederland het bestaan van België dat al sinds 1830 een feit was. Het kamp, aangeduid 

als kamp Oirschot, was een militaire basis voor het leger van de Noordelijke Nederlanden. Een 

belangrijke episode tijdens de opstand was de Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus 1831).  

 

 

                                                      
283 J. Schotten, Advies Archeologische Monumentenzorg 2009-nr. 161, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (Eindhoven 
2009) 
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Afbeeldingen: Kamp Oirschot. Linksboven: tent van een luitenant of kapitein in het kamp.De overige 

afbeeldingen buiten het kamp.  

 

Enkele “cultuurhistorische elementen” worden in een onderzoeksrapport uit 2006 van RAAP 

genoemd. De nog zichtbare oude wegen en dijken vallen zonder meer onder deze noemer; het 19de-

eeuwse legerkamp is echter aan te duiden als een archeologische vindplaats of archeologisch terrein, 

ook al is de locatie ervan op basis van historische gegevens bepaald. Zoals gezegd betrof het een 

tentenkamp, maar er is alle aanleiding om aan te nemen dat het ondergrondse resten heeft 

achtergelaten in de vorm van grondsporen. Hierbij kan worden gedacht aan sporen van “secreten”, 

“kookgaten” en “waterpompen” die staan aangegeven op de plattegrond van het kamp uit 1832.  

 

In het dagboek van de Friese kapitein Cannegieter is een beschrijving te vinden van kamp Oirschot. 

Dat het een tentenkamp betrof blijkt uit de melding van Cannegieter dat hij het bij zijn aankomst op 22 

juli 1832 als een “linnenstad” voor zich in de heide zag liggen. Tevens bestaat er een gedetailleerde 

plattegrond van het kamp in de vorm van een lithografie uit 1832. De plattegrond toont de enorme 

omvang van het langgerekte kamp dat een lengte had van ongeveer 2 km en dwars in tweeën werd 

gedeeld door de weg tussen Oirschot en Wintelre. Cannegieter spreekt van een bezetting van 

“ongeveer 10 duizend man sterk”. Verder noemt hij in zijn beschrijving de “tent van den Prins”, 

waarmee hij verwijst naar de Prins van Oranje, de eerste zoon van Koning Willem I en de latere 

koning Willem II, of naar Prins Frederik, de tweede zoon van de koning. De resten van het inmiddels 

“gewezen” kamp Oirschot werden op 21 april 1836 openbaar verkocht. Van deze verkoop is een 

plakkaat bewaard gebleven waarin een en ander wordt aangekondigd. 
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Afbeelding: uitsnede van een historische kaart van kamp Oirschot. Midden onder: de tent van de 

veldmaarschalk, de prinsen en de militaire staf. Daaromheen het leger. Midden door het kamp loopt 

een weg naar Wintelre. Kaart te vinden in Archief SRE Milieudienst en bij het RHCe.  

 

Cannegieter beschrijft de secreten in zijn dagboek:  

 
 “Naauwelijks stak men zijn neus even agter de cantines uit, of men behoefde niet te vragen wat er thans volgde, n.l. 

 de secreeten. Zij bestonden uit groote bakken met een aarden wal omgeeven, welke met takken beplant was. Van 

 den eene aarden wal tot den andere lag in de lengte een balk, waarover men moest zitten, terwijl men zich aan een 

 er vóór staande leuning kon vasthouden”.  

 

Ook beschrijft hij de keukens die waarschijnlijk als de “kookgaten” van de plattegrond zijn te 

identificeren:  
 

 “Nu volgden de keukens, bestaande in eene diepte met een aarden wal omgeeven en een middenschot er tusschen, 

 waarop een drietal balken of palen liggen, waaraan men de ketels door middels eener haak over het vuur hangt.”  

 

Een opmerkelijk element in het kamp dat door Cannegieter wordt beschreven is “de wijnproef”, een 

ondergrondse kroeg:  

 
 “De wijnproef” was eene onderaardsche kelder, doch niettegenstaande er menige ruime, luchtig cantine tot ieders 

 dienst open stond, zoo verkoos men toch dit kleine muffe, onderaardsche hol, verre boven de bovenwereld. Hier was 

 het, dat de ware priesters van Bacchus hunnen god dagelijks, of liever nachtelijks, hulde bragten. Hier ging van ‟s 

 avonds na negen uur tot ver na middernacht de beker altoos lustig rond; hier hoorde men in de duisternis steeds een 

 verward geschreeuw of een vrolijk gezang van onder den grond oprijzen. Alle avonden was het hier zóó vol, dat de 

 meeste bezoekers flesch en glas in de hand moesten houden, omdat er geen plaats was om iets ergens neer te 

 zetten en bovendien was er zóóveel tabaksrook, dat men van het eene eind niet zien kon wie er op het ander eind 

 zat. De zotste klugten, welke ooit vertoond waren, werden door dit drinkend gezelschap ten uitvoer gebragt”.  
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Afbeelding: Kamp te Oirschot

284
 

 

Behalve van een fenomeen waarvan mogelijk nog resten in de bodem aanwezig zijn, getuigt deze 

passage, net als vele andere in het dagboek van Cannegieter, van de rijkelijke consumptie van 

alcoholische drank in het kamp. Naar moderne maatstaven kan het drankgebruik vraagtekens 

oproepen, maar het proza van de gereformeerde Cannegieter lezend, die bovendien in vredestijd 

praktiserend arts was, ontstaat de indruk dat het vrij algemeen geaccepteerd was in de vroeg 19
de

-

eeuwse samenleving. Over de ochtend van zijn vertrek naar kamp Oirschot bijvoorbeeld zegt hij:  
 

 “Na ontbeten en een goed glas rum gedronken te hebben. Dit was mijn gewoone drank, als ik vroeg op moest, een 

 glas rum of andere sterke drank wekt, als men buitengewoon vroeg op moet, de ingewanden als het ware uit hunnen 

 slaap wakker, ik heb mij er altoos uitmuntend bij bevonden.”   

 

De kwaliteit van de wijn die in het kamp op tafel kwam was uitstekend en verder werd er in ieder 

geval ook champagne en jenever geschonken. Dit blijk uit de passage:  
 

 “… en niet alleen ordinaire van een gulden de flesch, o neen ! had men een gast, dan begon met met een flesch 

 ordinaire, doch vooral niet meer dan één, maar St. Julien, Tatelle en Cantemerle dàt waren de eigenlijke soorten, tot 

 dat er “zum endligen beschluss” de vijl voor het licht kwam en hooge zeer spits uitloopende glazen en de 

 champagnekurk met eene geweldige ontploffing tegen den zolder aanschoot”.  

 

Op de avond voor zijn vertrek uit het kamp gaf Cannegieter zijn “oppasser de genever, kaarsen etc. 

welke ik had overgehouden…”.  Vervolgens trof hij diezelfde avond zijn “…tent vol dronken 

oppassers, uit lange pijpen rookende, met tien brandende kaarsen op tafel in dulci jubilo tezamen, 

hetgeen eene klugtige vertooning opleverde”.   
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 Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg 
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Dat de opstand van de Zuidelijke Nederlanden geen historische voetnoot is blijkt uit het feit dat deze 

valt binnen de regeringsperiode van Willem I die als het zogenaamde 28ste venster is opgenomen in 

de 50 vensters tellende canon van Nederland die is opgesteld in opdracht van het ministerie van 

OCW. Deze geschiedeniscanon is een overzicht van de vijftig belangrijkste personen, teksten, 

voorwerpen, gebeurtenissen en verschijnselen in de geschiedenis van het huidige Nederlandse 

grondgebied (zie (www.entoen.nu.nl). Andere grote tijdelijke of beter gezegd semipermanente 

tentenkampen vergelijkbaar met dat in Oirschot lagen op de Molenheide bij Rijen en te Woensel. Het 

kamp Rijen herbergde 12.000 man en had een grootte van 1000 bij 300 m. Ofschoon minder bekend 

dan kamp Rijen was kamp Oirschot met afmetingen van circa 2000 bij 300 m dus groter wat betreft 

oppervlakte.  

 

25.8 Militair oefenterrein 

Gebied dat regelmatig gebruikt wordt voor militaire oefeningen, zoals manoeuvres, rijden met 

paarden en voertuigen, graven van schuttersputjes etc. In de regel met in de nabijheid een 

“soldatenkroeg”. 

 

Zie 6.25.7.001 Kamp bij Oirschot 

 

6.25.8.001 Militair oefenterrein: Oirschotse Heide 

De Oirschotse Heide is reeds geruime tijd in gebruik als militair oefenterrein. Waarschijnlijk dateert dit 

gebruik al van de jaren 1830 – 1839. Door dit gebruiik is de Oirschotse Heide niet helemaall met 

bomen dichtgegroeid en bestaat ze nu voor een groot deel uit een zandvlakte. Na 1960 werd er een 

grote kazerne bij gebouwd, de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne. 

 

 

25.9 Schans 

Min of meer geïsoleerd gelegen gesloten en aan alle zijden verdedigbaar duurzaam vestingwerk, 

uitsluitend door militaire bezetting bewoond. Militair verdedigingswerk meestal gemaakt van 

afgegraven aarde. 

 

Schansen bij Kamp Oirschot 

 

6.25.9.001 Redoute ‟s Heerenvijvers 

 

6.25.9.002 Redoute Hemelrijk 

 

6.25.9.003 Redoute Zwanenburg 

 

6.25.9.004 Redoute Dun 

 

http://www.entoen.nu.nl/
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Afbeelding: Overzicht van de schansen in Oirscho, met  

detailuitsnede van een van de schansen (Topkaart 1840) 

 

Op basis van de 19
de

-eeuwse topografische kaart zijn vier schansen zichtbaar. Uit informatie verstrekt 

door Bart Beex blijkt dat het hier niet gaat om schansen uit de Tachtigjarige Oorlog, zoals die 

bijvoorbeeld bekend zijn uit Zuid-Nederland, maar om zogenaamde redoutes die in verband staan 

met kamp Oirschot en uit de vroege 19
e
 eeuw dateren. Tevens geeft hij de plaats aan van een derde 

redoute, genaamd ‟s Heerenvijvers. De beide redoutes die in een RAAP-Rapport uit 1992 zijn 

opgenomen zijn aan te duiden als Hemelrijk en Zwanenburg. Meer naar het noordwesten, bij het 

gehucht Dun, lag mogelijk een vierde redoute. De redoutes liggen allen langs de noordrand van het 

plangebied. Een redoute kan worden omschreven als een relatief kleine, geheel gesloten schans 

zonder inspringende, maar met uitsluitend uitspringende hoeken. Redoutes kwamen op in de 17de 

eeuw en werden tot in de 19de eeuw aangelegd.  

 

25.10 Schietveld/berg 

Openlucht schietbaan, met kogelvanger. Wordt ook gebruik voor uittesten munitie en het opblazen 

van elders gevonden explosieven. Niet alleen voor echte militairen maar ook voor burgerwachten. In 

de regel met in de nabijheid een “soldatenkroeg”. 

 

6.25.10.001 De Liebregtsberg of Schietberg 

Dit is de Rozijnenberg op de Voldijnseweg. 

Op de Landschotse heide ten noorden van het Keijenhurkven is een hoge zandberg gelegen, volgens 

een topografische schetskaart uit 1840 genaamd 'de Liebregtsberg'. Meer precies ligt deze ten 

noorden van een ven, genaamd de Keijenhurk, en heeft als coördinaten 144.5 en 383.9. Volgens 

bewoners was dit vroeger een schietberg. Die zandberg was kunstmatig opgehoogd door mensen uit 

de Beerzen. Voor de geoefende waarnemer toont de schietbaan zich aan de noord-noordwestzijde 
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als een circa 150 meter lange en 2 tot 2,5 meter breed, verhoogd en geëgaliseerd zandlichaam met 

aan beide zijden een greppel. Een lichtelijk verhoogde ronde heuvel geeft aan van waar werd 

geschoten. Later zijn op deze plaats nog een aantal oude kogels gevonden. Deze schietberg was van 

1919 tot 1922 in gebruik bij de de Burgerwacht der Beerzen gevestigd te Middelbeers.
285

 

 

 
Afbeelding: de schietbaan zoals die zich aftekent in het landschap (naar B. Beex) 

 

6.25.10.002 Zwarte Berg of Schietberg (landgoed Heerenvijvers) 

De Zwarte Berg of Schietberg is een door het uitgraven van de vijvers opgeworpen steile hoop zwarte 

aarde, waarop eertijds een prieeltje heeft gestaan dat omringd was door een beukenhaag. In de jaren 

voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog oefende de Burgerwacht uit Oirschot in een laantje van 's-

Heerenvijvers, waarbij de berg dienst deed als kogelvanger. 

 

Afbeelding: Schietberg bij ‟s Heerenvijver (november 2010). 

 

6.25.10.003 Schietberg Wit Hollandweg 

                                                      
285

 B. Beex, Burgerwacht De Beerzen - de geest van Vladimir Iljitsj Oeljanov waart op Landschotse heide (z.p., z.j.). 
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In maart 1921 doet het bestuur van de "Burgerwacht der Beersen", in de persoon van Goossens als 

voorzitter en Broeders als secretaris, een verzoek bij B. en W. voor de aanleg van "eene schietbaan 

voor het schieten met scherpe patronen aan te leggen op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Oost- West- en Middelbeers sectie D nr. 1710".
286

 Het gaat hier om een dennenbos aan de Wit 

Hollandweg tussen Middelbeers en Vessem waar later meubelfabriek Ballemans, daarna Veteka, zich 

zal vestigen. Ook de schietbaan aan de Wit Hollandweg is nog waarneembaar in het landschap. Een 

100 tot 150 meter lang deel van de schietbaan bevindt zich in het bos direct grenzend aan het 

bedrijfsterrein van Veteka. Deze toont zich als een 6 tot 7 meter brede gevlakte strook in het bos 

voorzien aan beide zijden van greppels. De schietberg wordt gevormd door een verhoogde aarden 

wal. Aan de achterzijde daarvan bevindt zich een kuil, later gebruikt om puin en afval in te storten. 

Detectorvondsten wijzen er op dat hier met veel verschillende hand- en vuistvuurwapens van 

verschillend kaliber is geoefend.
 287

 

 

25.11 Schijnboot 

Nagebootste boot op de heide diet diende als oefenobject in WOII. 

 

6.25.11.001  "Oefenschepen" WOII (in de zuidoosthoek van de Landschotse heide) 

In het zuidoostelijke deel van de Landschotse Heide zijn enkele langwerpige rechthoekige 

verhogingen in de heide gesitueerd. Dit zijn relicten uit de tweede wereldoorlog. De Duitsers hebben 

deze scheepsvormige bulten aangelegd om er duikvluchten met bommenwerpers op te oefenen. 

 
Afbeelding: De oefenschepen op de Landschotse Heide (Google Maps). 

 

25.12 Schootsveld 

Gebied rondom een vesting of schans waar alleen snel afbreekbare (houten) bebouwing toegelaten 

werd. 

[In Oirschot niet aangetroffen] 

 

25.13 Tankgracht 

Een tankgracht of anti-tankgracht is een diepe en brede, al dan niet met water gevulde, gracht met 

steile oevers die voor tanks en pantservoertuigen onmogelijk over te steken is.  

                                                      
286

 Zie De Berse jaargang III 1993. 
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 B. Beex, Burgerwacht De Beerzen - de geest van Vladimir Iljitsj Oeljanov waart op Landschotse heide (z.p., z.j.). 
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6.25.13.001 Tankgaten bij ‟s Heerenvijver 

Hier stonden tanks opgesteld in WOII ter bescherming van vliegveld Welschap in Eindhoven. 

 

 

25.14 Vesting  

Geheel van versterkingswerken die een bewoonde plaats omsluiten. 

[In Oirschot niet aangetroffen] 

 

25.15 Vliegveld 

Grasvlakte met rolbanen, landingsbanen, verkeerstoren, stationsgebouw, hangaars, bunkers. In de 9 

gemeenten kwamen alleen militaire vliegvelden voor. Eventuele heliports ook hieronder laten vallen 

net als (tijdelijke) landingsbanen en vliegstroken uit WOII. 

 

25.15.001 Schijnvliegveld Oirschot
288

 

Gelegen parallel aan de langereijt, tegenover de bunker. Op ongeveer 8 kilometer, tussen Oirschot en 

Oostelbeers, wordt in 1940 door de Duitsers een schijnvliegveld aangelegd. Op dit Scheinflughafen 

Dun worden nepvliegtuigen op rails voortbewogen, brandt landingsverlichting en staat een bunker 

voor het bedienend personeel. Het maakt deel uit van een groot aantal inrichtingsmaatregelen die de 

Luftwaffe neemt na de in bezit name van vliegveld welschap bij Eindhoven.  

 

25.16 Oefenlokaal 

 

6.25.16.001 Oefenlokaal (kazerne) vrijwillige landstorm (Dekenijstraat 12-14) 

Dekenijstraat 12-14 is het vroegere oefenlokaal van de vrijwillige landstorm, met veldwachterswoning. 

Het huidige pand is een dubbelwoonhuis uit 1970. De vrijwillige landstorm functionneerde tot uiterlijk 

1942, zodat het oefenlokaal in een ander of ouder huis geweest moet zijn. Gemeentelijk monument, 

CHW. Nr. AE079-001606 

 

6.27.9.002 Kazerne marechaussee (Molenstraat 10) 

Kazerne heeft ook in de Franse School gezeten. 

 

 

25.17 Uitkijkpost 

 

6.25.17.001 Luchtwachttoren ten zuiden van Wilhelminakanaal te Oirschot 

Een door het Korps Luchtwacht Dienst bemande uitkijkpost voor vijandelijke vliegtuigen opgezet nav 

Koude Oorlog tussen 1951-1955. Een kring vormt de post Bladel (C1) met C2 op het oude 

gemeentehuis van Meerveldhoven, en C3, met de raatbouwtoren in Luyksgestel. Tezamen bestrijken 

de drie posten, deels overlappend, de Kempen; aangrenzend wachtposten in Hilvarenbeek (op het 

voormalige klooster aan de Koestraat) en Oirschot (toren opgericht 1953 ten zuiden van Wilhelmina-

kanaal).
289

 De torens werden geproduceerd in de, met octrooien gepatenteerde, raatbouwtechniek: 

een open betonconstructie van prefab-elementen. Dat geeft het bouwwerk een markant uiterlijk. Dit 

zogeheten Raat-systeem, geinspireerd door bijen en hun ratenbouw, wordt geleverd door NV 

Schokbeton uit Kampen. Het betreft een standaardontwerp, onder toezicht van het Centraal 

Bouwbureau van de Genie, van Architectenbureau M. Zwaagstra.  
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 B. Beex, Oefenbommen op een zee van heide, in: Vitruvius 2009, nr. 9: zie 
http://www.vakbladvitruvius.nl/vakbladvitruvius/pdfs/v_25__1254841161.pdf. 
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 B. Beex, Koude Oorlog in de Kempen - het Korps Luchtwacht Dienst (z.p. z.j.). 
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Thema: 26 Kerkelijk 

 

In de Middeleeuwen en lang daarna was de religie erg belangrijk voor het denken en doen van de 

mensen. De parochies bepaalden in belangrijke mate de samenleving. De dorpsgemeenschap en de 

parochiegemeenschap betroffen dan ook vaak dezelfde mensen. Iedere parochie had een kerk en 

kerkhof, met een pastoor en diens woning. Vanaf de zestiende eeuw is er standaard een schooltje 

aanwezig. In de omvangrijke parochies vinden we ook een aantal kapellen, waarvan sommige erg oud 

lijken en andere uit de vijftiende eeuw dateren. Het verloop van de Tachtigjarige Oorlog leidde ertoe dat 

de kerken en kapellen in protestantse handen kwamen (Den Bosch-stad 1629, platteland: 1648). Een 

aantal kapellen kreeg toen een agrarische bestemming of werd als schooltje in gebruik genomen, 

waardoor deze gebouwtjes bewaard bleven. De katholieken moesten hun diensten houden in proviso-

rische onderkomens, de schuil- of schuurkerken. Op de dorpen worden vaak meerdere plekken 

aangewezen als schuurkerk: blijkbaar zijn de kerkgangers in die 150 jaar onderdrukking van de "paapse 

stoutigheden" (1648 - 1795) enkele keren verhuisd. Sommige schuilkerk werden de kern van een 

nieuwe of vergrote nederzetting. Na 1800 werd daar dan de nieuwe kerk gebouwd. De oude kerk bleef 

dan eenzaam achter, verdween of liet alleen een toren na. 

Rond 1800 wisten de katholieken enkele kerken terug te krijgen, waardoor de protestanten nieuwe 

kerkgebouwen moesten zien te verwerven. De in het begin van de negentiende eeuw gebouwde 

(katholieke en protestantse) kerkgebouwen volgen meest de "Waterstaatsstijl". Later volgen diverse 

neo-stijlen. 

 

In de inventarisaties van de Kempen en de A2 worden de volgende categorieën kerkelijke objecten 

onderscheiden. 

 

Parochieel toebehoren: 

kerk: parochiekerk. Soms is er alleen een toren van overgebleven, dat is een kwestie voor de relict-

beoordeling.  

kapel: grote of kleine kapel met ooit zekere zielzorgfunctie. Let op: de grenskapel, net in België valt 

hier ook onder. 

schuilkerk: provisorische kerkgelegenheid uit de jaren 1648 – 1800. Soms een flinke schuur, soms in 

een bijgebouw van een landgoed, soms zelfs een speciaal gebouwd gebouw. 

begraafplaats: begraafplaats, al dan niet bij een kerk. Indien niet bij een kerk, dan staat er vaak een 

kapel bij. Ook joodse begraafplaatsen, in dat geval staat er een het metaherhuisje en een 

kohaniemhuisje bij. Eventueel met ommuring en opzichterswoning. 

graf: een bijzonder graf op een begraafplaats, bijv. omdat het van een bijzonder persoon is, of een 

speciale monumentale waarde heeft. 

pastorie: woning van de pastoor, zijn kapelaans en de huishoudster, vaak met flinke tuin. 

patronaat: aan de parochie verbonden gebouw voor geestelijke verzorging – begeleiding van de 

parochianen. 

 

Kloosters 

klooster: kloostergebouw, ook als het het centrum van een landgoed is. Bij kerk en school hoorde 

vaak een klooster waarin de leerkrachten woonden. 

kloosterterrein: terreinen behorend bij een klooster, soms omheind met muur. Bij een klooster-

landgoed het gedeelte dat echt bij het klooster hoort (niet de boerderijen etc.) 

seminarie: combinatie van klooster, schoolgebouwen en woongebouwen, vaak als centrum van een 

landgoed. 

religieus groen: tuinen van pastorie of klooster (niet: landgoed); ook een typisch bedevaartspark valt 

hier onder.  

 

Het religieus meubilair: 

calvarieberg: indien niet in een (klooster)landgoed, dan hier opnemen. Dus bij plaatsing in klooster- of 

pastorietuin, kerkhof etc. 
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Lourdesgrot: meestal ergens in het religieus groen of in kloosterlandgoed. 

kapelleke: Mariakapelletjes en andere kleine bouwsels met heiligenbeeld. 

kruiseik: eik (of andere boomsoort) met daaraan een kruisbeeld. 

kruisweg: beeldengroep die de kruisweg verbeeldt. 

stokske: paal of boomstronk met daaraan een kastje met daarin een heiligenbeeld, oorspronkelijk met 

een offerblok. Ook “keske” genaamd. 

wegkruis: kruis langs de weg, meest bij kruisingen of splitsingen. Veel wegkruisen dateren uit de jaren 

1930. Eventuele kruisen in het veld (“veldkruis” en “hagelkruis”) hier ook onder te plaatsen. 

heiligenbeeld: Heilig Hartbeeld, beeld van heilige bijv. op kerkplein, schoolplein, in religieus groen. 

 

Het kapittel van Oirschot met zijn kanunniken heeft veel invloed gehad op de geschiedenis van 

Oirschot en heeft daarmee zijn stempel gedrukt op het culturele erfgoed. Zonder een juist begrip van 

het kapittel kan het kerkelijke erfgoed van Oirschot niet worden begrepen. Veel mensen weten echter 

niet meer wat de functie en invloed van een kapittel precies behelsden. De inventarisatie van het 

kerkelijke erfgoed van Oirschot zal daarom worden ingeleid met een korte uiteenzetting over het 

kapittel van Oirschot.   

 

Een kapittel was een college van kanunniken, waaronder een deken, tevens pastoor van Oirschot, 

een scholasticus en een cantor. Het was voor de eredienst verbonden aan de voornaamste kerk van 

de plaats. Het bezat landerijen en hoeven om in zijn levensonderhoud te voorzien. Kanunniken 

hadden een stimulerende invloed op de cultuur in de plaats en omgeving waar ze hun zetel hielden. 

Kanunniken hadden in tegenstelling tot kloosterlingen recht op eigendom en eigen inkomsten. Ze  

woonden in zogenaamde kapittelhuizen rond de kerk, waaraan ze verbonden waren. De belangrijkste 

taak van een kapittel was om op bepaalde vaste tijdstippen de getijden te zingen en te bidden, 

evenals om de gemeenschapsmis te vieren. De kanunniken hielden zich echter niet uitsluitend bezig 

met de liturgie. Hun bezigheden behelsden ook het schrijven en illustreren van boeken, het 

vervaardigen van liturgisch vaatwerk dat in de eredienst gebruikt werd (edelsmeedkunst) en 

contemplatie.
290

 

 

De kanunniken verzorgden de geestelijke en culturele ontwikkeling van de bevolking door het geven 

van onderwijs in de kapittelschool, een Latijnse school. Het leidde daardoor niet alleen priesters op, 

maar ook notarissen, secretarissen en ambtenaren. Hier werden de drie oude talen het Latijn, Grieks 

en Hebreeuws onderwezen. De cantorij waaraan een muziek- en zangschool was verbonden, heeft 

vele bekende dirigenten en zangmeesters voortgebracht.
291

 Het kapittel, dat de bijzondere 

bescherming van de hertogen van Brabant en de heren van Oirschot genoot die beurtelings de 

collectoren, de behoeders van nieuwe kanunniken waren en de vrijkomende prebenden 

toebedeelden, verkreeg van hen talrijke voorrechten, o.a. tienden, renten en zelfs jachtrechten. Talrijk 

zijn ook de beneficies en stichtingen uit die tijd.
292

 Tegenover deze inkomsten stonden ook 

verplichtingen. Het kapittel op zijn beurt moest zorgen voor het onderhoud van de parochiekerken en 

voor de betaling van de zielzorgers. Een groot deel van de kapittelgoederen was geschonken door 

particulieren, waarvoor de kanunniken als tegenprestatie regelmatig missen voor het zielenheil van de 

schenkers moesten opdragen.
293

   

 

In theorie zijn alle seculiere kapittels afkomstig van de uit merovingische of Karolingische tijden 

daterende klerkencolleges, hoewel die afkomst voor de niet-kathedrale kapittels historisch meestal 

niet nawijsbaar is en er in de praktijk vele kapittels gesticht zijn door kerkelijke of wereldlijke vorsten, 

maar dan vooral in de veertiende of vijftiende eeuw. Aangezien er voor Sint-Oedenrode vrij duidelijke 

                                                      
290 J.H.G.M. Deckers, Kapittels en kanunniken in de Meierij : feiten en wetenswaardigheden over een markante episode in de 
geschiedenis van de kerk in Oost- en Midden-Brabant. Interieurcommissie Parochie Sint Petrus Boxtel (Boxtel 1998) p. 9-11. 
291 Zie: M. Verweij, The last Netherlandish Papal Singer and Composer in Rome. A Biography of Christiaan van der Ameijden 
of Oirschot (å 1605). In: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 52 (2002) 132-158; M. 
Verweij, „Een Brabantse componist in Rome. Christiaan van der Ameijden uit Oirschot‟. In: Brabants Heem 55 (2003) 1 – 11; M. 
Verweij, „Een Oirschottenaar in Rome. Biografie van Christiaan van der Ameijden (ao 1605). Pauselijk zanger en componist.‟ 
Noordbrabants Genootschap ('s-Hertogenbosch 2005)  
292 A.E.M. van Esch, De caert en attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot. Sint Sebastiaansgilde (Oirschot 1981)  
293 Ch.C.M. de Mooij, „Bespiegelingen bij een glas. Het kapittel van Oirschot en zijn patroons.‟ In: Brabants Heem 47 (1995) 10 
- 17. Aldaar 10. 
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aanwijzingen zijn dat het kapittel is ontstaan uit een klerkencollege en er grote overeenkomsten zijn 

tussen de dorpen en de kapittels van Oirschot, Hilvarenbeek en Sint Oedenrode, wordt het 

aannemelijk geacht dat het kapittel van Oirschot eveneens uit een klerkencollege is ontstaan.
294

 Over 

de vroegste geschiedenis van het kapittel van St. Petrus - Banden te Oirschot is zo goed als niets 

bekend. Uit de dertiende eeuw zijn er berichten over het bestaan van dit kapittel. De zetel van dit 

kapittel was tot ver in de dertiende eeuw de oude Mariakerk aan het Vrijthof in Oirschot. Rond 1280 

verhuist dit kapittel naar een nieuwe monumentale kerk, de huidige Sint-Pieterskerk. De kerk van 

Oirschot was de moederkerk van de parochies Best, in Middelbeers en Oostelbeers en in Vessem en 

Wintelre.
295

 

 

De vraag wanneer de oudste kapittels in deze regio, Oirschot, Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode 

gesticht zijn, is volgens J. Lijten niet te beantwoorden om de in zijn ogen eenvoudige reden, dat deze 

kapittels, zoals alle oude en echte kapittels, niet gesticht zijn maar ontstaan. Met ontstaan wordt een 

geleidelijke groei bedoeld.
296

 Volgens Frenken ligt de oorsprong van deze drie kapittels in de 11
e
 en 

12
e
 eeuwse klerkencolleges. Die colleges zouden op hun beurt weer teruggaan op een Karolingisch 

pendant, ingesteld ten behoeve van het onderwijs. Indien de herkomst van de kapittels inderdaad in 

de klerkencolleges gezocht moet worden, is het inderdaad verkeerd om over een stichtingsdatum te 

spreken. Deze overgangsfase zou men dan grofweg in de 12
e
 eeuw kunnen dateren.

297
 Alleen 

gemeenschappen of personen, die over veel kapitaal beschikten, konden zich de luxe permitteren om 

zo'n college, waar voor voldoende levensonderhoud voor zeker een tiental kanunniken gezorgd 

moest worden, op te richten. De relatieve welvaart van de veertiende eeuw maakte het mogelijk, dat 

in de Meijerij diverse kapittels op deze wijze werden opgericht.
298

  

 

De Vrede van Münster in 1648 betekende het einde voor het Oirschotse kapittel. De Staten- Generaal 

verboden de uitoefening van de katholieke godsdienst, kerkgebouwen werden gesloten of aan 

gereformeerden gegeven. Kloosters en kapittels werden opgeheven of moesten uitsterven. Vrijwel 

alle kerkelijke bezittingen werden in beslag genomen. Ze kwamen onder beheer van rentmeesters die 

de opbrengsten gebruikten voor het onderhoud van de kerken en voor de salariëring van de 

gereformeerde predikanten en kerkbedienden. Hoewel de parochiekerken van Oirschot en de andere 

vijf dorpen in gereformeerde handen kwamen, werd het kapittel echter niet opgeheven. In 1649 

beslisten de Staten-Generaal dat deze instelling in geseculariseerde vorm mocht blijven bestaan. De 

kanunniken (op dat moment rooms-katholieke geestelijken) werden van hun religieuze verplichtingen 

ontslagen, maar behielden geheel of gedeeltelijk hun inkomsten. In de toekomst zouden echter alleen 

nog gereformeerden tot kanunnik mogen worden benoemd. In 1812 werd het kapittel opgeheven.
299

   

 

Het befaamde kapittel van Oirschot had een ruimte buiten de kerk (kapittelkamer), waar de 

kanunniken dagelijks na de prime bij elkaar kwamen. In Oirschot was deze kapittelkamer 

vermoedelijk op de plaats, waar later de Franse school gebouwd werd (nu Molenstraat 10).
300

 Op de 

erfgoedkaart nr. 6.31.1.143. 

 

26.1 Kerk 

Het kerkelijk territorium van Oirschot omvatte oorspronkelijk heel Kempenland, maar was in de loop 

van eeuwen afgebrokkeld door de oprichting van verschillende particuliere kerken, eigenkerken. 

Tegen deze afbrokkeling had Oirschot meerdere afhankelijke parochies opgericht, waarvan sommige 

in verloop van tijd ook weer in andere handen waren overgegaan, maar waarvan enkele zoals 

Middelbeers, Vessem, Wintelre en Bladel tijdens de bouwperiode van de Sint-Petrus-kerk nog vast in 

Oirschotse handen waren. Best had wel sinds 1437 een hulpkerk, maar behoorde nog tot de parochie 

Oirschot. Het zou in 1553 een min of meer zelfstandige parochie worden. De kerkelijke inkomsten van 

                                                      
294 J.P.J. Lijten, „De Oirschotse kapittelstatuten tot 1500.‟ In: Campinia 17 (1987), p. 5-30. Aldaar 6. 
295 J.H.G.M. Deckers, Kapittels en kanunniken in de Meierij, p. 53 
296 J. Lijten, „Het ontstaan en de taak van kapittels‟, in: Campinia XXIX (1999) 56-62 
297 R. Ligtmans, Liber Anniversariorum Capituli Oirscottensis : het getijdenboek en de vroegste geschiedenis van het kapittel 
van Oirschot (z.p. 1987) p. 9. 
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Best, Middelbeers, Vessem, Wintelre en Bladel, met name de tienden, waren inkomsten van het 

Oirschotse kapittel.
301

  

 

Volgens een autoriteit op het gebied van bouwhistorie heeft Oirschots kerkelijk erfgoed een bijzonder 

karakter, aangezien het uniek te noemen is dat in Oirschot twee middeleeuwse kerken de tand van de 

tijd hebben doorstaan. In de Kempen heeft men bij de bouw van de gotische kerken immers 

doorgaans een eventuele romaanse voorganger ofwel geleidelijk gesloopt ofwel geheel verbouwd, 

zodat nergens twee kerken uit verschillende stijlperioden naast elkaar bestaan, behalve in Oirschot.
302

  

 

6.26.1.001 Mariakerk, Onze Lieve Vrouwe Kerk, Boterkerk, Vrijthof 3  

Bouwjaar: 12e eeuw 

Rijksmonument Nr 31337  

CHW nr. AE079-001935 

Romaans zaalkerkje van tufsteen uit de vroege 12
e
 eeuw; een gotisch koor op een travee na 

afgebroken in 1880, thans met moderne bakstenen sluitmuur. Voormalige Onze Lieve Vrouwekapel, 

vanaf 1689 Boterwaag, sinds 1801 Ned. Herv. Kerk. Klokketorentje uit de 18e eeuw boven de 

westgevel. Gerestaureerd 1961 door J. de Wilde te Breda. Preekstoel midden 18
e
 eeuw eeuw met 

doop- bekkenhouder en koperen lezenaar, versierd met het wapen Nassau-Dietz, in 1756 door 

Claude Demeny gegoten. Eenklaviers positief, ca. 1750 gemaakt door L. de Backer. In 1804 in de 

huidige kerk geplaatst.
303

 

 Afbeelding: Mariakerk, Onze Lieve Vrouwe Kerk, Boterkerk
304

 

 

In weinig provincies is de golfbeweging van de economie zo goed aan het bouwkundig erfgoed 

afleesbaar als in Noord-Brabant. Gebouwen die in een bloeiperiode tot stand waren gekomen, 

werden vervolgens verwaarloosd en daarna óf gerestaureerd óf afgebroken. Andere gebouwen - vaak 

industriële bouwwerken, maar ook kerken of kloosters - gingen veelal zonder al te veel scrupules ten 
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onder in het proces van de hernieuwde binnenstedelijke dynamiek. Als gevolg van de gesignaleerde 

architectonische erosie zijn romaanse gebouwen in Noord-Brabant zeldzaam. Het gaafst 

overgebleven is het 'Boterkerkje' (de Herv. kerk) te Oirschot.
305

    

 

Er bestaat een grote verscheidenheid aan namen voor de oudste kerk van Oirschot: Boterkerk, 

Mariakerk, Mariakapel, Onze Lieve Vrouwe Kerk, Nederlands-hervormde Kerk. Het begrip kapel 

verwijst naar de periode dat het kerkje na de bouw van de veel grotere Sint-Petruskerk in diens 

schaduw kwam te staan.  

 

Zoals geconsateerd dateert het gebouw uit het begin van de 12
e
 eeuw. De leeftijd van de stenen kerk 

komt daarmee op bijna negenhonderd jaar. Het schip van de kerk is gebouwd in de Romaanse 

bouwstijl. Het Romaanse koor is later vervangen door een koor gebouwd in gotische stijl (meer 

puntige vormen, spitsbogen, hogere ramen, meer versiering). De lokale historicus van Oirschot J. 

Lijten stelt de bouw van het gotische koor op 'vermoedelijk rond 1200', de beginperiode van de 

Gotiek. Ook deze romaanse kerk heeft nog als kapittelkerk gefunctioneerd. Ongetwijfeld is het 

Oirschotse kapittel de opdrachtgever geweest voor de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
306

 

Daarbij werd geopperd dat er ruim voor die tijd een kerk op de plaats van de huidige heeft gestaan. 

Algemeen wordt er vanuit gegaan dat de Mariakerk houten voorgangers heeft gehad, met wanden 

van vlechtwerk, besmeerd met leem. Echt harde aanwijzingen voor een oudere kerk zijn er echter 

niet. Wel zijn bij opgravingen de fundamenten gevonden van een groot romaans koorgedeelte dat 

een grotere omvang had dan het huidige koor. J. Lijten is van mening dat op het Vrijthof al eeuwen 

voor de bouw van de huidige kerk sprake is geweest van een christelijk centrum. Oirschot is in die 

periode immers een van de belangrijkste centra in de regio en het christendom vestigde zich altijd in 

die drukbevolkte plaatsen.
307

 

 

Zoals hierboven vermeld is het tamelijk uniek dat er in Oirschot twee kerken uit verschillende 

stijlperioden naast elkaar bestaan. De Mariakerk kon overleven door de omstandigheid dat uitbreiding 

van de kerk aan het toenmalige Vrijthof niet meer mogelijk was. Door de bouw van de nieuwe, veel 

grotere parochie- en kapittelkerk raakte de Mariakerk op het tweede plan, maar toch niet in onbruik. 

De romaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk is bij de bouw van de gotische kapittelkerk van Sint-Pieter 

gehandhaafd en zelfs nog uitgebreid. Het dieptepunt is de periode na 1648, toen de kerk als 

boterwaag, klokkengieterij en opslagplaats voor hout werd gebruikt. De protestanten konden toen 

beschikken over de grote Petruskerk terwijl de rooms-katholieken zich in schuilkerken moesten 

behelpen. Aan die situatie kwam in 1799 een eind. In dat jaar werd de Sint-Petruskerk weer rooms-

katholiek bezit en werd de Mariakapel aan de hervormden toegewezen.
308

 

 

Tegenwoordig vertoont de kerk duidelijk twee bouwperioden. Allereerst is er het schip, een romaans 

kerkje van tufsteen, met kleine raampjes die met een rondboogje zijn afgedekt, zoals in die tijd 

gebruikelijk was. Aan de noordzijde bevindt zich een aan de binnenzijde een dichtgemetselde 

toegang. In de zuidgevel is de replica van een gevelsteen van tuf ingemetseld, die bij de restauratie is 

aangetroffen. Op de steen is een diagonaalkruis ingehakt met links daarnaast een draak. Hendrik 

Verhees tekende deze steen bij het aanzicht van de kerk vergroot, met daarnaast een tweede steen 

die aan de zuidzijde zou zijn voorgekomen. Verhees heeft de stenen abusievelijk onderling 

verwisseld, zodat de steen met het diagonaalkruis en de draak niet aan de zuidzijde voorkwam, maar 

aan de noordzijde, en de andere steen aan de zuidzijde. Hierdoor is bij de restauratie de gevonden 

steen op onjuiste wijze in de zuidgevel gemetseld. De andere steen, die in de jaren vijftig nog 

aanwezig moet zijn geweest, is tijdens de restauratie verdwenen. Deze stenen waren niet slechts ter 

verfraaiing aangebracht, ze hadden een belangrijke symbolische waarde (zie 24.8.1).
309
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Afbeelding: De romaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk

310
 

 

Op de plaats van het romaanse koor zien we nu een gotische travee, smaller dan het romaanse schip 

en met steunberen. Het gotische gedeelte, dat als koor moet hebben gediend, heeft bestaan uit drie 

traveeën en had een driezijdige sluiting. De westgevel vertoont een typisch romaans motief, dat 

echter veelvuldig in de laatmiddeleeuwse Kempen is herhaald.
311

 Saillant detail van de Mariakerk is 

de kapconstructie. In het standaardwerk 'Houten kappen in Nederland 1000-1940', waarin een 

overzicht wordt gegeven van de oudste en belangrijkste kapconstructies in ons land, wordt Oirschot 

tot de eerste tien geschaard. De auteur dateert de houten kap op eind dertiende eeuw.
312

  

 
„Een bijzonderheid in het oude Mariakerkje is wel de kapconstructie (…) Nog dertien van de achttien eikenhouten 

spanten van deze sporenkap waren aanwezig. Het houten tongewelf vertoont nog de telmerken, die nodig waren om 

de onderdelen beneden klaar te maken. Zo wist men precies welke onderdelen bij elkaar behoorden. Men heeft deze 

kap, zoals in de Middeleeuwen gebruikelijk was, met houten pennen gehecht. (…) Verondersteld wordt, dat de kap 

van de kerk te Oirschot uit het begin van de dertiende eeuw stamt. Deze is thans in elk geval de oudste houten 

dakbespanning in ons land, die vanaf de grond zichtbaar is.‟
313

 

 

De inventaris omvat een preekstoel uit omstreeks 1650, met kussenpanelen en getorste Ionische 

hoekzuilen, en verder een doopbekkenhouder en een lessenaar. De laatste is in 1756 gegoten door 

Claude Demeny en draagt het wapen van Nassau-Dietz. Het orgel werd in 1751 gebouwd door 

Ludovicus de Backer.
314
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De Mariakerk is ruim twee eeuwen in protestants bezit geweest en heette officieel de Nederlands 

Hervormde Kerk. Het interieur wordt gekenmerkt door een open kapconstructie, rust en degelijkheid, 

geen overvloed aan ornamenten of versieringen met uitzondering van een  bewerkte preekstoel en 

met beelden versierde kabinetorgeltje.  

 

J. Lijten trekt een parallel met Sint-Oedenrode en Hilvarenbeek en stelt dat de voorganger van de 

huidige Mariakerk rond ca. 800 in steen is opgetrokken. Wat betreft de bouw van de kerken van Sint-

Oedenrode en Hilvarenbeek vóór 1200 zijn er enige schriftelijke bronnen. Voor de kerkbouw in 

Oirschot ontbreken contemporaine schriftelijke bronnen.  

 
 „Daartegenover staat een stenen getuigenis, de thans nog bestaande Mariakerk op het Vrijthof, gebouwd ca. 1100 en 

 nu in gebruik bij de plaatselijke hervormde gemeente. Dit is dus een van de oudste in Nederland bestaande 

 kerkgebouwen: Bij de ingrijpende restauratie van deze kerk in de zestiger jaren werd zij bezocht door professor ter 

 Kuyle, die van mening was, dat de eerste aanzet van dit kerkgebouw veel ouder was dan 1100. De urgentie van het 

 restauratiewerk verhinderde echter een diepgaand onderzoek van de fundering.‟
315

  

 

Bij de restauratie in het begin van de jaren zestig van de 20
e
 eeuw is in en rondom de kerk een 

opgraving verricht. Daarbij is er geen oudere kerk aan het licht gekomen, tenzij het romaanse koor, 

waarvan de fundamenten bij de opgraving aan het daglicht kwamen, de oudere kerk is geweest. Aan 

de oostzijde van het huidige kerkje zijn de gevonden funderingen van dit koor in de bestrating 

aangegeven. Bij de opgraving kwamen ook de fundamenten van de rest van de gotische aanbouw 

tevoorschijn, waar het hierboven genoemde travee een deel van was. Ook deze funderingen zijn in 

de bestrating aangegeven.
316

 

 

6.26.1.002 De eerste Sint-Petrus-kerk  

In de tweede helft van de dertiende eeuw is een begin gemaakt met de bouw van een grotere 

kapittelkerk. Deze kerk was toegewijd aan Sint-Petrus-Banden, de patroonheilige van het kapittel. De 

Onze-Lieve-Vrouwekerk miste de allure van de kapittelkerken van Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode 

en daarin wilde men verandering brengen door de bouw van een nieuwe kerk. Uitbreiding van de 

bestaande kerk, die aan drie zijden was ingesloten door de wanden van het Vrijthof, was uitgesloten 

zodat een nieuwe plek werd gekozen, achter de noordelijke bebouwing van de straat die langs de 

noordzijde van het Vrijthof liep, waar ook de huidige kerk is gelegen.
317

 Deze kerk kwam in 1268 

gereed. 

 

Bij de restauratie van de huidige Sint-Pieterskerk, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 

zwaar werd gehavend, vond men de funderingen van een koor en van de zijgevels van de zijbeuken 

van een oudere kerk, die welhaast zeker de eerste Sint-Pieterskerk moet zijn geweest. Een uitgebreid 

archeologisch onderzoek heeft helaas niet plaatsgehad, zodat de beschikbare gegevens niet het 

laatste woord kunnen bieden. Het koor had, voor zover het is blootgelegd, twee traveeën en een 

driezijdige sluiting, maar het is niet uitgesloten dat het volledige koor langer is geweest. Verder vond 

men aan de binnenzijde van de gevels van de zijbeuken van het schip de funderingen van eerdere 

zijbeuken. De vorm van de funderingen aan de westzijde doet sterk denken aan steunberen, 

waardoor het koor langer zou zijn geweest. Het lijkt er op dat men de nieuwe kerk om de oude heen 

bouwde, hetgeen gebruikelijk was als een nieuwe kerk moest worden opgetrokken. De oude kerk kon 

dan zo lang mogelijk blijven functioneren. Dat er aan de buitenzijde van de funderingen van het koor 

steunberen voorkwamen, wijst er op dat het koor, in tegenstelling tot het huidige, geen omgang had 

en dus ongetwijfeld van geringer allure was.
318

 

 

Van de eerste Sint-Petrus-kerk is geen enkele tekening overgeleverd, noch is er enige documentatie 

bewaard over haar bouw. Met de grote dorpsbrand ging niet alleen de kerk verloren maar ook het 

overgrote deel van het Oirschotse archief. Wel bekend is dat de eerste Sint-Petruskerk is gebouwd 
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als collegiale kapittelkerk en dat de Mariakerk de parochiekerk was. Omdat de Mariakerk echter erg 

klein was voor een talrijke parochie als Oirschot werd de Sint-Petrus-kerk in feite geruisloos als 

parochiekerk beschouwd. Het feit dat de Sint-Petrus-kerk in feite parochiekerk was, gaf voor het 

dorpsbestuur de doorslag om in de bouwkosten bij te dragen. De lokale historicus J. Lijten constateert 

dat de Sint-Petrus-kerk gebouwd en gefinancierd is door de Oirschotse gemeenschap onder leiding 

van haar geestelijke en wereldlijke overheid vanuit een mentaliteit van saamhorigheid.
319

  

 

6.26.1.003 R.K. kerk St.-Petrus Banden (Markt 2) 

Bouwjaar: 1462 

Rijksmonumentnr. 31282  

CHW nr. AE079-001718 

De R.K. kerk St.-Petrus Banden is een laatgotische kruisbasiliek met een imposante westtoren, 

opgetrokken in baksteen met veelvuldige toepassing van natuursteen, onder meer in de vorm van 

speklagen. De kerk is een van de belangrijkste vertegenwoordigsters van de Kempische gotiek en 

staat op de plaats van de Petruskerk uit 1268, die in 1462 door brand was verwoest. De bouw van de 

nieuwe kapittelkerk heeft tot 1512 geduurd.
320

 De kerk die tussen 1462 en 1512 tot stand kwam, heeft 

de omvang en de volledigheid die een kerk van een middelgrote stad niet zou misstaan. Gesteld 

wordt dat de Oirschotse kapittelheren er uitstekend in zijn geslaagd om de kapittels van Hilvarenbeek 

en Sint-Oedenrode de loef af te steken. De kapittelkerk van Eindhoven stond eveneens in haar 

schaduw. De opzet van de kerk is zoals men dat van een kerk van deze omvang mag verwachten: 

driebeukig-basilicaal, met een dwarsbeuk en een kooromgang, met straalkapellen en vooral met een 

enorme toren. De Sint-Pieterskerk in Oirschot staat te boek als een klassiek-gotische kerk die 

regionale trekken vertoont.
321

 

 

Volgens een autoriteit op het gebied van bouwhistorie hebben twee grote restauraties het huidige 

aanzien van de Oirschotse Sint-Pieterskerk sterk beïnvloed:  

 
 „De eerste, een vrij harde restauratie in 1887 is bij de laatste restauratie grotendeels weer ongedaan gemaakt. 

 Gebleven zijn de speklagen en de druiplijsten van witte kalksteen die de plaats van tufstenen bouwdelen innemen. 

 Ook de afzaten onder de ramen en de afdekkingen van de steunberen en de pinakels, en de afdekkingen van de 

 plinten zijn in deze steensoort uitgevoerd. Hier en daar heeft de kerk daardoor een wat negentiende-eeuws aanzien 

 gekregen. Doordat alle plinten, behalve die aan de toren, dezelfde afdekken met het laatgotische profiel hebben 

 gekregen, is een stukje bouwgeschiedenis, dat van de onderscheiden middeleeuwse bouwfasen, vertroebeld. Het 

 schilderwerk en de beschildering van dezelfde restauratie zijn bij de brand van 1944 en de daaropvolgende 

 restauratie geheel tenietgedaan. Het huidige ruwe stucwerk dateert uit die tijd.‟
322

 

 

Niettemin blijft de kerk uiterst imposant en wordt de toren van de Sint-Pieterskerk de meest 

indrukwekkende dorpstoren in de Kempen genoemd:  

 
 „De bijna zestig meter hoge romp is anderhalve keer zo hoog als die van de Sint-Pieterskerken in Hilvarenbeek en in 

 Boxtel. We mogen ons boven de toren ook nog een hoge houten spits denken, net als in Hilvarenbeek en Boxtel. 

 Deze spits was echter al herhaaldelijk door de bliksem getroffen toen zij in de zeventiende eeuw op de kerk stortte. 

 De met zand afgedekte gewelven van de klokkeverdieping verhinderden, zo vermeldt een archiefstuk uit 1627, dat de 

 brand die in dat jaar de spits volledig verwoestte naar de lagere verdiepingen uitbreidde. Heeft de hoge spits in 

 belangrijke mate bijgedragen aan de imposante aanblik van de toren, ook een doelgerichte gevelopbouw deed zulks. 

 De gotische architectuur had daartoe heel wat middelen ter beschikking.‟
323
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De Sint Pieterskerk werd gesticht door de Brabantse hertogen als hun strikt persoonlijke eigendom. 

Ze hadden immers het patronaatsrecht over de kerk, dat wil zeggen dat ze het recht hadden pastoors 

te benoemen. Omstreeks de 13
e
 eeuw hebben de Heren van Oirschot samen met ridder Daniel er 

een kapittel van 11 seculiere kanunniken aan verbonden. Daarmee werd de Sint Pieterkerk een 

kapittelkerk.
324

 De koorbanken in de oude St. Pieterskerk bevatten ooit een schat aan laatgotische 

sculpturen van hoge cultuurhistorische waarde. Ze hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd 

toen de Sint Pieterskerk ten prooi viel aan het oorlogsgeweld. De unieke koorbanken met hun 

sculpturen zijn echter voor WOII fotografisch vastgelegd, een bron die zou kunnen dienen voor 

virtuele of echte reconstructies.
325

 

 

Afbeelding: R.K. kerk St.-Petrus Banden 
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Afbeelding: Sint.Pieterstoren
326

 

 

In de registeromschrijving van de RCE staat deze kerk als volgt omschreven: 

Rooms-katholieke kerk van St. Petrus Banden. Opvolgster van een in 1462 door brand verwoest 

kerkgebouw dat na de stichting van het kapittel begin 18
e
 eeuw verrezen was. In 1503 werd nog aan 

de huidige kerk gebouwd. Grootscheepse laatgotische kruisbasiliek, rijk voortbrengsel van de 

Kempische gotiek; in baksteen met veelvuldige toepassing van natuursteen, met kooromgang en 

straalkapellen (volgens hetzelfde systeem als in Gheel, dat in die tijd evenals Oirschot de Merodes tot 

heer had), imposante westtoren. 

 

Gewelven in hoofdbeuk van schip en koor of nooit aangebracht of in 1558, toen de torenspits 

instortte, vernield; 1662 nieuwe gewelven aangebracht. 1629-1800 Hervormd. Kerk in 1887 

gerestaureerd door L.C. Hezemans. Van de toren in 1904 de zuidwesthoek ingestort (afbraak 

verwerkt aan de kapel van Onze Lieve Vrouwe van de H. Eik in Spoordonk), waarna van 1906-'12 
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restauratie door P. Cuypers. Zware oorlogsschade in 1944 (koorbanken van Jan Borchmans te 

Eindhoven uit 1508-'11 geheel vernietigd). Gerestaureerd 1946-'58, bovenste torenvierkant thans 

voltooid. 

 

Inventaris: zwart marmeren zerk van Richard van Merode (plm 1552) oorspronkelijk rustend op de 

vier leeuwen die thans de doopvont dragen. Drietal barokke altaren (hoogaltaar plm 1700, zijaltaren 

1766), afkomstig uit Panningen, barokke preekstoel afkomstig uit Zeelst; twee gesneden neo-gotische 

altaren; enkele barokke beelden. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk, Rugwerk en vrij Pedaal, in 1846 

gemaakt door F.C. Smits voor de St. Pieterskerk te 's-Hertogenbosch. In 1978 gerestaureerd en 

overgeplaatst naar Oirschot. Mechanisch torenuurwerk, elektrische opwinding.
327

 

 

Interieur (Sint Petrus Banden) 

Rijksmonument Nr. 337285  

Een houten beeld van St. Odulphus (plus minus 1780); geschilderde kruisweg (plm. 1830) afkomstig 

uit de kerk van Weerselo; 15e-eeuws kruisbeeld; grote eikenhouten preekstoel (plm. 1843) 

vervaardigd door atelier A.I. Rutten en groot orgel (1843) vervaardigd door de Gebr. Smits, beide 

afkomstig uit de voormalige St. Pieterskerk te 's-Hertogenbosch; een drietal biechtstoelen in Lod. XVI 

stijl met barokke elementen (verm. XIX A) vervaardigd door Jan van der Marck. 

 

6.26.1.004 Middeleeuwse kerk Oostelbeers 

De middeleeuwse kerk van Oostelbeers was gewijd aan Sint-Andreas en had de rang van quarta capella. 

In 1400 was het een appendix van Oirschot met de status van ecclesia. Het patronaatsrecht werd er 

sinds 1207 uitgeoefend door de abt van Tongerlo. De kerk stond in de akker. In 1839 was er geen 

bebouwing in de omgeving van de kerk. Van de kerk resteert alleen nog de ruïne van de kerktoren. 
 

Hillestraat 2 Oost- West en Middelbeers: Rijksmonument Nr. RM-31599: Ruïne van de middeleeuwse 

kerktoren buiten de dorpskom. Rechtopgaande bakstenen bouwwerk uit de eerste helft van de 14e 

eeuw; zonder steunberen, met vier door natuurstenen waterlijsten gescheiden geledingen, zonder 

dak. In de tweede geleding aan iedere zijde drie langwerpige met een rondboogfries afgezette 

spaarvelden, in de derde geleding aan elke zijde twee dichtgemetselde spitsbogige galmgaten, in de 

vierde geleding aan elke zijde twee spitsbogige spaarnissen waarin gekoppelde spitsbogige 

galmgaten. Deze kerktoren hoorde bij een aan het eind van de 19e eeuw gesloopte, middeleeuwse 

parochiekerk. Hij ligt ten zuiden van het huidige dorp. Het is een sober bakstenen bouwwerk van vier 

geledingen zonder steunberen. De onderste geledingen dateren uit de eerste helft van de 14e eeuw 

en de vierde geleding is in de 15de eeuw toegevoegd.
328

  

 

Het omringende landschap van de middeleeuwse kerktoren van Oostelbeers is opnieuw verkaveld, 

maar daarbij is het gebied rondom de toren met zijn grote eikenbomen en linden gespaard gebleven. 

Dit bouwwerk doet romaans aan in combinatie met gotische vormen. De directe omgeving van kerk 

en toren blijkt omgeven te zijn geweest met een gracht en aarden wal. Een omwald kerkhof is 

tegenwoordig uniek, maar moet in het verleden vaker zijn voorgekomen, al of niet met daarbuiten een 

gracht. De ontwikkelingsgeschiedenis van de kerk is duidelijk van de sobere Oostelbeerse toren af te 

lezen. Zo tekenen zich tegen de oostgevel twee daklijnen af. Het metselwerk van die gevel is ook iets 

anders van kleur als het metselwerk van de toren en de gebruikte stenen zijn ook iets groter. Op 

grond van het baksteenformaat is een autoriteit op het gebied van bouwhistorie van mening dat deze 

kerk niet ouder is dan circa 1350.
329

  

 

In de 15
e
 eeuw heeft men het oude kerkje vervangen door een grotere. Het was een driebeukige 

pseudobasiliek met aangebouwd koor. De restanten van de 15
e
 eeuwse kerk zijn aan weerszijden 

van de oostgevel van de toren te vinden. Daar zijn de funderingen van de westgevels van de 

zijbeuken zichtbaar boven het maaiveld. Tegen de hoeken van de oostgevel van de toren zijn 

bovendien ook de funderingen van de kolommen tussen middenschip en zijbeuken te herkennen. 
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Saillant detail is dat op de tekening die Verhees heeft gemaakt op het koor een schoorsteen is te 

zien. Het is bekend dat het koor van de kerk in de tweede helft van de 15e eeuw is gebruikt door de 

schepenbank van Oost- en Middelbeers en als raadskamer door het bestuur van Oostelbeers. De 

heren konden dus in de winter bij de warme kachel hun uitspraken doen.
330

  

 

De Oude Toren van Oostelbeers staat eenzaam in de akkers, een heel eind verwijderd van het dorp. 

Aan de oostzijde van de toren kan men zien dat hier vroeger al een kleine kerk heeft gestaan, voordat 

de toren gebouwd werd. De toren bezat vroeger een spits, zoals de oude kerk van Middelbeers. De 

huidige spits is een gevolg van een zuinige restauratie. In 1648, bij de Vrede van Munster, raakten de 

katholieken van Oostelbeers hun kerk kwijt. De protestanten namen haar in beslag. Rond 1795 werd 

de kerk weer aan de katholieken aangeboden, maar die gebruikten haar niet meer omdat ze te ver 

van het dorp af lag. Ook zou het achterstallig onderhoud te veel kosten. Begin 1900 werd de geheel 

vervallen kerk dan ook gesloopt. In de jaren zestig van deze eeuw werd de Oude Toren hersteld. Er 

kwam weer een deur in de toren en de beschadigde ingang werd hersteld, evenals het dak.
331

  

 

Afbeelding: de Oude Toren van Oostelebeers
332

 

 

6.26.1.005 Kerktoren van Sint Andreas te Oostelbeers (Kerkstraat 9/17) 

Van de 19
e
 eeuwse ietwat classicistische kerk van architect Boots resteert nu alleen nog de toren die 

variaties op laatgotische siermotieven vertoont. De kerktoren van de gesloopte Rooms-katholieke 

H.H. Andreas en Antonius van Paduakerk uit 1852-'53 is een later daaraan toegevoegde neogotische 

kerktoren van vier geledingen uit 1893, gebouwd naar ontwerp van C. Franssen. Het bijbehorende 

kerkhof heeft een neogotische grafkapel uit 1893 en - aan weerszijden van de toren - smeedijzeren 

toegangspoorten voorzien van hekpalen met gietijzeren engelen.
333

 De voormalige kerk in de huidige 

kern van Oostelbeers, stond bekend als de "Waterstaatskerk". Na het inwijden van de nieuwe kerk in 
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1934 werd de oude kerk nog gebruikt als parochiehuis. Doordat de onderhoudskosten te hoog 

opliepen, ging men het gebouw verwaarlozen en in 1967 moest het schip worden gesloopt.
334

  

 

In de registeromschrijving van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed staat de kerktoren als volgt 

omschreven: 

 

Slanke toren met vier naar boven verjongende geledingen en van vierkant naar octagonaal 

ingesnoerde spits gedekt met lei in Maasdekking. De kerk is opgetrokken in handvorm bakstenen 

en heeft op de hoeken steunberen met hardstenen afdekplaten, vanaf de vierde geleding 

overhoeks geplaatst. Rond de gehele toren, uitgezonderd aan de oostzijde, een bakstenen plint 

met hardstenen druiplijst. 

 

In de gevel aan de straatzijde een spitsboognis over twee geledingen met op de begane grond een 

opgeklampte getoogde vleugeldeur met gehengen onder getoogde segmentboog. Voor de deur twee 

hardstenen treden. Boven de deur een spitsboognis met hardstenen dorpel en blindtracering. In de 

tweede geleding een spitsboogvenster met maaswerk met glas-in-lood-vulling, geflankeerd door twee 

blinde rondvensters. 

 

In de noordgevel op de begane grond eenzelfde deurpartij als voor met in het spitsboogveld een (nu 

verdwenen) glas-in-lood-vulling. Rechts hiervan een hardstenen gevelsteen ANNO DOM 1893 / J.H. 

KEMPS PAST / C. DEENEN KERKM / J. VENNIX KERKM. In de tweede geleding drie blinde 

lancetvensters met tracering. In de zuidgevel een uitgemetselde vijfhoekige traptoren over drie 

geledingen met eenvoudige lichten met glas-in-lood-vulling. Links van de traptoren, op de tweede 

geleding, een blinde spitsboognis. Aan de achterzijde van de toren zijn tot in de tweede geleding 

sporen zichtbaar van de verdwenen kerk, onder andere van muurwerk en een blinde spitsboognis 

waarin dichtgemetselde getoogde deuropeningen. Vanaf de tweede geleding twee uitgemetselde, 

thans op houten korbelen geplaatste steunberen die in de vierde geleding weer overhoeks geplaatst 

zijn. In de derde geleding, in de oostgevel drie, in de overige gevels twee blinde spitsboognissen met 

tracering en hardstenen dorpels. De vierde geleding heeft aan alle zijden twee spits- bogige 

galmgaten gevuld met geprofileerde galmborden in het onderste deel en met blindtracering in de top. 

Boven deze galmgaten een hardstenen cordonlijst waarin opgenomen een uurwerk onder ojiefboog 

bekroond met een hogel. Hierboven een tandlijst. Op de spits aan vier zijden een houten dakkapel 

met opgeklampte luiken onder zadeldak gedekt met lei in Maasdekking. Op de spits een bol met 

smeedijzeren kruis en windhaan. 

 

De toren is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als 

voorbeeld van de verwerking van streekeigen motieven in de neogotische bouwkunst. Het gebouw 

heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering en is tevens van belang als 

voorbeeld van het oeuvre van de architect Franssen. Het heeft ensemblewaarden vanwege de 

bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp. Het is gaaf bewaard 

gebleven.
335

 

 

6.26.1.006 Nieuwe Rooms-katholieke H.H. Andreas en Antonius van Paduakerk (Kerkstraat 10 te 

Oostelbeers) 

De nieuwe Rooms-katholieke H.H. Andreas en Antonius van Paduakerk is een driebeukige, basilicale 

kruiskerk met driezijdige koorsluiting, gebouwd in 1933-'34 tegenover de voornoemde kerktoren. 

Architect M. van Beek maakte het ontwerp in traditionalistische trant met neogotische elementen. De 

muurschilderingen in het koor zijn van de hand van C. Eyck.
336

  

 

Bakstenen kruiskerk onder een samengesteld zadeldak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. 

Het schip heeft smalle zijbeuken onder lessenaarsdak, aansluitend op het zadeldak maar met minder 
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sterke helling. De zijbeuken worden gesteund door twee steunberen, één maal versneden, met 

natuurstenen afdekplaten en hebben aan de voorzijde portalen onder lessenaarsdak. Tegen de 

voorgevel is een portaal gezet dat wordt voorafgegaan door een bordes en trap. Hierin bevindt zich 

de deur in een bakstenen spitsboogomlijsting op natuurstenen voet. Erboven is een 

spitsboogbovenlicht met bakstenen vorktracering, gevuld met glas-in-lood. Iets uitspringend transept 

met driedelige ramen met vorktracering. Lager, driezijdig gesloten koor. In de hoeken tussen schip en 

transept aan de koorzijde van de kerk kleine kapelletjes. 

 

De kerk heeft spitsboogramen, gevuld met glas-in-lood. De viering wordt bekroond door een 

klokkentorentje met spits. Wanden en gewelven in het interieur zijn uitgevoerd in schoon metselwerk. 

De wanden van het koor zijn beschilderd door Charles Eyck, in het koor voorstellingen van de 

Heiligen Andreas, Lucia, Barbara en Antonius en de kruisiging van Christus uit 1941. Ook de glas-in-

loodramen gemaakt tussen 1948 en 1950 in de transepten zijn van zijn hand. Daarnaast maakte Eyck 

in 1957 enkele schilderingen op chamotte tegeltableau's, voorstellende de doop van Jezus en Mozes 

slaat water uit de rots, en verzorgde hij in datzelfde jaar een schildering van de H. Adrianus van Beek 

en de H. Odulphus op de gestuukte wanden van het doopkapelletje. Doopvont met metalen 

puntdeksel. 

 

Boven de ingang orgelgalerij met een orgelfront uit 1897. Tot de inventaris behoort een groot aantal 

elementen uit de oude kerk zoals de kruiswegstaties in neogotische lijsten en een groot aantal 

heiligenbeelden waaronder enkele gipsen beelden en een midden achttiende-eeuws Lucia-beeld met 

neogotische polychromie. Verder staan in de kerk een neogotisch Maria-altaar van omstreeks 1900 

en een neogotische eikenhouten biechtstoel, een marmeren hoofdaltaar uit circa 1935 en een houten 

neogotisch altaar met een reliëf van het Lam Gods (1853). 

 

De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de 

typologische ontwikkeling van de dorpskerk in het Interbellum. Het gebouw heeft 

architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering en is tevens van belang als voorbeeld van 

het oeuvre van de regionaal belangrijke architect Van Beek. Het kerkgebouw heeft ensemblewaarden 

vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp. Het is gaaf 

bewaard gebleven.
337

 

 R.K. Kerk 1933-1934 

Rijksmonumentnr. 519174  

CHW nr. KL081-000542 

 

Onderdelen Complex Kerkstraat 10 Oostelbeers: 

 6.26.1.005: Kerkstraat 17 toren voormalige parochiekerk (1893) 

 6.26.2.005: Kerkstraat bij 17 grafkapel (1893) 

 6.26.5.003: Kerkstraat bij 17 beelden/ hek 

 

6.26.1.007 Middeleeuwse kerk Middelbeers 

De middeleeuwse kerk van Middelbeers was gewijd aan Sint-Willibrordus en had een onbekende rang. 

Het was een appendix van Oirschot met de status van filia of dochterkerk. De patronaatsrechten werden 

uitgeoefend door de deken en het kapittel van Sint-Petrus te Oirschot. Daarom komt in archiefstukken 

soms de term Berse canonici voor. 
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Afbeelding: Middeleeuwse kerk Middelbeers
338

s 

 

De voormalige Rooms Katholieke St. Willibrorduskerk is een pseudobasiliek uit de eerste helft van de 

15
e
 eeuw, gebouwd in de stijl van de Kempische gotiek. De gotische kerk is na een lange periode van 

verval gerestaureerd en wordt wel een schoolvoorbeeld van Kempense dorpsgotiek genoemd (een 

juweeltje van Kempische gotiek). Het bouwwerkje heeft afgewogen verhoudingen en ligt op een 

ommuurd kerkhof met enige neogotische kruisen en monumenten. Het lagere koor uit omstreeks 

1400 is gefundeerd op tufsteen, waarschijnlijk van een voorganger. De toren van drie geledingen 

heeft overhoekse steunberen en een ingesnoerde spits. Het gebouw was tot 1927 parochiekerk en 

werd in 1961-'62 gerestaureerd. In de kerk bevindt zich een barokke orgelgalerij. Op het kerkhof 

staan enkele neogotische grafkruisen.
339

 Het kerkgebouw is thans expositie-ruimte en wordt nog 
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incidenteel voor de eredienst gebruikt. Het staat nu bekend als “Het Oude Kerkje”. (Willibrordstraat 

25, Rijksmonument Nr. 31597; CHW nr. KL081-000602) 

 

Op de plaats van de huidige kerk moet vroeger een kleinere kerk hebben gestaan. Bij graafwerken 

stuitte men op een basement die waarschijnlijk tot de funderingen van die oudere kerk heeft behoord. 

Het basement bleek opgebouwd uit verticaal op elkaar gestapelde zwerfkeien met daartussen 

liggende vullingen van ijzersteen. Het Oude Kerkje bezat een merkwaardige hardstenen doopvont die 

thans in de nieuwe kerk staat en die waarschijnlijk uit de dertiende eeuw stamt. Ze is versierd met vier 

primitief bewerkte koppen die Assyrisch aandoende baarden dragen. Deze doopvont is waarschijnlijk 

het oudste historische stuk dat de Beerzen rijk is.
340

  

 

6.26.1.008 Rooms Katholieke St. Willibrorduskerk (Willibrordstraat 16 Middelbeers) 

Bouwjaar: 1925-1927 

Rijksmonument .Nr 519191, CHW nr. KL081-000595 

De nieuwe Rooms Katholieke St. Willibrorduskerk is een driebeukige kruiskerk uit 1925-'27 met lager 

aangezet, vijfzijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen. L.J.P. Kooken maakte het 

ontwerp met art deco-elementen. Het sobere interieur is voorzien van graatgewelven en bakstenen 

pilaren.
341

 Het bouwwerk aan de Willibrordstraat heeft een lichte klassicistische inslag met het sobere 

fronton. De kerk Willibrordstraat 16 van de architect L. Kooken vertoont enige kempense inspiratie 

maar is verder een eenvoudige, gotiserende kruiskerk met enig baksteenornament. 

 

In de Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed staat deze kerk als volgt omschreven: 

In 1925-1927 werd in Middelbeers een nieuwe R.K. kerk van de H. Willibrordus gebouwd naar een 

ontwerp van de Eindhovense architect L. Kooken in een mengeling van traditionalistische en 

expressionistische vormen. In het oorspronkelijke ontwerp had de toren aan de zuidzijde slechts één 

geleding. Bij de uiteindelijke uitvoering kreeg de toren vier geledingen. In 1938 werd aan de westzijde 

een verbindingsgang naar de pastorie gebouwd.  

 

Driebeukige kruiskerk met lager aangezet zevenhoekig koor en toren met vier geledingen. De gevels 

zijn opgetrokken in baksteen met in het metselwerk rijke, aan de Art-Déco herinnerende versieringen. 

De gekoppelde vensters worden gescheiden door bakstenen stijlen en bezitten een glas-in-lood-

vulling. De kerk heeft zadeldaken, de toren een tentdak, de noordelijke aanbouw een schilddak. De 

daken worden gedekt door lei in Maasdekking. Aan de straatzijde een uitgebouwde ingangspartij 

onder lessenaardak met centraal een vleugeldeur met gehengen onder een spitsboog, het geheel in 

een risaliserende topgevel met hardstenen kruis als bekroning. De deur heeft een hardstenen dorpel. 

Op de topgevel een zadeldak. Aan het einde van de bakstenen afdeklijsten forse hardstenen 

schouders. Voor de ingangspartij enkele bakstenen traptreden. Aan de zijden van de ingangspartij 

opgeklampte deuren met gehengen en hardstenen dorpels onder spitsboog. Centraal in de topgevel 

vijf gekoppelde getrapte, door bakstenen stijlen afgescheiden spitsboogvensters. In de nok een nis 

met een Willibrordusbeeld. Het zadeldak op de kerk heeft hier een ongelijke voet door de ingebouwde 

toren ten oosten van de ingangspartij. Het schip, met schuin uitgemetselde steunberen, heeft aan 

elke zijde twee topgevels onder zadeldak met lei in Maasdekking waarin spitsbogige drielichtvensters. 

Aan de oostzijde wordt een deel van de gevel ingenomen door de toren, aan de westzijde door een 

driezijdige kapel. Het transept heeft overhoekse steunberen en vijf gekoppelde getrapte 

spitsboogvensters. Hieronder een uitgemetselde biechtstoel onder lessenaarsdak met hardstenen 

schouders. In de nok een licht. Aan de noordzijde van de oostelijke transeptarm een driehoekige 

kapel onder lessenaardak. Het polygonale, lager aangezette koor onder dito lessenaardak heeft 

spitsboogvensters en is met het schip verbonden door een koortravee met spitsboogvenster. Aan de 

westzijde van het koor en de koortravee een eenlaags aanbouw onder schilddak (sacristie) met vijf 

gekoppelde spitsboogvensters, twee kelderramen met diefijzers en aan de westzijde een 

opgeklampte vleugeldeur en dakkapel onder plat dak met vierruits openslaand venster. Tussen 

sacristie en koor een doorgang onder plat dak, tussen sacristie en uitgemetselde biechtstoel een 

opgeklampte deur. De toren heeft vier verjongende geledingen met hoeklisenen, de bovenste drie 
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gescheiden door hardstenen cordonlijsten. In de eerste geleding twee kleine lancetvensters 

waarboven een groter venster. In de tweede geleding een lancetvenster en rondboogversiering. In de 

derde geleding drie rechthoekige lichten waarboven een uurwerk. In de vierde geleding drie 

gekoppelde spitsbogige galmgaten met galmborden. Aan de westzijde van het schip een eenlaagse 

verbindingsgang naar de pastorie (1938) onder schilddak gedekt met kruispannen met in de gevel 

aan de straatzijde een spitboogvensters en een opgeklampte getoogde deur. In het sobere interieur 

bakstenen pijlers en graatgewelven. Op de triomfboog een schildering. De vloeren worden gedekt 

door rode en zwarte plavuizen. Onder de aan de ingangszijde geplaatste orgeltribune een 

cassettenplafond. 

 

De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de 

typologische ontwikkeling van de dorpskerk in het Interbellum. Het gebouw heeft 

architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering en is tevens van belang als voorbeeld van 

het oeuvre van de architect Kooken. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, 

verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp. Het is van belang vanwege de 

architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid.
342

 

 

6.26.1.009 R.K. kerk St. Bernadette (Bernadettestraat 2-4, Spoordonk, Oirschot) 

Rijksmonumentnr. 519168, CHW. Nr. AE079-001558 

De R.K. kerk St. - Bernadette is een driebeukig gebouw met terzijde staande toren en achtkantige 

doopkapel. De kerk is in 1935-'36 gebouwd naar een ontwerp van A.J.M. Rats in gotiserende stijl, 

vermengd met stijlelementen uit de school van A.J. Kropholler.
343

 Een vage echo van het 

torensilhouet van de Pieterskerk vinden we in de Bernadettekerk te Spoordonk, uitgevoerd in een 

sterk vereenvoudigde baksteentrant met vormcitaten uit de Brabantse laatgotiek. Ook de pastorie is 

aangepast aan dit markante bouwwerk. Het gebouw is in de detaillering aangepast aan de landelijke 

omgeving. Wat de plattegrond betreft is het een echte 'volkskerk' uit de jaren '30: het kerkvolk is aan 

twee zijden rond het altaar geschaard en het zicht op het altaar wordt nauwelijks belemmerd door 

pijlers en dergelijke.  

Afbeelding: R.K. kerk St. Bernadette
344
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De kerk heeft een torenachtige ingangspartij, een schip van vier traveeën met smalle 

processiegangen, een iets hoger koor van twee vakken met driezijdige sluiting, aan de noordelijke 

zijde geflankeerd door een nevenkapel van drie vakken en aan de zuidelijke zijde door een 

uitgebouwde biechtstoel en sacristie met toren. Links van de westelijke ingangsgevel bevindt zich een 

achthoekige doopkapel. Het gehele gebouw is opgetrokken uit baksteen en heeft een plint van ratels. 

Tegen de muren staan lage maar zeer zware steunberen met natuurstenen afzaten. Schip en koor 

worden gedekt met zadeldaken, voorzien van verbeterde Hollandse pannen. Hemelwater wordt 

afgevoerd door boven de afzaten van de steunberen geplaatste waterspuwers. De zijbeuken worden 

met lessenaardaken gedekt. In zowel schip als zijbeuk zijn spitsboogvensters toegepast. In de 

lichtbeuk hebben deze een bakstenen vork- en kettingboogtracering. Tegen de zuidzijde van het 

driezijdig gesloten koor staat een trapsgewijs verjongende, in plattegrond vierkante toren van vier 

geledingen. Het bouwwerk heeft overhoekse steunberen en een tentdak met verbeterde Hollandse 

pannen, bekroond met een smeedijzeren kruis. Op de vierde geleding wijzen een opgeklampt hijsluik 

en spitsboogbiforen op de aanwezigheid luidklokken; het bijbehorende uurwerk is versierd met een 

polychroom tegeltableau. De westelijke façade heeft een hoog opgemetselde, trapsgewijze 

verjongende torenachtige gevel waarin een klok is gehangen. Centraal is een spitsboogportaal met 

opgeklampte deuren, waarboven in een spitsboognis een kalkstenen beeld van de H. Bernadette. 

Rechts van het portaal is een terra-cotta gevelsteen met wijdingskruisen en het opschrift: "AD. / 

MCMXXXV / XI Nov.". Erboven een hardstenen steen met de tekst: "Primum Lapidem / posuit J. van 

Gestel / Parochus / 11 nov. 1935 / Majestas Domini / implevit Domum / par. 2.7. / A.J. Rats architect". 

Links van de façade staat de achthoekige doopkapel met achtzijdige, ingesnoerde spits met 

daktegels. In het interieur vallen de kleine ronde pijlers met korfbogige scheibogen op. Het brede 

schip heeft grote intercolumnia. De kerk wordt overkluisd door gemetselde, samengestelde 

kruisribgewelven met getande gordelbogen. De westelijke orgelgalerij boven de hoofdingang heeft 

samengestelde spitsbogige kruisgewelven. De smalle zijbeuken worden overkluisd door spitsbogige 

driekwart tongewelven. In de apsis een gemetselde culot. Het koor is door een triomfboog van het 

schip gescheiden. In de noordelijke kapel vallen de sterk gebombeerde samengestelde 

kruisribgewelven op. In het interieur zijn onder meer van belang de oorspronkelijke elementen zoals 

het ongepolychromeerde kruisbeeld (1938, Van Eck), de marmeren communiebanken met ajour in 

brons uitgevoerde roosters (met pelikaan, lavende herten, vissen en mand met broden) en 

bijbehorend marmeren eucharistiealtaar met bolpotige stipites, de tussen twee pijlers in het koor 

geplaatste preekstoel met smeedijzeren hekwerk; de tegelvloer in het koor (met lavende herten) en 

de (lager gelegen) tegelvloer in het schip (in verschillende grijstinten), de houten kerkbanken met 

opvallend aangebrachte pen-gatverbindingen en de geglazuurde kunststenen wijwatervaten bij de 

portalen.  

 

De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden in het Interbellum en is tevens van belang als 

voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de traditionalistische volkskerk. Het heeft 

architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering die onder meer verwijst naar het silhouet 

van de oude toren van Oirschot en is van kunsthistorisch belang door de interieuronderdelen. Het 

gebouw is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architect Rats. Het heeft 

ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp 

Spoordonk. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, typologische en functionele 

zeldzaamheid.
345

 

 

Bij de RCE maakt deze kerk deel uit van complex Bernadettestraat 1, 2 en 4a t/m 4d Oirschot. 

Complexonderdelen: 

27.9.021: Bernadettestraat 1, H.Josephschool 

 

26.1.009: Bernadettestraat 2, R.K. Kerk (Bernadettekerk) 

 

26.13.004: Bernadettestraat 4a, 4b, 4c, 4d, Voormalige pastorie (thans 4 woningen) 
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Aan deze kerk is de volgende bedevaart gekoppeld:
346

 

Cultusobject:  H. Bernadette Soubirous   

Datum:  Zondag voor en zondag na 16 april   

Periode:  1948 - ca. 1965   

Locatie:  Parochiekerk van St. Bernadette   

Adres:  Bernadettestraat 2-4, 5688 KN Spoordonk   

Gemeente:  Oirschot   

Provincie:  Noord-Brabant   

Bisdom:  's-Hertogenbosch   

Samenvatting  Om de kosten van de kerkbouw op te vangen werd in 1948 door pastoor J. van 

Gestel in Spoordonk een bedevaartweek ter ere van Bernadette Soubirous ingesteld. Op de zondag 

voor en de zondag na 16 april werden bedevaartmissen en een lof met kinderzegening gehouden. Op 

die tweede zondag vond na het lof ook een kinderhulde plaats. Na de dood van pastoor Van Gestel in 

1956 liep de belangstelling sterk terug. 

 

26.2 Begraafplaats 

 

Oirschot 

 

6.26.2.001 Kerkhof Oirschot (Kapelpad ong.) 

r.k. begraafplaats uit ca. 1880-1890 

Rijksmonument Nr. 519156  

CHW nr. AE079-001662 

De R.K. begraafplaats aangelegd rond 1830 bezit een calvariegroep geplaatst op een baarhuis uit 

omstreeks 1880-1890. Interessant is verder de neogotische hardstenen tombe van John Turing von 

Ferrier (1902), in leven eigenaar van kasteel Bijsterveld. De tombe heeft een ingelegde messing 

grafplaat versierd met wapens.
347

 

 

Het is stichting De Terebinth, vereniging voor funeraire cultuur, niet bekend wanneer de parochiële 

begraafplaats aan het Kapelpad is gesticht. De begraafplaats lijkt te zijn aangelegd na de sluiting van 

het kerkhof rond de kerk, ergens in de 19
e
 eeuw. De oudste nog aanwezige grafsteen draagt in elk 

geval het jaartal 1872. In 1879 werd deze begraafplaats ingewijd en is het oude kerkhof rond de kerk 

geruimd. Enkele grafmonumenten (en eventueel graven) van aanzienlijke personen zijn toen 

verplaatst naar de huidige locatie. Dit biedt een verklaring waarom er op deze begraafplaats een 

aantal graftekens staan, ouder dan 1879.
348

 

 
„Op het terrein van ¾ ha zijn ruim 1300 graven met ongeveer 2000 overledenen. De begraafplaats is gelegen op een 

kunstmatig verhoogd terrein en wordt omgeven met beukenhagen en aan de voorkant afgesloten met een 

smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Op het voorste gedeelte, vooral aan de rechterkant, zijn een aantal 

bijzondere grafmonumenten bewaard gebleven. Ze zijn van belang door hun uitvoering en stijl (veel neogothisch), 

heraldiek en symboliek, maar ze zijn waarschijnlijk ook belangrijk voor de historie van Oirschot vanwege de personen 

die er begraven liggen.‟
349

 

 

De oudste graven op begraafplaats St. Petrus bevinden zich vooraan. Op de verschillende andere 

grafvelden wordt de ontwikkeling van het begraven in de 20e eeuw zichtbaar. Hoe verder naar achter, 

hoe uniformer de begraafplaats wordt. Dit is een algemeen verschijnsel dat vanaf eind 60er, begin 

70er jaren van de vorige eeuw inzette. Omstreeks 1985 is de begraafplaats voor de laatste maal in 

noordelijke richting vergroot. Daar is te zien hoe men vanaf de tachtiger jaren is gaan begraven: het 

zijn vaak prefab granieten stèles in diverse kleurstellingen.
350

 

 

Onderdelen van 26.2.001 Kerkhof Oirschot, complex (ensemble): 
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6.26.3.001 Baarhuis met calvariegroep 

6.26.4.002 Graftekens priester W.L. van Baar (1897) 

6.26.4.001 Mevrouw W.G.J. Messing (1891) 

6.26.4.003 Mr. A.J.L. van Laar (1868) 

6.26.4.004 Dokter J.A.Gulje (1899) 

6.26.4.005 Griffier kantongerecht F.H. Goossens (1896) 

6.26.4.006 Mevr. A. de Laat, wed. van F.H.Goossens (1901) 

6.26.4.007 Mevrouw M.J. Gulje (1890) 

6.26.4.008 J. van Turing van Ferrier (1902) 

 

6.26.2.002 De Israëlische begraafplaats (De Kemmer ong.) 

Complex Kemmer ong. 

Joodse begraafplaats (vermoedelijk rond 1800 gesticht door de Oirschotse Joodse gemeente; in 1915 

overgegaan naar de Eindhovense Joodse gemeente). 

Rijksmonumentnr. 519162  

CHW nr. AE079-001665 

De Israëlische begraafplaats ten zuiden van het dorp in het bos verscholen, is van omstreeks 1800 tot 

omstreeks 1900 in gebruik geweest. In 1915 werd de begraafplaats overgedragen aan de 

Nederlands-Israëlitische gemeente te Eindhoven.  

 
„Al in de 18e eeuw woonden er joden in Oirschot. Zij werden waarschijnlijk begraven in Eindhoven. De eerstvermelde 

jood in Oirschot is slachter David Abrahams in 1757. Hij stierf rond 1793. De begraafplaats meet slechts 9 are, heeft 

een symbolische ingangspoort, wordt omgeven door een hek en bevat acht hardstenen grafstenen in de vorm van 

een stèle en één paaltje. Aan de rechtopstaande steen kan men zien dat het hier gaat om azkenazische joden, 

afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. De graven van sefardische joden, afkomstig van het Iberisch schiereiland, 

worden bedekt met een liggende steen (…) De oudste steen op de begraafplaats zou dateren van 1814, maar van de 

8 aanwezige stenen is de oudste die van Levie Philip Levies uit 1845. Volgens de joodse traditie mag een 

begraafplaats niet geruimd worden, men ligt er voor de eeuwigheid. In 1915 is de begraafplaats overgedragen aan de 

Nederlands-Israëlitische gemeente in Eindhoven. In 1947 stelde zij het Oirschotse gemeentebestuur voor de grond, 

grenzend aan de begraafplaats, gratis over te dragen aan de gemeente in ruil voor het onderhoud van de 

begraafplaats door de gemeente. Na een aanvankelijke afwijzing gebeurde dit toch in de 80er jaren en in de 90er 

jaren van de vorige eeuw heeft er een restauratie plaatsgevonden. In mei 2000 zijn alle graftekens van de 

begraafplaats op de rijksmonumentenlijst geplaatst.‟
351

  

 

Uit het rapport van de Rijksdienst voor Monumentenzorg:  

 

Het complex van de Joodse begraafplaats is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische 

waarde als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de joodse grafcultuur op het platteland, 

het is tevens van belang door de ligging van het geheel in de vrije natuur, welke de 

belevingswaarde versterkt. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch betrekkelijk zeldzaam 

(Besluit 10 mei 2000). 

 

En elders staat bij de beschrijving van de afzondelijke stenen ook nog:  

...het is tevens van belang als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op 

het platteland... 

 

 „De totaal vernieuwde poort, gemaakt bij de restauratie van de begraafplaats bevat drie joodse 

symbolen: menora, mageen David en Assèret ha-Dibrot. 

- Menora: de bovenkant van het hek wordt bekroond door 9 kaarsvormige uitsteeksels, symbool 

van de negenarmige kandelaar, ook wel chanoekia genaamd, hoewel die ook voorkomt als 

zevenarmige kandelaar. 

- Mageen David of Davidster, die het symbool is geworden van het jodendom. 

- Assèret ha-Dibrot = De Tien Uitspraken, beter bekend als de Tien Geboden, afgebeeld op twee 

(stenen) tafelen. Het symboliseert het joodse geloof, waarvan de kern is samengevat in deze „tien 

uitspraken‟.  
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Op de begraafplaats staan acht matseva‟s = grafstenen. Ze zijn allemaal gemaakt van hardsteen. 

Op alle stenen staat Hebreeuws, op vijf stenen staat daarondeer ook Nederlands. De Hebreeuwse 

tekst op een Azkenazische grafsteen volgt een vast patroon: 

- bovenaan staan twee hebreeuwse letters, PN of PT. Het zijn de afkortingen van Po Nitman, 

meestal gebruikt bij een man en Po Temoena, meestal gebruikt bij een vrouw. Het betekent: hier 

werd verborgen of hier ligt verborgen. 

- het tussengedeelte vermeldt naam, geboortedatum en sterfdatum. Men gaat uit van de joodse 

jaartelling. Onze jaartelling kan men globaal berekenen door van dat getal 3760 af te trekken. 

- onderaan staan vijf hebreeuwse letters T-N-Ts-B-H, de beginletters van Tehi Nafsjo/Nafsjah 

Tsroera Bitsror Hachaim = Moge zijn/haar ziel gebundeld worden in de bundel des levens (1 Sam. 

25,29).‟
352

 

 

Onderdelen van 26.2.002 Israëlische begraafplaats, ensemble: 

26.4.009 Izaak Docters (1896) 

26.4.010 J. Docters (1884) 

26.4.011 laatste kwart 19e eeuw 

26.4.012 laatste kwart 19e eeuw 

26.4.013 D. de Winter (1905) 

26.4.014 H. Docters (1898) 

26.4.015 anoniem (1940) 

26.4.016 R. Koppens (1868) 

26.4.017 laatste kwart 19e eeuw 

 

6.26.2.003 Familiebegraafplaats De Girard de Mielet van Coehoorn (Oude Grintweg ong.) 

De familiebegraafplaats van De Girard de Mielet van Coehoorn is in 1895 ten noorden van het dorp 

aangelegd. Er zijn acht zerken, waaronder het in 1897 van het nabijgelegen landgoed Heerenbeek 

hierheen verplaatste graf van J.B. baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1872), in leven generaal-

majoor der artillerie en nazaat van vestingbouwer Menno van Coehoorn.  

CHW. Nr. AE079-001814 

 
„Achter een smeedijzeren hek voert een vijftig meter lang pad naar het begraafplaatsje, dat binnen een haag van 

coniferen ligt. Er staan een beuk en twee eiken met eronder een perk met rododendrons. Een schenkingsakte van 1 

mei 1917, waarbij de toenmalige rechthebbenden de toegangsweg en de begraafplaats aan de gemeente Oirschot 

schonken met de verplichting beide „eenvoudig maar netjes blijvend te onderhouden‟, meldt dat slechts leden van de 

familie, hetzij door geboorte, hetzij door huwelijk, het recht hebben hier begraven te worden. In de directe omgeving 

ligt landgoed Heerenbeek. Daar werd in 1865 een begraafplaats aangelegd, die toen in gebruik werd genomen met 

de teraardebestelling van Vrouwe E. baronesse de Girard de Mielet van Coehoorn-de Bije (1795-1865); daarna 

werden er nog drie familieleden begraven. Op 1 juni 1997 werden de vier stoffelijke resten naar de huidige plaats aan 

de Oude Grintweg overgebracht. Op de begraafplaats staan tien tombes. Aan de kop van de begraafplaats ligt een 

vierkante steen met twee ringen.‟
353

  

 

Zie graven 26.4.044 t/m 26.4.053 

 

6.26.2.004 Begraafplaats bij het oude kerkje Middelbeers 

Naast de voormalige Willibrorduskerk (eerste helft 15e eeuw) bevinden zich nog acht 

grafmonumenten, vooral neogothische kruisen van hardsteen. Er liggen vooral geestelijken, cq. 

pastoors begraven, o.a. pastoor J. Aarts († 1873) en subdiaken J.J. Liebregts († 1898). Het kerkhofje 

wordt afgesloten met een laag ezelsrug-muurtje. In de kerk bevindt zich een zwartgranieten grafsteen 

uit 1608, die zich oorspronkelijk in de vloer heeft bevonden, maar nu rechtop tegen de wand staat.
354

 

 

6.26.2.005 kerkhof HH Andreas en Antoniuskerk (Kerkstraat 10 Oostelbeers) 

Onderdeel van complex (zie 31.1.36) 

Rijksmonument Nr. 520059 Kerkstraat bij 17 kerkhof 
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Het kleine kerkhofje, direct achter de losse kerktoren, herbergt uniforme grafstenen. Op het hek aan 

beide zijden van de toren staan twee engelen, respectievelijk een bazuinblazende engel en een 

treurende engel met kind. Op het eind van de begraafplaats staat de kerkhofkapel van architect 

C.Fransen (ca. 1893). In een nis staat een calvariegroep in gietijzer met eronder de grafnissen van de 

pastoors, o.a. pastoor J.H. Kemps († 1903), de stichter van de kapel. In mei 2000 is deze 

kerkhofkapel / baarhuisje op de landelijke monumentenlijst geplaatst. Het grafmonument van de 

familie Van de Mortel heeft jarenlang op deze begraafplaats gestaan, maar is overgeplaatst naar het 

landgoed Baest.
355

 

 

6.26.2.006 Begraafplaats kasteel Bijstervelt 

Het park bij kasteel Bijstervelt is aangelegd in een Engelse landschapsstijl met waterpartijen en bevat 

verschillende religieuze elementen zoals een kapel, een begraafplaats, een Lourdesgrot en 

Calvarieberg. 

 

6.26.2.007 Kerkhof Mariakapel of „Boterkerkje‟ 

Aan het Vrijthof ligt de Romaanse tufstenen Mariakapel, beter bekend als het „Boterkerkje‟. De naam 

vrijthof verwijst naar kerk en kerkhof die in de Middeleeuwen een vrijplaats waren voor vervolgden. 

Aan de zuidmuur bevinden twee grafzerken, de oudste van Oirschot, op de joodse begraafplaats na 

(zie 26.4.19 en 26.4.20).
356

 

 

6.26.2.008. Kerkhof St. Petrus Banden kerk 

Voordat de begraafplaats aan het Kapelpad werd aangelegd, heeft men in en rond de St. Petruskerk 

begraven. De aanleg van die begraafplaats wordt gesitueerd tussen het midden van de 19e eeuw tot 

1879. Volgens stichting De Terebinth, vereniging voor funeraire cultuur, zijn het veronderstellingen, 

want in de bronnen hebben zij niets gevonden over een kerkhof rond de St. Pieter. Dat er in de kerk 

zelf is wel begraven, werd duidelijk bij de aanleg van de centrale verwarming. De gravers stuitten op 

massa‟s botten, wat wees op massagraven. Er resten nog maar drie grafstenen (zie 26.4.21 t/m/ 

26.4.23). Een mondelinge bron vertelde stichting De Terebinth dat na 1830 de grafzerken uit de kerk 

zijn gehaald en door boeren werden meegenomen voor erfverharding en als bouwmateriaal. De 

stichting wijst erop dat een speurtocht langs boerderijen misschien nog  vondsten oplevert.
357

  

 

6.26.2.009 Nederlands Hervormde Begraafplaats Slingerbos 

Volgens stichting De Terebinth, vereniging voor funeraire cultuur, moet deze begraafplaats ontstaan 

zijn in dezelfde tijd als de katholieke begraafplaats aan het Kapelpad. De oudste hier aanwezige 

grafzerk is van 1873. De kleine begraafplaats ligt verscholen achter de huizen. Naast het huis 

Slingerbos no.9 bevindt zich een hek, waarachter een pad voert naar de begraafplaats. De 

begraafplaats heeft zes rijen graven. Het oudste gedeelte is het deel gerekend vanaf de ingang; op 

het achterste deel bevinden zich nieuwe graven en daar wordt nog begraven. Op het oudste deel 

liggen voor de geschiedenis van Oirschot ongetwijfeld een aantal belangrijke of interessante 

personen begraven, o.a. adellijke personen en militairen (zie 26.4.25 t/m 26.4.43) 

 

6.26.2.010 Kloosterbegraafplaats zusters Carmelitessen 

Het klooster heeft een eigen begraafplaats en zoals gebruikelijk voor een klooster bestaan de 

graftekens voor de overleden nonnen uit uniforme kruisjes. De begraafplaats kan niet bezocht 

worden. 

 

6.26.2.011 Kloosterbegraafplaats zusters Fransiscanessen 

In 1845 kregen de zusters een eigen begraafplaats. De stoffelijke resten van de nonnen op het 

parochiekerkhof werden naar de nieuwe kloosterbegraafplaats overgebracht. Er vonden in later jaren 

diverse uitbreidingen plaats, in 1871, in 1908 en tenslotte in 1964. Aanvankelijk was er slechts een 

Calvariegroep, een kruisbeeld met aan weerszijden Maria en Johannes: 
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„Deze sobere opzet paste bij de tijdsgeest, het was een teken van onthechting. Alleen in het kloosterarchief waren de 

individuele graven terug te vinden. Pas veel later, ca. 1975 verschenen de uniforme grijze kruisjes. De begraafplaats 

is in twee delen verdeeld; een middenpad voert naar de Calvariegroep en aan beide zijden van het pad staan de 

kruisjes in het gelid opgesteld. De begraafplaats wordt niet verder uitgebreid, maar men hergebruikt de grafplaatsen. 

Op veel kruisjes staat nog maar één naam, maar omdat men achteraan, het oudste deel,  begint met herbegraven, 

zijn daar kruisjes met twee, drie en soms zelfs al vier namen. Op de oudste stenen staat de naam nog ingegrift, maar 

na hergebruik wordt op de dwarsarm van het kruis een marmerem plaat geschroefd, waarop de namen staan. Alleen 

de zusternaam wordt vermeld en geboorte- en sterfjaar.‟
358

 

 

Op de kloosterbegraafplaats liggen begraven de zusters van het Moederhuis klooster Nazareth, van 

het Hof van Solms (= voormalig Franciscushof) en de zusters van het voormalige Sint Jorisgasthuis, 

nu Bejaardenhuis Sint Joris. Daarnaast zijn er nog enkele priesters begraven en de zusters van de 

communiteit uit Leeuwen (Gld), waar deze orde ook een klooster heeft. In totaal liggen er zo‟n 500 

personen begraven. De kloosterbegraafplaats is open voor bezoek. 

 

6.26.2.012 Kloosterbegraafplaats paters Montfortanen 

Het landgoed heeft een park met een aantal bijzondere bomen en een begraafplaats, die in 1907 is 

aangelegd door de Montfortanen. Er liggen 54 personen begraven, waaronder drie zusters van de 

Dochteren der Wijsheid.   

 

„Het is een typisch kloosterkerkhof: alle kruisen zijn uniform uitgevoerd; ze zijn voorzien van een 

naamplaatje met geboorte- en overlijdensdatum. Het middenpad, waarlangs aan beide zijden twee 

rijen kruisen staan, leidt naar een kruisbeeld, waarvoor ook een beeld van de stichter van de 

Montfortanen staat en de tekst Per Mariam ad Jesum ierunt / Soli Deo nunc vivunt (Door Maria 

gingen ze naar Jezus; nu leven ze alleen voor God). Op houten borden aan de muur achter het 

kruisbeeld staan de namen van alle overledenen die hier hun hogere priesteropleiding deden of aan 

dit opleidingsinstituut verbonden waren.‟359  

 

6.26.2.013 Kerkhof St. Bernadette (Spoordonk) 

Het parochiële kerkhof van de H. Bernadette werd op 30.11.1936 plechtig ingezegend. Het kerkhof, 

dat achter de kerk ligt, heeft allemaal dezelfde kruisen als grafteken; alleen het materiaal verschilt. 

Achterin bevinden zich drie pastoorsgraven en het graf van de architect van de kerk: A.J.M. Rats 

(1901-1956). Achterin zijn de begraafafdelingen van de kinderen en staan enkele prachtige 

treurbomen.
360

 

 

6.26.2.014  Kerkhof St. Willibrordus (Middelbeers) 

Het grafveld van dit kerkhof uit ca. 1927 bestaat vooral uit uniforme grafstenen. Op de absouteplaats, 

centraal gelegen, liggen voor het kruis twee zerken van pastoors. Links ligt het tufstenen graf van het 

burgemeestersechtpaar Smulders-Beliën († 1945) en graftombes van de brouwers Rombouts. Rechts 

bevinden zich ook nog enkele oudere grafstenen.
361

 

 

6.26.2.015 Begraafplaats Oude Grintweg (ter hoogte van de LTS) 

In 1829 was er een protestantse burgemeester in Oirschot en conform de eis uit Den Haag werd er 

een begraafplaats buiten Oirschot aangelegd. Er zijn daar maar twee personen begraven. De 

Brabanders hadden weinig op met Den Haag. De Oirschottenaren wilden begraven worden bij op het 

oude kerkhof, namelijk rond de kerk.     

 

 

26.3 Calvarieberg 

Een Calvarieberg is een onderdeel van sommige katholieke begraafplaatsen. Het is een kunstmatig 

heuveltje waarop meestal een beeldengroep geplaatst is die de kruisiging voorstelt. 

 

6.26.3.001 Calvariegroep Kapelpad 

                                                      
358

 R. Brouwer, Hij sliep op Schoonoord in om in een schoner oord te ontwaken: begraven in Oirschot (Eindhoven 2000) p. 22 
359

 R. Brouwer, Hij sliep op Schoonoord in om in een schoner oord te ontwaken: begraven in Oirschot (Eindhoven 2000) p. 23 
360

 R. Brouwer, Hij sliep op Schoonoord in om in een schoner oord te ontwaken: begraven in Oirschot (Eindhoven 2000) p. 24 
361

 R. Brouwer, Hij sliep op Schoonoord in om in een schoner oord te ontwaken: begraven in Oirschot (Eindhoven 2000) p. 24 



198 
 

Rijksmonument. Nr. 519157 

Centraal op de overigens niet beschermde, door beukenhaag en muren omgeven R.K. begraafplaats 

van Oirschot staat, in de as van het middenpad, een bakstenen baar- of lijkenhuis met neogotische 

stijlelementen, met een op de zuidelijke gevel geplaatste calvariegroep uit omstreeks 1880-'90. Het 

eenlaags baarhuisje heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met tuile-

du-nord pannen. Op de zuidelijke gevel na betreft het een eenvoudig handvorm bakstenen 

gebouwtje, met vierruits ijzeren rondlichten in de zijgevels en een getoogde, opgeklampte inrijpoort in 

de noordelijke gevel. Een hardstenen zerk (P. van de Oudenhoyen, 1948) fungeerde jarenlang als 

stoep.  

 
„Boven op de zuidelijke gevel staat een calvariegroep, uitgevoerd in zandsteen. Jezus aan het kruis wordt zoals 

gebruikelijk geflankeerd aan zijn rechterzijde door zijn moeder Maria en aan zijn linkerzijde door zijn meest geliefde 

leerling Johannes. Aan de voet van het kruis liggen twee schedels, verwijzend naar de plaats waar Jezus werd 

gekruisigd: de Calvarieberg of Golgotha; calvarie komt van calva = schedel (Latijn) en Golgotha betekent 

schedelplaats (Aramees). Ook op de achterzijde van het baarhuisje bevindt zich een schedel.‟
362

 

 

De zuidelijke gevel is breder en hoger dan de overige gevels en heeft hoekpijlers en een zware, op 

gemetselde consoles rustende, nokruiter die als basement dienen voor de bekronende calvariegroep. 

De beelden zijn uitgevoerd in zandsteen en aan de voet van het houten kruis liggen twee schedels. 

De korfboognis in de zuidelijke gevel is, op een vervaagde, omstreeks 1925 door de Oirschotse 

kunstenaar J. Kruijsen op spaanplaat geschilderde Bewening na, leeg. Van belang zijn de drie achter 

het baarhuis geplante linden. Deze dateren uit dezelfde periode (omstreeks 1880-'90) en hebben een 

stamomvang van ruim twee meter.  

 

Het baarhuis met calvariegroep is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als 

bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijk ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van 

de katholieke grafcultuur, het is door de combinatie van functies tevens van belang voor de 

typologische ontwikkeling van het baarhuisje. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van 

neogotische beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat 

cultuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch 

zeldzaam.
363

 

 

6.26.3.002 Calvarieberg Kerkhofkapel Kerk van Sint Andreas te Oostelbeers 

Achter de toren van deze kerk ligt een aardig kerkhof met een kerkhofkapel met cavaleriegroep en 

engelen op de toegangspoort. 

 

6.26.3.003 Calvarieberg Bijsterveld 

Het park bij kasteel Bijstervelt is aangelegd in een Engelse landschapsstijl met waterpartijen en bevat 

verschillende religieuze elementen zoals een kapel, een begraafplaats, een Lourdesgrot en 

Calvarieberg. 

 

 

26.4 Graf 

 

6.26.4.001 Het grafteken van W.G.J. Messing 

Rijksmonument Nr. 519751 

Naast de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van Oirschot is gesitueerd het 

grafteken van W.G.J. Messing, uit omstreeks 1891. Het hardstenen grafkruis, dat gesteld is op een 

getrapte sokkel, is aan de achterzijde versterkt met smeedijzeren ankers. De kruisarmen eindigen in 

driepassen. Het centrum van het kruis bestaat uit een vierkant middendeel. Op het kruis de inscriptie: 

"Hier rust / onze lieve / moeder / Mevrouw W.G.J. Messing, wed. W.gestr. / Heer W.A. 

Hoppenbrouwers / geb. Oirschot 26 dec. 1822 / Overl. Oisterwijk / 18 dec. 1891 / R.I.P.".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

                                                      
362

 R. Brouwer, Hij sliep op Schoonoord in om in een schoner oord te ontwaken: begraven in Oirschot (Eindhoven 2000) p. 11 
363 Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 



199 
 

uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. 

Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft 

ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en 

stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.
364

 

 

6.26.4.002 Grafteken van priester W.L. van Baar 

Rijksmonument Nr. 519158  

Vóór het baarhuis van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van Oirschot is gesitueerd 

het grafteken van priester W.L. van Baar, daterend uit omstreeks 1897. Het monument heeft 

neogotische stijlkenmerken. Het grafmonument bestaat uit een hardstenen tombe met opstaand 

monument, bekroond door een opstaand grafkruis met vierpas en kruisarmen in de vorm van Franse 

lelies. In het opstaande deel een spitsbogige wenkbrauwboog met daarin in hoogreliëf een afbeelding 

van het misoffer (kelk met hostie, evangelie, lelie en wijnrank).  

 

Op de dekplaat van de tombe staat de inscriptie: "Hier rust in afwachting / van de zalige opstanding / 

de weleerwaarde heer / Wilhelmus Lucas van Baar / R.K. Priester / Geboren te Oirschot 18 october 

1824 / overl. aldaar 16 december 1897 / Zijn aandenken zal niet vergaan / en zijn naam zal 

voortleven / van geslacht tot geslacht / de gemeente zal zijn lof verkondigen / Eccl. XXXIX 13.14".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het 

priestergraf. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het 

heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, 

architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.
365

 

 

6.26.4.003 Grafteken van Mr. A.J.L. van Laar 

Rijksmonument Nr. 519752  

Aan de oostelijke zijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van 

Oirschot staat het Grafteken van Mr. A.J.L. van Laar, uit omstreeks 1868. De hardstenen tombe heeft 

hoekkolommen en een overstekende dekplaat met in hoogreliëf een door plantenranken omgeven 

wapenschild met het familiewapen, en een afbeelding van de geblinddoekte Vrouwe Justitia, 

eveneens omgeven door florale motieven (lelietakken, eikenblad).  

 

Op de dekplaat van de tombe staat langs de rand de inscriptie: "Ik heb Uw gerechtigheid bemind en 

Uwe wet o Heer had ik boven alles lief". Op de dekplaat de inscriptie: "Ter gedachtenis van / Mr. 

A.J.L. van Laar geb. te Oirschot / aldaar overleden den 26 januari 1889 / s.s.t.t. / en / Vrouwe M.L.J. 

van Hees geboren / te Maastricht / en overleden te Oirschot / den 22 januari 1868 / R.I.P.".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. 

Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft 

ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en 

stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.
366

 

 

6.26.4.004. Grafteken van J.A. Gulje 

Rijksmonument Nr. 519753  

Aan de westelijke zijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van 

Oirschot staat het grafteken van J.A. Gulje, uit omstreeks 1899. Het grafmonument is uitgevoerd in 

neogotische stijl. Het grafmonument bestaat uit een hardstenen zerk met opgelegd kruis. De zerk 
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wordt omgeven door zes hardstenen neogotische hekpalen met spitsboogvelden, gesteld op een 

hardstenen sokkel. Tussen de palen hangt een gietijzeren neogotisch gedetailleerde ketting met 

sferische ruitvormen en driepassen. Op de zerk de inscriptie: "Rustplaats / van den / Weledelen Zeer 

Geleerde Heer / Joannes Amandus Gulje / in leven Med / Docter / Broeder / der H.L.Vr. 

Broederschap / van 's-Hertogenbosch / geb. te Oirschot den 11 juni 1818 / aldaar overl. 9 januari 

1899".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een sociale en geestelijk ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. 

Het heeft door de rijke detaillering kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische 

beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat 

cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard 

gebleven.
367

 

 

6.26.4.005 Grafteken van F.H. Goossens 

Rijksmonument Nr. 519755  

Aan de westelijke zijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van 

Oirschot staat het grafteken van F.H. Goossens, uit omstreeks 1896. Het grafmonument heeft een 

neo-gotische detaillering. Het grafmonument bestaat uit een hardstenen zerk met opgelegde 

marmeren hoogreliëfs, zijnde een kruis, een anker in de golven en een vlammend hart. De zerk wordt 

omgeven door een zestal hardstenen neogotische hekpalen met spitsboogvelden en bolbekroning. 

Tussen de hekpalen hangt een gietijzeren ketting, waarvan de ovale schakels de vorm van 

doornentakken hebben. Op de dekplaat, die aan de zijkant versierd is met rankwerk, staat de 

inscriptie: "Ter gedachtenis van / den weledelen heer / Franciscus Hubertus Goosens / Echtgenoot 

van Arnoldina / de Laat / Griffier bij het Kantongerecht / te Oirschot / geboren te Middelbeers / 22 april 

1823 / overleden te Oirschot 14 februari 1896 / R.I.P.".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een sociale en geestelijk ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. 

Het heeft door de rijke detaillering kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische 

beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat 

cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard 

gebleven.
368

 

 

6.26.4.006 Grafteken van A. de Laat 

Rijksmonument Nr. 519761  

Aan de westelijke zijde van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats te Oirschot staat het 

Grafteken van A. de Laat, uit omstreeks 1901. Het grafmonument heeft in de detaillering elementen 

van het Neoclassicisme. Het grafteken bestaat uit een tombe met opstaand grafmonument, bekroond 

door een grafkruis. De tombe heeft een getrapte opbouw met profiellijsten, samengesteld uit torus, 

riem en trochilus. Het monument heeft opzij aangehangen hardstenen kransen, een opbouw met nis 

met inscriptie R.I.P. en een opstaand kruis met klauwstukken aan de voet.  

 

Op de dekplaat, die in laagreliëf is voorzien van palmtakken, staat de inscriptie: "Ter gedachtenis van 

mevr. Arnoldina de Laat / Echtg. v. d. wele. Heer Franc. Hub. Goossens / geb. te Oostelbeers 21 nov. 

1829 en overl. te / Oirschot 31 mei 1901".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. 

Het heeft door de rijke detaillering kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische 

                                                      
367 Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
368 Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 



201 
 

beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat 

cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard 

gebleven.
369

 

 

6.26.4.007 Grafteken van M.J. Gulje 

Rijksmonument Nr. 519762 

Aan de westelijke zijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van 

Oirschot staat het grafteken van M.J. Gulje, omstreeks 1890. Het grafmonument heeft een neo-

gotische detaillering. Het grafteken bestaat uit een hardstenen tombe, waar omheen zes neogotisch 

gedetailleerde hardstenen hekpalen zijn opgesteld, verbonden door een smeedijzeren ketting. De 

hekpalen zijn gesteld op een hardstenen sokkelplaat, hebben spitsboogvelden en zijn gekanteeld. De 

kettingen bestaan uit gevlochten cirkelvormige en ovale schakels. Op de tombe is in hoogreliëf een 

plaquette aangebracht, waarop twee griffioenen twee gekroonde wapenschilden flankeren. Onder de 

schilden een banderol met de wapenspreuk: "Vaincre ou mourir". Op de tombe een gedeeltelijk 

leesbare inscriptie: "Rustplaats / van Vrouwe / Maria Judith Gulje" en het jaartal 1890 (verder 

onleesbaar).  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf. 

Het heeft door de rijke detaillering kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische 

beeldhouwkunst. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat 

cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard 

gebleven.
370

 

 

6.26.4.008 Grafteken van J. van Turing van Ferrier 

Rijksmonument Nr. 519766 

Aan de westzijde van de poort van de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats van Oirschot 

staat het grafteken van J. van Turing van Ferrier. Het graf dateert uit omstreeks 1902. Het graf is 

neogotisch gedetailleerd. Het graf bestaat uit een hoge hardstenen tombe met aan de zijkanten en op 

de dekplaat verschillende ingelegde messing grafplaten.  

 

Boven een getrapte sokkel verheft zich de eigenlijke tombe. Voor-, achter- en zijkanten hebben een 

architectonische geleding met hoekkolommen, waarin in hoogreliëf telkens twee driepaslancetten met 

bekronende driepas. Tussen de kolommen zijn driepasblindnissen geplaatst, waarin telkens één 

messing gegraveerde grafplaat. In deze nissen staat de stamboom van de overledenen opgetekend: 

"Andrew Turijn A.D. 1316 / John Turing 1430-1497 / mar. Janet de Han / William Turing 1555 mar. 

Janet Leslir / John Turing 1650 mar. Janet Straton / Walter Turing mar. Anna Ogilnir / John Turing 

Ferrier 1829-1878 mar. Adriana Jonas / Diligentia Ditat". De hardstenen dekplaat is opgebouwd naar 

middeleeuws model met een in messing gegraveerde randspreuk (Latijnse bijbelteksten in gotisch 

schrift) en vier messing evangelistensymbolen (vierpassen met een ingesneden vierkant) in de 

hoeken. Aan de langszijden zijn halverwege de spreuk twee kwartierwapens ingevoegd, in dezelfde 

vorm en materiaal als de evangelistensymbolen. De dekplaat heeft een hardstenen hoogreliëf een 

messing wapenschild met het familiewapen. De omringende florale motieven, de bekronende helm en 

de banderol met de wapenspreuk: "Diligentia ditat" zijn in hardsteen uitgevoerd. Op de dekplaat de 

inscriptie: "Remember in your prayers / the right honourable mr. John Turing van Ferrier / late 

Chamberlain of H.M. the King of Wurtemberg / Seineur of Oirschot and Best / Born at Oirschot the 

13th of Sept. 1821 / and deceased there the 13th of Aug. 1902 at his castle Bijsterveld".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het tombegraf 

en als herinnering aan een der laatste heren van Oirschot. Het heeft door de rijke detaillering en de 
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gegoten reliëfs kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het heeft 

ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en 

stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.
371

 

 

6.26.4.009 Grafteken van Izaak Docters 

Op de Joodse begraafplaats aan de Kemmer te Oirschot staat het grafteken van Izaak Docters, 

daterende uit omstreeks 1896. Beschrijving Het hardstenen staande grafmonument is aan de 

bovenzijde deels afgebroken. Daarboven staat een deels bewaard gebleven Hebreeuwse tekst. 

Onder de tekst: "Hier rust / Izaak Dokters geboren te Oirschot / 23 dec. 1807 / en overleden te 

Bokstel / 15 dec. 1896 / in den ouderdom van 86 jaar / Z.A.R.I.V.".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van de Joodse grafcultuur op het platteland, het is tevens van belang 

als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op het platteland en voor de 

typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang 

met het in de vrije natuur gelegen complex. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch betrekkelijk 

zeldzaam.
372

 

 

6.26.4.010 Grafteken van J. Docters 

Op de Joodse begraafplaats aan de Kemmer te Oirschot staat het grafteken van J. Docters, 

daterende uit omstreeks 1884. Het hardstenen staande grafmonument bestaat uit een recht 

afgesloten steen met een deels verdwenen overkragende lijst. De steen is geornamenteerd met 

florale motieven in laagreliëf. Op de steen de inscriptie: "Hier rust / Jeannette Docters / geboren te 

Oirschot / 30 mei 1849 / overleden aldaar / 14 juni 1884 / H.A.R.I.V. ".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van de joodse grafcultuur op het platteland, het is tevens van belang 

als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op het platteland en voor de 

typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang 

met het in de vrije natuur gelegen complex. Het is gaaf bewaard gebleven.
373

 

 

6.26.4.011 Grafteken uit het laatste kwart van de negentiende eeuw 

Op de Joodse begraafplaats aan de Kemmer te Oirschot staat een grafteken uit het laatste kwart van 

de negentiende eeuw. Het hardstenen staande grafmonument heeft een gelobde top en een inscriptie 

in de Hebreeuwse taal.  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van de joodse grafcultuur op het platteland, het is tevens van belang 

als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op het platteland en voor de 

typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang 

met het in de vrije natuur gelegen complex. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch betrekkelijk 

zeldzaam.
374

 

 

6.26.4.012 Grafteken uit het laatste kwart van de negentiende eeuw 

Op de Joodse begraafplaats aan de Kemmer te Oirschot staat een grafteken uit het laatste kwart van 

de negentiende eeuw. Het hardstenen staande grafmonument heeft een gelobde top en een inscriptie 

in de Hebreeuwse taal.  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van de joodse grafcultuur op het platteland, het is tevens van belang 

als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op het platteland en voor de 

typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang 
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met het in de vrije natuur gelegen complex. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch betrekkelijk 

zeldzaam.
375

 

 

6.26.4.013 Grafteken van D. de Winter 

Op de Joodse begraafplaats aan de Kemmer te Oirschot staat het grafteken van D. de Winter, 

daterende uit omstreeks 1905. Het hardstenen staande grafmonument is aan de bovenzijde deels 

afgebroken. In de steen de inscriptie: "Hier rust / Daniël de Winter / geb. te Veghel 20 oct. 1858 / 

overl. te Oirschot 20 febr. 1905 / 5665 / in den ouderdom van 47 jaar".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van de Joodse grafcultuur op het platteland, het is tevens van belang 

als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op het platteland en voor de 

typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang 

met het in de vrije natuur gelegen complex. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch betrekkelijk 

zeldzaam.
376

 

 

6.26.4.014 Grafteken van H. Docters 

Op de Joodse begraafplaats aan de Kemmer te Oirschot staat het grafteken van H. Docters, 

daterende uit omstreeks 1898. Het hardstenen staande grafmonument is aan de bovenzijde deels 

afgebroken en is geornamenteerd met florale motieven in laagreliëf. Op het monument een inscriptie 

in de Hebreeuwse en Nederlandse taal: "Hier rust Hartog Docters / geb. te Oirschot 17 februari 1852 / 

overl. 21 augustus 1898 - 3 Eloel 5658 / Z.A.R.I.V.".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van de joodse grafcultuur op het platteland, het is tevens van belang 

als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op het platteland en voor de 

typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang 

met het in de vrije natuur gelegen complex. Het is gaaf bewaarde gebleven.
377

 

 

6.26.4.015 Anoniem grafteken 

Op de Joodse begraafplaats aan de Kemmer te Oirschot staat een anoniem grafteken waarschijnlijk 

daterende uit omstreeks 1940. Het grafmonument bestaat uit een laag, in doorsnede vierkant, 

hardstenen paaltje met een ingehakte kapitaal "J".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van de joodse grafcultuur op het platteland, het is tevens van belang 

als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op het platteland en voor de 

typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang 

met het in de vrije natuur gelegen complex. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch betrekkelijk 

zeldzaam.
378

 

 

6.26.4.016 Grafteken van R. Koppens 

Op de Joodse begraafplaats aan de Kemmer te Oirschot staat het grafteken van R. Koppens, 

daterende uit omstreeks 1868. Het hardstenen staande grafmonument bestaat uit een recht 

afgesloten steen, waarvan de bekronende lijst is verdwenen. Het monument is geornamenteerd met 

florale motieven in laagreliëf. In de steen de inscriptie: "Hier rust / Roos Koppens / Echtge van Levie 

Groenewoud / overl. te Oirschot 26 ijar - 18 mei 5628 / in den ouderdom van 48 jaren / Z.R.I.V.".  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van de Joodse grafcultuur op het platteland, het is tevens van belang 

als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op het platteland en voor de 

typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang 
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met het in de vrije natuur gelegen complex. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch 

zeldzaam.
379

 

 

6.26.4.017 Grafteken uit het laatste kwart van de negentiende eeuw 

Op de Joodse begraafplaats aan de Kemmer te Oirschot staat een grafteken uit het laatste kwart van 

de negentiende eeuw. Het hardstenen staande grafmonument heeft een gelobde top en een inscriptie 

in de Hebreeuwse taal.  

 

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van de joodse grafcultuur op het platteland, het is tevens van belang 

als herinnering aan het sociale isolement van het Joodse volksdeel op het platteland en voor de 

typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang 

met het in de vrije natuur gelegen complex. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch 

zeldzaam.
380

 

 

6.26.4.018 Grafteken Jan Kruysen (1874-1938). 

Schilder Jan Kruysen ligt op de kerkhof te Kapelpad begraven. Hij werd op 9 oktober 1874 te 

Liempde geboren, en werkte en woonde een groot deel van zijn leven in Oirschot, waar hij op 6 

oktober 1938 overleed. „Aan de rechterkant (rij 18.9) bevindt zich zijn graf, een hardstenen zerk, 

waarin naast een schilderspalet het hoofd van de schilder in reliëf is gebeiteld. Onder aan de steen 

staat de tekst: „Leef om te sterven, sterf om te leven‟.‟
381

 

 

6.26.4.019 Johannes Söhngen (1796-1866). 

Een van de twee graven bij de Mariakerk. Johan Söhngen werd op 28 juli 1763 in Oirschot geboren. 

Hij was er ruim 40 jaar kostschoolhouder. De leerlingen op de kostschool moesten gereformeerd zijn. 

De grafsteen werd hem „toegewijd door dankbare leerlingen‟. Zijn vrouw Lucretia van Dorp de Groot 

ligt samen met andere familieleden begraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats aan het 

Slingerbos.
382

 

 

6.26.4.020 Willem van Haarst (1785-1853). 

Een van de twee graven bij de Mariakerk Op de zerk staat: „Hier rust het stoffelijk overschot van 

Willem van Haarst, overleden 16 October 1853 in den ouderdom van 68 jaar‟. Verder staat op deze 

grafsteen de reeds eerder vermelde tekst: „Hij sliep  op Schoonoord  in om in een schoner oord te 

ontwaken‟. De straat Schoonoord aan de rand van Oirschot herinnert nog aan dat eerstgenoemde 

oord.
383

 

 

6.26.4.021 Ricalt V van Merode († 1559). 

In het torenportaal van kerkhof St. Petrus Banden kerk bevindt zich de grafzerk van Ricalt (Richard) 

de Merode, kannunik (ca. 1525-1556) en Heer van Oirschot (1533-1559) (zie thema 19).Op de zerk 

staan de 16 kwartieren van zijn voorouders.
384

 

 

- links:  Merode, Weesmael, Peeterschem, Bergues, Hornes va Perwes,  

      Rochefort, Reyverscheyt, Culenborgh; 

- rechts:Hornes de Caesbeke, Latrimoville, Lanoy, Brimeur, Montmorency, 

      Fosseur, Vilain, Raes.   

 

6.26.4.022 Peter van Vladeracken († 1618). 

In een hoek van de Mariakapel (kerkhof St. Petrus Banden), waar het originele beeld van O.L.Vrouw 

van de H. Eik staat, ligt de grafsteen van de humanist Peter van Vladeracken, pastoor van Oirschot 

van 1604 tot zijn dood in 1618. Het randschrift van zijn zerk: Monumentum venera/bilis Dni Petri 
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Vladertacci pasto/ris huius eccle/sie qui obiit 6 Ianna 1618 (Monument van de eerwaarde heer Peter 

van Vladeracken pastoor van deze kerk die stierf op 6 januari 1618). 

 

„In dezelfde Mariakapel is ook een wand ingeruimd ter herdenking van overleden parochianen. Er 

hangt een bord met kruisjes, waarop de namen staan van de parochianen die dit jaar zijn overleden. 

En op een lezenaar ligt een boek: In Pace. Zij die ons zijn voorgegaan getekend met het zegel van 

het geloof, vanaf oktober 1992. Het zal ongetwijfeld het zoveelste boek zijn, waarin de namen van de 

doden staan gecalligrafeerd.‟
385

 

 

6.26.4.023 Arnold Fey (†1679). 

Een kleurrijke en markante persoonlijkheid in de Oirschotse geschiedenis was „dokter‟ Arnold Fey.  

 
„Evenals zijn vader was hij chirurgijn, een ongediplomeerd arts. Hij was eerst kleermaker, daarna corsettenmaker. In 

die hoedanigheid kwam hij allerlei lichamelijke afwijkingen tegen, die hij probeerde te genezen. En blijkbaar had hij 

zo‟n succes, dat hij zelfs borstkanker-, hazelip- en staaroperaties verichtte. Ook veel prominenten kreeg hij te 

behandelen, zoals de koningin-moeder van Frankrijk en de dochters van raadspensionaris Johan de Witt. Hij was wel 

zo slim zijn patiënten een verklaring te laten tekenen dat ze de „operatie‟ op eigen risico ondergingen. Bij de inval van 

de Fransen in 1672 nam hij de vlucht naar door de Fransen bezet gebied. In 1675 werd hij heer van Kranenburg Bij 

Kleve (Dtl.), waar hij op 16 april 1679 stierf en waar hij in de kerk werd begraven.‟
386

  

 

6.26.4.024 Petrus van Oudenhoven (1840-1921). 

Buiten de kerk bevindt zich een grafzerk, die hier niet op zijn oorspronkelijke plaats ligt. Enkele jaren 

geleden ontdekte men dat deze grafsteen als stoeptegel werd gebruikt aan de achterkant van het 

baarhuisje op de R.K. Begraafplaats aan het Kapelpad. De zerk werd naar hier verhuisd. Een 

toelichtend bordje geeft de tekst op de steen weer: 

 

Hier rusten 

Petrus v. Oudenhoven 

Oud Zouaaf van Z.H. Paus Pius IX 

Geb. te Oirschot 29 Febr. 1840 

ald. overleden 6 Febr. 1921 

en zune echtg. 

Johanna v. Hout 

Geb. te Oirschot 12 Juli 1849 

ald. overl. 16 April 1921 

en Joannes M. van Oudenhoven 

Geb. te Oirschot 28 sept. 1882 

ald. overl. 22 dec. 1941 

echtg. van  

Johanna G. v.d. Laar 

 

R.I.P. 

Mijne Jezus Barmhartigheid
387

 

 

6.26.4.025 Johanna Mans (1916-1938). 

Aan het hoofd van het grafbed staat een eenvoudig houten naambordje. 

 

6.26.4.026 Antonia de Weert (1892-?). 

Voor dit graf geldt hetzelfde als 1.1. 

 

6.26.4.027 J.H.v.d. Wetering de Rooij (1871-1918). 

Een eenvoudige ovalen grafsteen in het gras markeert dit graf. 

 

6.26.4.028 J.J.Simons (1834-1886). 
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Op de zerk bevindt zich een wapen. De zerk is gebroken en daarna gekramd, waardoor de situatie er 

niet beter op geworden is. 

 

6.26.4.029 H.Th.Prins (1817-1894). 

Het grafschift vermeldt „Gep. Kapitein der Infanterie‟. 

 

6.26.4.030 Jonkvrouwe E.M.F.Gevers (1832-1918). 

Zij was de weduwe van H.Prins. De jonkvrouwe heeft in 1900 een som geld geschonken aan 

notabelen en kerkvoogd van de Nederlands Hervormde gemeente in Oirschot. De schenking was 

voorzien van de voorwaarde, dat het geld besteed moest worden aan het onderhoud van de 

begraafplaats en van de familiegraven. 

 

6.26.4.031 Theodorus Prins (1810-1895). 

„Oudluitenant kolonel der Koninklijke Marechaussee‟. 

De drie graftekens van de familie Prins-Gevers zijn bijna identiek: een hardstenen stèle met een 

puntgevel en een marmeren naamplaat. 

 

6.26.4.032 C.H.Ruygrok (1870-1908). 

Een hardstenen zerk. 

 

6.26.4.033 Jacob Söhngen (1798-1880). 

 

6.26.4.034 Elisabeth Söhngen (1800-1877). 

 

6.26.4.036 Nicolaas Louis Söhngen (1842-1878). 

 

6.26.4.037  Lucretia van Dorp de Groot (1808-1887). 

Lucretia van Dorp de Groot was  de weduwe van Johannes Söhngen (1793-1866), de 

kostschoolhouder die begraven ligt naast het „Boterkerkje‟. 

De graven van de familie Söhngen bestaan allemaal uit een hardstenen zerk, waarbij de grafplaat van 

Lucretia op een tombe is geplaatst. 

 

6.26.4.038 Adriana Cornelia de Groot (1792-1884). 

„wed. van J.E.C. Rijken O.I.L. in leven gep. ritmeester‟, aldus de tekst op haar grafsteen. Het is een 

teken des tijds, waarin de rol van de vrouw afgemeten werd aan de functie van haar man: 

gepensioneerd ritmeester van het Oost Indisch Leger. 

 

6.26.4.039 Vrouwe Geertje Corstius geb. Langeveld (1822-1886). 

Een hardstenen zerk voor een in Amsterdam geboren vrouwe. 

 

6.26.4.040 Jonkheer Carel Frederik de Lannoij (1814-1873). 

Onder een verhoogde zerk ligt de jonkheer die „in leven gepensioneert kapitein van het Oost Indisch 

Leger‟ was. 

 

6.26.4.041 J.C.Matthes († 1917) en T.Muurling († 1920). 

De tekst op de stèle luidt: 

J.C.Matthes 

Oud hoogleeraar 

overleden te Zürich 

en verbrand aldaar 19 febr. 1917 

en zijne echtgenoote 

T.Muurling 

overleden te Oirschot 

10 sept. 1920 
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6.26.4.042 Families Van Leenhof en Rietema. 

Onder een grote tombe zijn verschillende leden van deze families begraven, de laatste in 1988. 

 

6.26.4.043 Familie Soethout. 

Op deze achterste rij en ook op bevinden zich vijf graven van de familie Soethout, die binnen de 

protestantse gemeenschap van Oirschot een belangrijke rol vervult bij de instandhouding van de 

begraafplaats en de kerk. De twee oudste stenen, voorzien van een palmtak, zijn van (5.4) Hendrik 

Soethout (1815-1878) en zijn vrouw (5.5) Elisabeth Dankaarts (1824-1903). Ook op het nieuwe deel 

liggen enkele leden van de familie Soethout. 

 

6.26.4.044 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1865 Vrouwe E. baronesse de Girard de Mielet van Coehoorn-de Bije (1795-1865). 

 

6.26.4.045 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1871 Jhr. J. de Girard de Mielet van Coehoorn (1824-1871) 

 

6.26.4.046 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1872 J.B. baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1794-1872). Hij was generaal-majoor der artillerie 

en adjudant des konings, kommandeur en ridder van verschillende orden, meldt de graftekst. 

 

6.26.4.047 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1878 M.L.V. baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1822-1878). Als toevoeging meldt de steen 

Maj.art. 

 

6.26.4.048 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1911 Vrouwe Jeannette de Girard de Mielet van Coehoorn (1821-1911) 

 

6.26.4.049 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1911 Menno H.P.A.K. Baron de Girard de Mielet van Coehoorn (1853-1911). 

 

6.26.4.050 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1913 Vrouwe Cornelie Wernardine baronesse de Girard de Mielet van Coehoorn, geb. van Voorst van 

Beest (1854-1913) 

 

6.26.4.051 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1974 Vrouwe Maria Elisabeth Margaretha de Girard de Mielet van Coehoorn (1888-1974). Zij had de 

Stichting Menno van Coehoorn als universeel erfgenaam aangewezen, met als enige verplichting 

zorg te dragen voor haar rustplaats en die van haar ouders en verwanten. 

 

6.26.4.052 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1986 Baronesse A.C.H. de Girard de Mielet van Coehoorn (1931-1986). 

 

6.26.4.053 Begraafplaats Familie De Girard de Mielet van Coehoorn 

1994 Aymery Menno Jan de Girard de Mielet van Coehoorn (1924-1994). Toen hij in juni 1994 in 

Brussel overleed, was hij het laatste mannelijk lid van de Nederlandse tak van de familie. 

 

 

26.5 Heiligenbeeld 

 

6.26.5.001 Heilig Hart Doornboomplein 

In de vooroorlogse jaren verscheen er op veel plaatsen in de Kempen een Heilig Hartplein devotie. In 

de Beerzen op het thans bekende Doornboomplein. Op de meeste pleinen was een levensgroot 

Jezusbeeld op een verhoging geplaatst en omringd met bloemen. Het geheel werd omsloten door 

hagen en poorten en bewaakt door stenen leeuwen. Vanaf de jaren twintig namen vele 

vooraanstaande katholieken het initiatief om in hun parochie een Heilig Hartbeeld te plaatsen. Zo'n 



208 
 

beeld moest uiteraard op een prominente plaats komen. Om het te bekostigen legde de gehele 

bevolking van het dorp geld bijeen. Het hoogtepunt van de devotie was de plechtige inwijding van het 

beeld. In vele Kempische dorpen heeft deze plaats gevonden. Belangrijk waren ook de processies die 

jaarlijks plaatsvonden naar het Heilig Hartplein. Het was de tijd van het rijke roomse leven. Naast de 

sacramentsprocessie, was de Heilig Hartprocessie de belangrijkste. De devotie is ten onder gegaan 

door de secularisatie. Hier en daar staan ze nog, de stenen getuigen van de geloofsijver van vorige 

generaties.
388

  

 

6.26.5.002 Heilig Hartmonument Schoolstraat 

Aan de Schoolstraat nr. 10 een Heilig Hartmonument. 

 

6.26.5.003 Heiligbeelden Kerkstraat 9 

H. Andreas en Antonius van Padua 

De toren wordt geflankeerd door een vernieuwd smeedijzeren hekwerk met bakstenen hekpalen 

waarop gietijzeren neogotische beelden. Op de bakstenen hekpalen met gecementeerde plint twee 

gietijzeren engelen, ca. 150 cm. hoog en wit geschilderd. Ten noorden van de toren een engel met 

bazuin, aan de zuidzijde een engel met een slapend kind op de arm. 

 

Het hek met beelden is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische 

beeldhouwkunst in het bijzondere materiaal gietijzer. Het heeft ensemblewaarde vanwege de 

bijzondere situering verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp. Het is gaaf bewaard gebleven 

en vanwege het materiaalgebruik betrekkelijk zeldzaam.
389

 

CHW. Nr. RM-520059 

 

6.26.5.003 Gedenkteken (Spoordonkseweg 

ong. Oirschot) 

Het St. Odulpus-Monument uit 1935 is 

straatbeeldtyperend. Reden plaatsing 

onbekend? CHW. Nr.: AE079-001876. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: st. Odulphusbeeld
390
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26.6 Kapel 
 

6.26.6.001 De Kapel van de Heilige Eik (Proosbroekweg 11) 

Bouwjaar: 1854 

Rijksmonument. Nr 31352  

CHW nr. AE079-001844 

Kapel van Onze Lieve Vrouw van den H. Eik, ten zuiden van Spoordonk. 1854 gebouwd op de 

fundamenten van een 15
e
 eeuwse kapel (ter ere van een miraculeus beeld), die in 1606 met een 

toren vergroot was, in 1649 gesloopt werd. De huidige kapel in 1907 vergroot met afbraak van de 

ingestorte St. Pieterstoren (1904): in de voorgevel een boogstelling van vier zuilen (plm 1500) die de 

orgeltribune van de St. Pieterskerk ondersteunde en oorspronkelijk deel uitmaakte van het oxaal 

aldaar. Eenvoudige neo-gotisch zaalgebouwtje met westelijke trapgevel.
391

 

 

De kapel van de H. Eik behoort tot de parochie van St. Petrus. De naam van het Cultusobject is O.L. 

Vrouw Troosteres der Bedrukten en O.L. Vrouwe van de Heilige Eik (beeld). Volgens onderzoek van 

de Oirschotse pastoor Peter van Vladeracken, begin 17e eeuw, dateert de cultus van O.L. Vrouw van 

de H. Eik uit het begin van de 15
e
 eeuw. Ook na de sloop van de cultuskapel in 1649 bleef men de 

bedevaartplaats bezoeken. In de 19
e
 eeuw werd de kapel herbouwd en in het begin van de 20

e
 eeuw 

vergroot. Tot op heden komen er dagelijks bezoekers uit de regio en van verder naar de kapel. De 

kapel van de H. Eik is gelegen aan het riviertje de Beerze, ongeveer drie kilometer ten westen van de 

kom van Oirschot.
392

 

 

 
Afbeelding: De Kapel van de Heilige Eik 

 

In Oirschot fungeerde een eik als vindplaats van het Mariabeeld, die vanaf dat moment bekendheid 

genoot als De Heilige Eik. Ter plaatse vonden genezingen plaats zodat er een stroom pelgrims op 

gang kwam. De drie oude legenden over Maria ter Eik vertellen het verhaal over de vondst, rond 

1400, van het Mariabeeld aan de oever van de Beerze. De herders die het beeld vonden, zetten het 

in een eik, op een steenworp afstand van de rivier en vereerden het. Volgens de tweede legende 

hadden inwoners van Oostelbeers het beeld eens meegenomen, maar de volgende morgen werd het 

teruggevonden, op de plek waar het eerst stond. En de derde legende wil dat het Mariabeeld, toen de 

herders het zagen, in de Beerze dreef, tegen de stroom op. Volgens J. Lijten duidt pastoor van 
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Vladeracken de plaats van de vondst zeer concreet aan: 'Op het zand van de oever bij de rivier de 

Aa'. Er wordt dus helemaal niets gezegd over 'aanspoelen' en evenmin over 'tegen de stroom in 

drijven', wat natuurlijk deel uitmaakt van de legendevorming. De herhaalde vondst en verdwijning van 

Maria ter Eik is een legendarisch verhaal dat bij de mensen van nu wellicht een glimlach 

teweegbrengt, maar dat voor de gelovigen van toen indrukwekkend moet zijn geweest. Getuige ook 

de hele trits van aansprekende benamingen die werden bedacht: De Heilige Maagd Maria, Moeder 

Gods, Troosteres der Bedrukten, Moeder van Eeuwigdurende Bijstand. Moeder der Zeven Smarten, 

Maria Sterre der Zee. De verering van O.L.Vrouw van de H.Eik in Oirschot heeft bijna 600 jaar stand 

gehouden ondanks vele moeilijkheden. De vinding van het beeld, gevolgd door genezingen en 

gebedsverhoringen, is door de Oirschotse mensen en vele anderen beschouwd als teken, dat Maria 

ter plaatse vereerd wilde worden.
393

 

 

Het is onbekend wanneer de eerste kapel ter ere van Maria ter Eik is gebouwd. Aan het einde van de 

16e eeuw stond er een houten kapel die tijdens oorlogshandelingen in de jaren tachtig of negentig 

van die eeuw is verwoest. Omstreeks 1600 bouwde men ter vervanging een kleine kapel van steen, 

die in 1605/1606 is opgevolgd door een veel grotere kapel. In 1649 is de nieuwe kapel op last van de 

Staten-Generaal tot de grond toe afgebroken. In 1792 stond er volgens de landmeter Hendrik 

Verhees een bouwsel van plaggen op de heilige plaats dat enkele jaren later is verbouwd tot een 

kapel van duurzamer materiaal.
394

 

 
Afbeelding: Bedevaartsvaantje

395
 

 

Het oudste gedeelte van de huidige kapel is in 1854 op de fundamenten van de oude kapel herbouwd 

als een rechthoekig zaalkerkje met een open westgevel, waarbij een gewelfd plafond onder een 

pannendak werd aangebracht. In 1906 is de kapel aan de westzijde uitgebreid met een iets bredere 

aanbouw waarbij stenen werden gebruikt van de in 1904 gedeeltelijk ingestorte toren van de 
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Oirschotse St. Pieterskerk. De open westgevel wordt geschraagd door vier zuilen uit het begin van de 

17e eeuw, afkomstig van het koor van de St. Pieterskerk. In de topgevel staat een stenen Mariabeeld 

(ca. 1850). In het achterste gedeelte van de kapel zijn glas-in-loodramen aangebracht met 

voorstellingen uit het leven van Maria. In het voorste gedeelte van de kapel zijn glas-in-loodramen 

ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de mensen uit de streek die toen gevallen zijn.
396

 

 

Het oorspronkelijke Mariabeeld is in de Oirschorse St. Pieterskerk geplaatst op een neogotisch altaar 

met een hoog oprijzend retabel. Het eikenhouten beeld kan vermoedelijk getypeerd worden als Zuid-

Brabantse late Gotiek (ca. 1400). In het hout van de altaartombe is de oorsprongslegende 

uitgesneden. In het retabel zijn enkele profeten en de ouders van Maria afgebeeld. De verering 

concentreert zich natuurlijk op de kapel bij de Beerze, waar het beeld volgens de legende zou zijn 

gevonden.
397

 In de kapel van de H. Eik staat een altaar met houten retabel, voorzien van een 

draaitroon waarop een eikenboom te zien is met een kleine gipsen replica van het cultusbeeld uit de 

Pieterskerk. Op de achterwand boven de altaartafel staat de titel uitgesneden waaronder Maria wordt 

vereerd: 'Consolatrix Afflictorum' ('Troosteres der Bedrukten'). Het retabel wordt bekroond met een 

beeld van God de Vader de schepper die wordt geflankeerd door twee knielende engelen, een 

barokke constructie uit het midden van de 18
e
 eeuw.

398
  

 

In 1853 werden gelden ingezameld voor de bouw van een stenen kapel. Tijdens de bouw werden 

daarbij de fundamenten van de oude kapel blootgelegd, zodat de nieuwe in 1854 op de oude 

fundamenten herbouwd kon worden.
399

 In 1906 werd de kapel aan de westzijde uitgebreid met 

gebruik van vier 16
e
 eeuwse zuilen, die oorspronkelijk behoorden tot het oksaal van de Petruskerk te 

Oirschot. Rondom de kapel ligt een halfnatuurlijk processiepark met een kleine 19de-eeuwse kapel 

ter ere van de H. Anthonius van Padua.
400

  

 

Aan deze kapel is de volgende bedevaart gekoppeld:
401

 

Cultusobject:  O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten, O.L. Vrouw van de Heilige Eik   

Datum:  Meimaand; tweede Pinksterdag; gehele jaar   

Periode:  15e eeuw (?) - heden   

Locatie:  Kapel van de H. Eik, behorend tot de parochie van St. Petrus   

Adres:  Proosbroekweg 11, 5688 JH Oirschot   

Bisdom:  's-Hertogenbosch   

Samenvatting:  Volgens de onderzoekingen die in het begin van de 17e eeuw werden verricht door 

de Oirschotse pastoor Peter van Vladeracken dateert de cultus van O.L. Vrouw van de H. Eik uit het 

begin van de 15e eeuw. Ook na de sloop van de cultuskapel in 1649, bleef men de bedevaartplaats 

bezoeken. In de 19e eeuw werd de kapel herbouwd en in het begin van de 20e eeuw vergroot. Tot op 

heden komen er dagelijks bezoekers - meestal op particulier initiatief of in kleine groepen - uit de 

regio, maar ook van verder, naar de kapel, vooral in de mei-maand. Per jaar zijn dat er naar schatting 

zo'n 25.000.  

 

6.26.6.003 VoorgangersAntoniuskapel (zelfde als 6.26.003) 

De huidige gerestaureerde en opgeknapte kapel van Straten heeft minstens drie voorgangsters 

gehad. Er is helaas weinig van deze voorgangers bekend. Van de eerste kapel van Straten is slechts 

een postume vermelding in een zoenakkoord bewaard. Dit akkoord werd gesloten op 29 september 

1480 en daarin wordt gesproken over het plaatsen van een kruis bij de plaats in Straten, waar eens 

de kapel stond. Blijkbaar stond er op dat moment onder Straten nog een stokske (= klein 

straatkapelletje) met daarin een beeld van Sint Hubertus. Na de vrede van Münster in 1648 is deze 

Stratense kapel evenals de kapel van de H. Eik tot de grond afgebroken op last van de Staten 
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Generaal. Zoals bij de kapel van de H. Eik zal de fundering bewaard zijn, waarop in het midden der 

vorige eeuw deze kapel zoals die van de H. Eik herbouwd zal zijn.
402

 

 

6.26.6.004 R.K. Antoniuskapel (De Bollen 12) (zie ook 6.26.6.003) 

Kapelletje (Antoniuskapel) 

Rijksmonument Nr. 31354  

Op 16 juni 1853 werd een verzoekschrift ingediend voor de herbouw van de Stratense Antoniuskapel. 

De katholieken durfden na eeuwen in het openbare leven quasiondergronds te hebben geopereerd, 

weer openlijk voor den dag te komen. De kapel werd gebouwd en op 22 april 1887 werd door pastoor 

Franken met bisschoppelijke machtiging in deze kapel de kruisweg opgericht.
403

 

Kapel van St. Anthonius Abt. 1853 gebouwd op de plaats van een in 1557 gestichte kapel (n.a.v. een 

mirakel van Anthonius Abt tijdens de pest-epidemie van dat jaar.) Eenvoudig zaalgebouwtje met 

ingezwenkte geveltop waarop een dakruiter, in 1953 hersteld. In de gevel onder een baldakijn een 

reliëf voorstellende St. Joris en de draak. 

 

 
Afbeelding: R.K. Antoniuskapel

404
 

De in 1853 gebouwde R.K. kapel van St. Antonius Abt is een bakstenen gebouw met ingezwenkte 

geveltop en klokkentoren. De kapel is in 1953 hersteld en in 1992 gerestaureerd. In de top van de 

voorgevel staat het jaartal 1853. Wie de "bouwmeester" of bouwers zijn geweest en wie de 

financier(s) is niet bekend. De tip waarop gebouwd werd, was geen gemeenschappelijk bezit, 

zoals velen zullen denken, maar particulier eigendom. Op oude kadasterkaarten bestaat die tip uit 3 

perceeltjes, waarvan er zeker één, en misschien wel alle drie, toebehoren aan de Stratense familie 

Der Kinderen. Van de eerste honderd jaren van het bestaan van de kapel is weinig bekend omdat er 

geen schriftelijke gegevens bewaard zijn, alleen mondelinge overlevering. Pas vanaf de jaren vijftig 

van de vorige eeuw zijn er papieren bewijzen die bewaard worden door de familie van Haaren. Hieruit 

blijkt dat de Antoniuskapel financieel onderhouden werd door de bewoners van de buurtschap 

Straten. 

 

Deze kapel is gebouwd op de fundamenten van een eerdere kapel ter ere van de H. Antonius, die in 

1648 door de protestanten werd afgebroken. Aan deze kapel is een legende verbonden die evenwel 

door de protestanten niet werd gewaardeerd. De legende wil dat door de hulp van de H. Antonius de 
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pest verdween uit de Kempen. In de uithoek Straten woonde een kluizenaar die de H. Antonius tot 

patroon had. Door het vurige smeken van deze kluizenaar verscheen toen op voorspraak van de H. 

Antonius, zonder dat iemand wist waar het vandaan kwam, een wit paard. Als er een lijk van een 

pestlijder met dit witte paard naar de kerk werd gereden, hield in het gezin van waaruit het lijk 

begraven werd de pest op. Zo ging dit van huis tot huis en toen de ziekte overal had opgehouden, 

was ook het witte paard even geheimzinnig verdwenen als het gekomen was. Ter ere van de H. 

Antonius werd toen op de plek waar het witte paard het eerst werd gezien een kapel gebouwd.
405

 

CHW. Nr. AE079-001577 

 

6.26.6.005 Kapel Franciscanessenklooster Nazareth  

Deze kapel maakt deel uit van complex Koestraat 35-41 Oirschot: Aan de westelijke zijde van het 

kloosterhof ligt de kloosterkapel, gebouwd in 1910 naar een ontwerp van Jos Cuypers en Jan Stuyt. 

De kapel is uitgevoerd in Neo-Romaanse stijl. Het gebouw is niet georiënteerd: het koor staat, 

markant gevat tussen twee flankerende torens, haaks op de aan de zuidelijke zijde gesitueerde 

Koestraat. 

 

De kloosterkapel is een rijzige driebeukige romaniserende kruiskerk met een schip van twee vakken, 

een transept van één travee en aan de straat een koorpartij met lager aangezette halfronde apsis, 

waarboven een hoge topgevel met flankerende torens. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en 

hebben een betegeld rondboogfries met muizetandlijsten. In de transeptfaçaden is siermetselwerk 

met stermotieven. De haakse steunberen zijn hoog opgetrokken. In schip, koortravee en transept 

bestaat de lichtbeuk uit rondboogtripletten. De koorpartij bepaalt het aanzien van de kerk. De torens 

hebben een vierkante plattegrond, bestaan uit globaal vier geledingen en worden gedekt door een 

tentdak met daktegels. De bakstenen gevels zijn geleed door smalle lichten en banden met 

tegeltableaux en hebben ter hoogte van de klokken een open bifoor met dubbele hardstenen kolom. 

De centrale topgevel heeft een klimmend keperboogfries en wordt gedekt door vorstpannen en een 

nokruiter in de vorm van een gestileerd Grieks kruis. In de gevel zijn verschillende tegeltableaux 

ingemetseld: één met Maria-monogram, één met de tekst: "Tu Gloria Jerusalem / Tu Laetitia Israel / 

Tu Honorifigentia Populi Nostri". Onder het keperboogfries van de apsis is een reeks tableaus met 

katholieke motieven: kroon, gekroond zwaard, stella maris, gouden kalf, engel op altaar, twee 

kerkgebouwen, roos, calix, het heilige misoffer, sacramentshuisje en pateen. In de rondboogvensters 

van de apsis zijn glas-in-loodpanelen geplaatst naar ontwerp van Luc. Van Hoek met onder meer de 

afbeelding van Maria met Kind.  Aan de oostelijke zijde van het koor is een eenlaags sacristie onder 

zadeldak met verbeterde Hollandse pannen aangebouwd. In de bakstenen gevel een reeks van vier 

gekoppelde rondboogvensters met smeedijzeren diefijzers en hardstenen dorpels. Tegen het 

gebouwtje staat een rondboogportiek onder zadeldak. Aan de westelijke zijde is in een haakse, 

parallel aan de westelijke arm ven het transept gebouwde aanbouw de hoofdingang van de kerk. De 

opgeklampte vleugeldeur is gevat in een rondbogig portaal met tufstenen omlijsting, die wordt 

bekroond door een beeldnis met rondbogig baldakijn, waarin een kalkstenen beeld van de 

H.Franciscus. het portaal wordt geflankeerd door twee rondbooglichten met glas-in-lood. Het 

inwendige heeft in het schip en transept vierkante met zwart marmer beklede kolommen die 

rondbogen dragen, waarboven de tripletten van de lichtbeuk. In het schip wisselen de vierkante 

kolommen af met ronde marmeren zuilen. De ruimte heeft kruisgraatgewelven. Het geheel is rond 

1960 gerenoveerd en bewaart van de oorspronkelijke inrichting nog de kerkbanken. Aansluitend aan 

de noordzijde bevindt zich de ruimte voor het koorgebed, een driebeukige zaal met rondboogramen, 

eenvoudige overhoeks geplaatste kolommen en een gepleisterd cassettenplafond. Erboven het 

voormalige ziekenkoor.  

 

De kloosterkapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld 

van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste 

eeuw en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de klooster en 

internaatskapel kort na 1900. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, waarmee de 

architecten Cuypers en Stuyt door materiaalgebruik en ornamentiek een breuk bewerkstelligden met 

de traditionele katholieke gestichtstijl. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een complex 
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van klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol in het silhouet van de plaats. Het is als groot en 

samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.
406

  

 

6.26.6.006 Kapel Montfortanen (Montfortlaan) 

Het klooster van de Montfortanen omvat een neogotische kapel. De kapel is aangebouwd aan het 

Montfortanen klooster, dat is gesitueerd in een landschappelijk zeer waardevol en cultuurhistorisch 

park met waterpartijen en monumentale bomen. Het park ligt in een gebied van oude cultuurgronden 

met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Het centrale deel van het complex, het 

voormalige kasteel Oud Bijsterveld, uit 1772, is een rijksmonument. Dagelijks kwamen de studenten 

van het Montfortaanse Groot Seminarie in de kapel om er zich, biddend en mediterend voor te 

bereiden op een leven als missionaris. De kapel is van grote cultuurhistorische waarde voor Oirschot 

en refereert aan de religieuze betekenis van het katholieke Brabant.
407

  

 

Voor een uitgebreide beschrijving en waardestelling van de kapel, zie Stichting Behoud Erfgoed 

Oirschot: http://www.sbeo.nl/PDF_files/waardestelling_kapel_en_park.pdf 

 

6.26.6.007 Kapel Huize Sint Joris (Gasthuisstraat 25) 

Huize Sint Joris van 1863 aan de Gasthuisstraat is grotendeels vernieuwd, maar bewaart nog een 

neogotische kapel. Het gebouw gaat terug op een stichting uit de late middeleeuwen, waarbij no. 25-

127 een pelgrimsverblijf moet zijn geweest. In dit gasthuis moet al in de Middeleeuwen en Nieuwe 

Tijd een kapel aanwezig zijn geweest; voor de vele pelgrims om 's morgens vroeg de mis te kunnen 

bijwonen voor de tocht weer verder ging. 

 

6.26.6.008 Kapel complex 's-Heerenvijvers 2 

19e eeuw 

Rijksmonumentnr. 519165  

CHW nr. AE079-001648 

Onderdeel complex: 519853 kapel 

Aan de zuidzijde van het park bij het buitenverblijf staat, in een bosperceel, een kleine, leegstaande 

kapel. Deze werd in 1938 ingewijd. Het ontwerp is van de hand van de Oirschotse architect Beks.  

De handvorm bakstenen kapel heeft één bouwlaag, een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt 

door een zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. In de zijgevels elk twee segmentboogvensters 

en een rechtgesloten licht. Via het door een segmentboog overtoogde portaal met een halfronde, 

betegelde stoep is het interieur te bereiken. Hier is een eenvoudige tegelvloer en, onder een 

gebombeerd tongewelf, tegen de westelijke wand een altaar met tufstenen mensa en een kalkstenen, 

in hoog reliëf uitgevoerde, gesigneerde voorstelling van Christus in de werkplaats, afgebeeld met 

Maria met spintol en de H. Jozef ("Gebrs. v. Eck Beeldhs. Eindhoven / anno 1938"). Op de triomfboog 

het Christusmonogram. De glas-in-lood ramen zijn verdwenen. Tegen de oostelijke topgevel is een 

aangehangen klokkenstoeltje. De klok ontbreekt.  

 

De kapel is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van een geestelijke en sociaaleconomische ontwikkeling, met name de vernieuwing en 

functieverandering van buitenplaatsen in het buitengebied in het Interbellum. Het heeft 

architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en tuinhistorische waarden vanwege de wijze waarop 

het is ingekaderd in het oudere landgoed. Het heeft ensemblewaarden wegens de samenhang met 

de inrichting van de landschappelijke tuin. Het is uitwendig gaaf bewaard gebleven. 

 

6.26.6.009 Kapel klooster Zusters Karmelitessen (Blijendaal) Nieuwstraat 28 

Maakt onderdeel uit van dit kloostercomplex 

CHW nr. AE079-001769 

Onderdeel complex: 

Rijksmonumentnr. 519160 kloosterkapel 
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De kloosterkapel van het R.K. klooster van de zusters Carmelitessen te Oirschot ligt aan de zuidelijke 

zijde van de reeds beschermde zestiende-eeuwse gebouwen. De georiënteerde kapel ligt met het 

koor en de aangrenzende sacristie aan de Nieuwstraat. Het schip, een eenvoudige zaalvormige 

ruimte, is geïncorporeerd in de zuidelijke kloostervleugel uit 1931: het vormt de begane grond van 

deze vleugel. Oorspronkelijk heeft dit bouwdeel gedeeltelijk als kapittelzaal gefungeerd. Omstreeks 

1980 is de zuidelijke zijde van de sacristie gedeeltelijk door nieuwbouw ingesloten.  

 

De kapel bestaat uit drie delen: een zaalvormig, vlakgedekt eenbeukig schip dat deel uitmaakt van de 

begane grond van de zuidelijke kloostervleugel; een tweelaags rechtgesloten koor met aangebouwd 

portiek, grenzend aan de Nieuwstraat, en een ten zuiden van het koor gelegen eenlaagse sacristie 

met gebedsruimte.  

 

Het koor is het opvallendste element van de kapel. In de traditie van het oeuvre van Valk staat de 

architectuur van de kapel in dienst van de doctrine van de 'Christocentrische Kruisbasiliek'; alhoewel 

het gebouw geen parochiekerk is, was het wel toegankelijk voor het publiek, dat vanuit het 

aangrenzende, aan de zuidelijke zijde naar de kapel opengebroken zestiende-eeuwse deel de mis 

kon volgen. Dientengevolge heeft het gebouw geheel in de traditie van Valk een bijzonder dominant 

tegenwoordigheidscentrum en offerplaats, waaromheen aan twee zijden de gelovigen zijn gezeten. 

Het altaar wordt volgens de architect zo 'van het hoofd naar het hart' van zowel de gelovigen als het 

gebouw gebracht. Door het koor ook in de hoogte te benadrukken (het enige deel van het gebouw 

met twee bouwlagen plus zadeldak en de hoog geplaatste klokken in de nokruiters van de zijgevels) 

wordt het altaar nadrukkelijk belicht. De gehele kapel is opgetrokken in handvorm baksteen en heeft 

vlechtingen en een afsluitende lijst van profielsteen. De zadeldaken zijn, als op het zestiende-eeuwse 

deel, belegd met oud Hollandse pannen. Het schip (het zusterkoor) wordt verlicht door vier 

gekoppelde spitsboogvensters. Oorspronkelijk waren dit rechtgesloten vensters. Ook sacristie en koor 

hebben dergelijke spitsboogvensters. Hier zijn ze oorspronkelijk: de sacristie wordt door de oostelijke 

gevel verlicht door vier spitsboogvensters met eenvoudig gekleurd glas-in-lood, terwijl het 

aangrenzende koor in deze gevel twee hoge lancetvensters met glas-in-lood heeft (onder meer met 

afbeelding musicerende engelen). De scheiding van priester- en zusterkoor is zichtbaar in de 

parketvloer.  

 

Aan de noordoostelijke zijde van het koor staat een klein portiek onder lessenaardak met oud 

Hollandse pannen. Via een getoogde poort met smeedijzeren hek stapt men in het portiekje (met 

granito vloer), alwaar een kalkstenen gevelsteen met de tekst: "Domus Haec sor Carm.d. / Ao D. 

1663 vi relicta / Fauste Reconstr. 1931 / Solemn. ben. A.R.D. / H.C.M. Freyssen Dom. / S.S. 

Trinitatis". In het witgeschilderde interieur van de kapel van Valk is onder meer van belang de 

opengewerkte kap op muurstijlen, en de triomfbogen tussen koor, schip en zestiende-eeuws deel, 

gedeeltelijk met spitsboognisjes.  In het interieur zijn onder meer van belang het altaar van W. Pompe 

en de glas-in-lood vensters van de fa. Tepe, Amsterdam (geschonken door de fam. Smits).  

 

De kloosterkapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld 

van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de herstichting van oudere orden in de negentiende en 

twintigste eeuw en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het 

contemplatieve klooster voor bedelorden in het Interbellum. Het is architectuurhistorisch van belang 

vanwege de uiterst eenvoudige, het ideaal van armoede uitdragende stijl en is tevens van belang als 

voorbeeld van de uitwerking van het christocentrisme in het werk van de architect Valk. Het heeft 

ensemblewaarden vanwege de samenhang van klooster en kapel. Het is tevens van belang in 

samenhang met de gaafheid van de omgeving.
408

 

 

6.26.6.010 Kerkhofkapel Kerk van Sint Andreas te Oostelbeers(Kerkstraat 17) 

Achter de toren van deze kerk ligt een kerkhof met een kerkhofkapel met cavaleriegroep en engelen 

op de toegangspoort. De Neogotische grafkapel bevindt zich op het kerkhof, achter de voormalige 

kerk. De kapel, gesticht door pastoor J.H. Kemps, werd omstreeks 1893 gebouwd naar een ontwerp 
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van C. Franssen. 

 

Het eenlaags pand op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in handvorm bakstenen en heeft een 

hoog bakstenen basement met hardstenen druiplijst. Op de hoeken steunberen met hardstenen 

afdekplaten. Het geheel wordt gedekt door een schilddak gedekt met lei in Maasdekking. 

 

Aan de westzijde een topgevel met zandstenen rand met granaatappelmotief waarin een diepe 

spitsboognis met hardstenen dorpel en zandstenen banden. In de nis een gietijzeren calvariegroep. 

Boven in de topgevel ingemetseld een zandstenen reliëf met een vierpas waarin het 

Christusmonogram te midden van de letters Alpha en Omega. In de zuidgevel bevindt zich een 

spitsboogvenster met (nu verdwenen) glas-in-loodvulling. In de oostgevel een opgeklampte deur met 

geheng waarboven een blinde spitsboognis met tracering. De hardstenen dorpel is geplaatst op de 

druiplijst. De achtergevel is blind. De gevels worden aan de bovenzijde beëindigd door een bakgoot 

op een geprofileerde zanden bakstenen rollaag. Op het dak en de topgevel metalen pirons. In het 

basement aan de voorzijde vier graven onder segmentboog: 1. J.A. SCHRAVEN / GEB. TE MILL 26 

JAN. 1911 / PASTOOR TE OOSTELBEERS / 1-8-1965 15-4-1968 2. J.H. KEMPS / GEB. TE 

LEENDE 1 NOV. 1829 / PASTOOR TE OOSTELBEERS / VAN 1877-1903 / STICHTER DEZER 

GRAFKAPEL 3. L.M.J.W. GAST / GEB. TE SCHAIJK 7 AUG. 1855 / + TE TILBURG 18 FEBR. 1932 / 

PAST. TE OOSTELBEERS / 14-6-03 -- 7-8-1931 Boven de inscriptie een wapen. 

4. IOANNES V.D. SANDE / GEB. TE BEST 31 MEI 1888 / PASTOOR TE  OOSTELBEERS / 7-8-

1931 -- 19-11-1957. 

 

De grafkapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van en sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de 

katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van de 

kerkhofkapel. Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van het werk van de architect 

Franssen. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de 

ontwikkeling van het kerkdorp.
409

 

 

6.26.6.011 Kapel H. Theresia
410

 

Op landgoed Baest bevindt zich een eenvoudige 

kapel voor de H. Theresia uit ca. 1950, die in haar 

detaillering aan de landelijke context is aangepast. 

 

De kapel is gelegen komende vanaf de 

Fransebaan de Groenewoudsedijk oversteekt aan 

het zandpad Dr. Jan van de Mortellaan 200 meter 

over de brug (van het omleiding kanaal van de 

Beerzen) aan de rechter kant. 

 

De kapel is gewijd aan de H.Theresia van Lisseux 

en is gebouwd in de jaren dertig van de 20
e
 eeuw 

en wel uit dankbaarheid. 

In het jaar 1934 kreeg Jan Hein van de Mortel 

voor die tijd bijna een ongeneselijke aandoening. 

Een bloedvergiftiging een ziekte waarvoor in die 

tijd nog geen medicijnen bestonden. Tijdens deze 

omstandigheden hielp enkel alleen nog het gebed. 

De 7 jarig jongetje genas. Grootvader Henri van 

de Mortel besloot daarop een kapel te bouwen ter 

ere van de heilige die hij het meest had 

aangeroepen. 

Het betrof hier Jan Hein van de Mortel bewoner 
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van Baest. 

Het gebouwtje heeft in 1980 een grondige restauratie ondergaan. 

 

De kapel was eerst gedekt met riet. Op 27 mei 1976 is het dak aangestookt door enige jongelui en 

sindsdien bedekt met pannen, ook is toen het  H.Theresia beeld vervangen door een plaquette met 

de afbeelding van de H.Theresia van Lisseux. 

 

De geschiedenis van de H. Theresia van Lisieux: 

Met speciale toestemming van de paus mocht 

Thérèse Martin intreden in het klooster van de 

ongeschoeide karmelietessen in het Franse 

Lisieux. Het op 2 januari 1873 in Alençon geboren 

meisje was namelijk pas vijftien jaar oud toen ze 

tijdens een ernstige ziekte de ingeving kreeg dat 

ze kloosterlinge moest worden. Kort tevoren had 

ze haar moeder verloren. ”Thérèse nam de 

kloosternaam Théresè van het Kindje Jezus en 

het Heilig Aanschijn aan. Later zou Theresia van 

Lisieux vooral bekend worden onder de heiligen-

naam Theresia van het Kindje Jezus. Goed en 

wel in het klooster viel ze op door haar enorme 

vroomheid, die zelfs voor een kloosterzuster 

uitzonderlijk was. Theresia van het kindje Jezus 

getuigde daarvan in een paar boeken, waaronder 

”Het verhaal van de ziel”. Van haar is de uitspraak 

afkomstig: ”Ik zal het rozen doen regenen op 

aarde.” Ze propageerde ”de kleine weg” het 

opvolgen van het gebod van Jezus te worden als 

kinderen. Tussen  et schrijven van de boeken 

door had ze ook nog de zorg over de novicen, de 

aankomende nonnen, in het klooster. 

 

 

 

Theresia stierf 24 jaar oud op 30 september 1897  aan t.b.c. 

De heilige Theresia van Lisieux wordt voorgesteld als Karmelietes met een kuisbeeld en rozen in de 

hand. Beide attributen symboliseren haar liefde tot god. 

Het doen en laten van de Franse kloosterzuster werkte sterk op de verbeelding. 

Haar ”kleine weg” kreeg nogal wat aanhangers. In 1925 heilig verklaard, werd ze drie jaar later 

aangewezen als de patrones van de missionarissen en het missiewerk. 

 

6.26.6.012 R.K. H. Maria - of Pestkapel (Spreeuwelsedijk 1) 

Spreeuwelsedijk 1 Westelbeers 

kapelletje (Mariakapel) 

Bouwjaar: 1637 

Rijksmonumenten nr. 31602  

CHW nr. KL081-000577 

De Rooms-katholieke H. Maria - of pestkapel werd in 1637 gesticht en zou een kopie zijn van de 

oorspronkelijke (verdwenen) bedevaartskapel van Scherpenheuvel in België. De gepleisterde kapel 

kreeg in 1937 een torentje naar ontwerp J. Bedaux.
411

 

 

Volgens de overlevering zou de kapel in 1637 zijn gebouwd uit dankbaarheid voor het verdwijnen van 

de pest uit het dorp. Het gebouwtje blijkt echter ouder te zijn, getuige een verklaring die in 1621 ten 

overstaan van een Bossche notaris werd afgelegd. Daarin staat dat de kapel was verwoest door de 
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rebellen van de koning van Spanje. In de tijd rond 1637 stierven veel mensen aan de pest en volgens 

sommige bronnen zou in dat jaar de Beerse processie naar Scherpenheuvel zijn gesticht. Men hoopte 

door deze jaarlijkse bedevaart bevrijd te worden van deze ziekte.
412

  

 

In de muur van de Mariakapel van Westelbeers zijn de cijfers 1637 opgenomen. Zij zouden staan 

voor de stichting van deze kapel in dat jaar en werden in de 19
e
 eeuw bij de herbouw van de kapel 

aangebracht. Volgens Th. Welvaarts was het in 1637 dat de Beerse processie naar Scherpenheuvel 

gesticht werd. De reden van de processie was uiteraard om zegen over processiegangers af te 

roepen. Deze historische uitleg wordt echter ter discussie gesteld in het heemkundeblad De Berse. 

Uit bepaalde bronnen zou blijken dat er al voor 1609 daar een kapel stond die verwoest zou zijn door 

de Geuzen tijdens het 12 jarig bestand. Mogelijk is dit gebeurd rond 1580 toen de Beerzen midden in 

het strijdgewoel lagen en ook gebrandschat zijn. Dat zou de kapel minimaal 55 jaar ouder maken. Er 

wordt gedacht aan een andere functie van de kapel, namelijk als toevluchtoord voor leprozen uit de 

Beerse samenleving en vooral daarbuiten. De „ware‟ pestheiligen waren St. Sebastiaan (tot 1400) en 

daarna St. Rochus. De kapel lijkt dus bedoeld te zijn voor zwervende melaatsen waar zij een aalmoes 

konden krijgen en eventueel onderdak, zolang zij zich maar niet in de buurt van de dorpelingen 

waagden.
413

  

  

Afbeeldingen: Mariakapel of Onze Lieve Vrouwe kapel te Westelbeers
414
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26.7 Kapelleke 

 

6.26.7.001 Neogotische kapel, terrein De Kapel van de Heilige Eik (Proosbroekweg 11) 

Op het terrein van de Kapel van de Heilige Eik, bestaande uit parkachtig bos, bevindt zich nog een 

bakstenen kapelletje (neogotisch, ca. 1.5 x 2 meter) uit het begin van de 20e eeuw met een beeld van 

St. Antonius van Padua en een grot met beeld van de Moeder van Smarten.
415

 De achterkant van de 

grot bevat een tekst. 

 

 

26.8 Klooster 

 

6.26.8.001 Klooster Nazareth (Koestraat 35-37) 

Rijksmonumentnr. 519171/ Rijksmonument Nr. 519172 

Rijksmonument Nr. 520061 = trappenhal van het voormalig internaat 

CHW. Nr. RM-520062 

Het klooster Nazareth is een gebouwencomplex van de zusters franciscanessen met een rondom een 

carré gebouwd klooster (1924-'26) met kloosterkapel (1910), voormalig internaat (1907-'10), 

rectorhuis (circa 1925) en voormalig R.K. school voor jongens en meisjes (1907-'09). De gebouwen 

zijn in Um 1800-stijl en enigszins romaniserende stijl gebouwd en zijn voor het grootste deel van de 

hand van Jos Cuypers en Jan Stuyt. Het koor van de kapel is markant geplaatst tussen twee 

flankerende torens in een stijl met neoromaanse invloeden en jugendstilachtige tegeldecoraties.
416

  

 

Aan de oostzijde van de kloosterkapel bevindt zich eveneens rond een hof het voormalige internaat 

dat buiten de bescherming valt. Het inwendige is in 1995 gerenoveerd met respect voor de 

oorspronkelijke detaillering van ramen en deuren, waarbij een vleugel uit 1935 is afgebroken en door 

nieuwbouw is vervangen. Deze nieuwe vleugel valt buiten de bescherming. Achter het gebouw 

bevindt zich een tuin met kerkhof en Jozefkapel.   

 

In 1451 stichtte Theodoricus Bruinincx het vrouwenklooster St. Agnetendaal te Dommelen. In 1797 

huurden de zusters een huis te Oirschot, vestigden zich daarna blijvend, begonnen een school en 

een pensionaat en werden een wijdvertakte congregatie. In de laatste jaren bouwden zij hun 

monumentaal klooster met kerk en kweekschool. Zij kochten het Hof van Solms als een rustoord voor 

oude en ziekelijke zusters.
417

 

 

De dagelijkse tocht van de franciscanessenzusters naar de parochiekerk om de heilige mis bij te 

wonen, strookte niet met de afzondering die zij wilden beleven, zodat een kloosterkerk onontbeerlijk 

werd. In 1840 werd de eerste steen gelegd en in de nazomer van 1841 werd de kerk geconsacreerd. 

Ter voltooiing van het geheel kregen de zusters een eigen kerkhof en een niet weg te denken 

ringmuur. Zoals vaak bij kloosters verrezen er aparte bijgebouwen. Op de grond van de oude 

boerderij verscheen een rectoraat, zodat een nieuwe boerderij en een verblijf voor de knechten nodig 

werden. De overgang van lagere school naar kweekschool vroeg om aanpassing en de St. 

Hubertusschool voorzag in deze behoefte. In de loop van de tijd ontstond zo een wirwar van 

gebouwtjes zodat men op den duur met een groot bouwplan kwam. In het complex moesten worden 

opgenomen: klooster, kloosterkerk, rectoraat, kweekschool en de andere scholen, tevens de 

boerderij. Het nieuwe klooster "Nazareth" werd in 1907 aanbesteed. De scholen en het internaat 

waren in 1909 voltooid. In 1910 was de kloosterkerk gereed. In 1931 werd alweer een groots werk 

aanbesteed, namelijk een kleutermontessorischool met een bovenlaag voor de naaischool. Bij de 

bouw van deze verdieping werd al rekening gehouden met een toekomstige huishoudschool. De 

Kweekschool en Mulo verdrongen op den duur de lagere school.
418
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417 W.L. van den, Akker, Oirschot-Best : 806-1945 ( Barneveld 1947) 
418 M. v.d. Hoven, „De Zusters Franciscanessen van Oirschot‟ In: Oog op Oirschot p. 263-264. 
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Afbeelding: complex R.K. klooster Nazareth

419
 

 

Complex Koestraat 35-41 Oirschot: Het R.K. klooster Nazareth van de zusters Franciscanessen is 

een complex van gebouwen rond een kloosterhof, die aan de oostelijke zijde wordt afgesloten door 

de kloosterkapel. Aan de oostzijde van deze kapel bevindt zich eveneens rond een hof het 

voormalige internaat dat buiten de bescherming valt. De gebouwen dateren uit de periode 1924-'26 in 

Um 1800-stijl en enigszins romaniserende stijl en zijn voor het grootste deel van de hand van Jos 

Cuypers en Jan Stuyt. Het inwendige is in 1995 gerenoveerd met respect voor de oorspronkelijke 

detaillering van ramen en deuren. Toen is een vleugel uit 1935 afgebroken en door nieuwbouw 

vervangen. Deze nieuwe vleugel valt buiten de bescherming. Achter het gebouw bevindt zich een tuin 

met kerkhof en Jozefkapel.   

 

De oudste gebouwen staan aan en haaks op de Koestraat en zijn tweelaags. Ze hebben een 

carrévormige plattegrond en zijn opgetrokken uit machinale baksteen. Het zadeldak is gedekt met 

verbeterde Hollandse pannen, is voorzien van dakkapellen en heeft een geprofileerde gootlijst op 

klossen. Parallel aan de Koestraat staat het hoofdgebouw. In de bakstenen gevel van zeven 

vensterassen is de hoofdingang van het klooster: een centraal rondboogportiek met tufstenen 

omlijsting, een vleugelpaneeldeur met driedelig halfrond bovenlicht en een ingemetselde plaquette 

met het opschrift: "Klooster Nazareth / Moederhuis der Zusters / Franciscanessen / 1797-1925" en 

een afbeelding van het kruis met de lijdenswerktuigen. Op de begane grond zijn samengestelde 

kruisvensters met twintigruits ramen. Geheel links in de gevel een opgeklampte deur met zijlichten. 

Op de etage zijn biforen in een gepleisterde rondboognis. Op de westelijke hoek is een sterk 

geprononceerde hoekrisaliet, die deel uitmaakt van de haaks op de Koestraat staande vleugel. In de 

eindgevel heeft de risaliet siermetselwerk met ster-motieven. De zijgevel heeft veertien vensterassen. 

De vensters zijn dezelfde als in de vleugel met de hoofdingang. In deze zijgevel is ook een identiek 

portiek als dat van de hoofdingang. Op de plaquette staat hier de tekst: "De Heer zegene U / Geve U 

vrede Beware U / St. Fr. aan Br. Leo" en een afbeelding van het kruis en de lijdenswerktuigen. Achter 

vleugel staat een trappenhuis, onder steil schilddak met verbeterde Hollandse pannen en pirons. Het 

gebouw heeft op de begane grond een dubbel drielicht en op de etage rondbogige lancetvensters met 

glas-in-loodvulling. In de zijgevel twee rondlichten. De aansluitende vleugel is gedetailleerd en vormt 

de derde arm van de zuidelijke kloosterhof. Het schilddak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen 
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en de eindgevel telt drie vensterassen. Inwendig is bij de renovatie van 1995 de indeling van de 

kamers op de eerste etage en de zolder ingrijpend gewijzigd door verhoging van de vloeren, 

verlegging van de oorspronkelijke middengangen en vergroting van de kamers. Daarbij bleef echter 

de indeling en opzet van de begane grond gehandhaafd, al is de afzonderlijke novicengang op de hof 

verdwenen. Op de begane grond bevindt zich aan drie zijden van de binnenhof een van 

kruisgraatgewelven voorziene kloostergang met terrazovloeren en rondboogramen met glas-in-lood. 

Op deze gang sluiten op de hoeken drie trappenhuizen aan met trappen in petit granit met 

smeedijzeren leuningen. Het derde trappenhuis aansluitend aan de nieuwe vleugel is inwendig 

vernieuwd in eigentijdse vormen. Diverse ruimten bewaren hun eenvoudige paneeldeuren. In een der 

portalen is ook nog de originele 'rol' bewaard waarmee de zusters contact met de buitenwereld 

onderhielden en boodschappen en pakjes konden ontvangen. Rechts en links van de ingang 

bevinden zich enkele spreekkamers, tot 1956 voorzien van tralies. De spreekkamers rechts behielden 

hun oorspronkelijke grenen puien naar de gang en de planken vloeren. De refter midden in vleugel D 

heeft balklagen op een kolommenrij. Voor het klooster is aan de Koestraat een klein, bij het klooster 

behorend plantsoen met een drietal eiken (stamomvang max. 2 meter). Achter het gebouw ligt een 

ruime parkachtige tuin met deels nog uit de negentiende eeuw daterende ommuring. In deze tuin een 

Sint-Jozefkapel uit het laatste kwart van de negentiende eeuw en het rechthoekige zusterkerkhof met 

Calvariekapel en eenvoudige overdekte omgang aan drie zijden. 

 

Het klooster is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een 

geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste eeuw en 

is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster 

annex internaat kort na 1900. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, waarmee de 

architecten Cuypers en Stuyt door materiaalgebruik en ornamentiek een breuk bewerkstelligden met 

de traditionele katholieke gestichtsstijl. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een complex 

van klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol in het silhouet van de plaats. Het is als groot en 

samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.
420

  

 

Trappenhal van het voormalig internaat 

Complex Koestraat 35-41 Oirschot: Aan de oostelijke zijde van de kloosterkapel staat een 

aangrenzende trappenhal, die deel uitmaakte van het omstreeks 1990 verbouwde, buiten de 

rijksbescherming vallende, voormalige internaat. Het trappenhuis dateert uit de periode 1907-'10. 

 

Omschrijving: De drielaags trappenhal heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een 

steil schilddak met pirons. De bakstenen gevel is aan de (zuidelijke) straatzijde doorbroken met vier 

rechthoekige vensters op de begane grond, drie rondboogvensters op de etage, en drie hogere 

rondboogvensters op de tweede etage. De vensters hebben hardstenen dorpels. De trappen zijn 

evenals de trappen in de rest van het klooster uitgevoerd in petit granit. 

 

Het trappenhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een 

geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste eeuw en 

is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster 

annex internaat kort na 1900. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, waarmee de 

architecten Cuypers en Stuyt door materiaalgebruik en ornamentiek een breuk bewerkstelligden met 

de traditionele katholieke gestichtsstijl. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een complex 

van klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol in het silhouet van de plaats. Het is als groot en 

samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.
421

  

 

In de registeromschrijving van de RCE bestaat het complex Complex Koestraat 35-41, 

Kloostercomplex Zusters Franciscanessen (1907-1926) uit de volgende onderdelen: 

 

6.26.8.001 Klooster Nazareth (Koestraat 35-37)  

6.26.6.005 Koestraat 41 kloosterkapel 
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6.27.9.005 Koestraat 41 voormalige school (H. Engelbewaardersschool), nu de Oirsprong 

6.31.1.050 Koestraat 39 rectorswoning 

 

6.26.8.002 Carmel St. Jozef (Carmelitessenklooster Blijendaal) (Nieuwstraat 28) 

kloostercomplex Zusters Karmelitessen (Blijendaal) 

Bouwjaar: 16e eeuw 

Rijksmonumentnr. 519159  

Rijksmonument nr. 31309 (wonhuis) 

Rijksmonumentnr. 519161 (kloostervleugels) 

CHW nr. AE079-001769 

 

Afbeelding: Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg 

 

Het kloostercomplex bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

Woonhuis 

Als gevolg van Koninklijk Besluit van 9 augustus 1972 nummer 39 betreft bescherming het tot het 

Carmelitessenklooster Blijendaal behorende, vermoedelijk in oorsprong uit de 17e eeuw daterende 

huis, bestaande uit een oost-westvleugel, afgedekt door een zadeldak en aan de voorzijde voorzien 

van een topgevel met vlechtingen, waarin ramen met kleine roedenverdeling, voorts een met een 

zadeldak afgedekte zuidvleugel, voor zover gelegen tussen de Nieuwstraat en de oostzijde van een 

binnenplaats en een met een klein zadeldak met schild afgedekte noordvleugel, welke eveneens is 

gelegen tussen de Nieuwstraat en een binnenplaats. 

  

kloostervleugels 

Het karmelietessenklooster Blijendaal (Nieuwstraat 28) is een gebouwencomplex waarvan het oudste 

gedeelte bestaat uit een eenvoudig 17
e
 eeuws woonhuis met aan weerszijden twee lage vleugels. 

Van 1644 tot 1663 huisde hier de orde der karmelietessen. In 1931 kwam het klooster weer als 

zodanig in gebruik en werd uitgebreid met nieuwe vleugels en een kapel naar plannen van H.W. 
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Valk.
422

  Maria Margaretha van Valckenisse stichtte in 1644 onder bescherming van stadhouder 

Frederik Hendrik een carmelitessenklooster in Oirschot. Zij stierf in 1658, na tijdens haar leven al een 

reputatie van heiligheid te hebben genoten. In de maanden na de dood van Maria Margaretha, en 

opnieuw in de jaren 1662-1663, werd haar opgebaarde lichaam door vele pelgrims bezocht. Bij het 

lichaam zouden talloze wonderen zijn geschied. De carmelitessen die zich in 1931 in Oirschot 

vestigden, hebben rondom relieken van de Heilige Non een cultus opgezet die nog steeds 

bedevaartgangers trekt.
423

 

 

De Carmel werd in 1644 gevestigd in het woonhuis van een notabele inwoner van Oirschot. Het huis, 

'Blijendaal' genaamd, is gelegen aan de huidige Nieuwstraat, een zijstraat van de Oirschotse Markt. 

Het onderging tussen 1644 en 1663 enkele verbouwingen ten behoeve van de communiteit en er 

werd een kapel bijgebouwd. Deze kapel had geen ramen aan de straatkant om te voorkomen 

dat gereformeerden aanstoot konden nemen aan de carmelvieringen. Nadat de 

kloostergemeenschap het gebouw in 1663 had verlaten, werd het gekocht door de chirurgijn Arnoldus 

Fey en kreeg daarmee zijn wereldlijke functie terug. Toen het pand in 1930 werd gekocht ten 

behoeve van een nieuwe Carmelvestiging, was het opgesplitst in drie woningen. In de jaren 1930-

1931 werd het pand verbouwd tot het klooster van de Carmel St. Jozef. Het gedeelte van het gebouw 

dat tot 1663 als kapel had dienst gedaan, kreeg deze functie terug. Daarnaast werd er een vleugel 

aangebouwd. In 1951 is het klooster vergroot met een tweede vleugel. Sinds 1991 is in een deel van 

het complex een verpleegtehuis voor carmelitessen gevestigd.
424

 

 

Het cultusobject is Maria Margaretha der Engelen (van Valckenisse) en de Heilige Non van Oirschot 

(reliek). Maria Margaretha van Valckenisse werd op 26 mei 1605 te Antwerpen geboren. Maria 

Margaretha trad in 1624 toe tot de Antwerpse Carmel en nam de naam Maria Margaretha der 

Engelen aan. Al spoedig verwierf zij daar, mede dankzij haar extreme verstervingpraktijken, een 

reputatie van heiligheid. Spoedig na haar intrede zou zij God hebben gevraagd om haar lichaam na 

haar dood te laten oplossen in olie waarmee de godslamp voor het tabernakel brandend zou kunnen 

worden gehouden. Aan dit verzoek leek na haar dood te worden voldaan. In 1644 stichtte Maria 

Margaretha een Carmel in Oirschot, waar zij in 1658 zou overlijden. Maria Margaretha werd al bij haar 

leven als een heilige vereerd. Na haar dood richtte de verering zich op het lichaam van de Heilige 

Non en de voorwerpen die door haar, of aan haar dode lichaam, waren aangeraakt. De voornaamste 

relieken waren de flesjes en doeken gevuld met de olie die het in de kloosterkapel opgebaarde 

lichaam na twee maanden begon af te scheiden. Deze olie zou een geneeskrachtige werking hebben. 

Er werden meer dan 100 flesjes van 200 mcc gevuld. Ook bloed en ander lichaamsvocht ving men 

op. Toen de huid bijna drie maanden na haar dood begon los te laten, werden de schilfers 

verzameld.
425

 Na onderzoek bleek het lichaam niet goed geprepareerd en werd besloten om de 

moeder overste te begraven. Daarna vonden er geen genezingen meer plaats.
426

 

 

De korte maar bewogen geschiedenis van de eerste Oirschotse Carmel begon in 1635. Deze periode 

in de geschiedenis leende zich daar echter niet voor. Na de verovering van 's-Hertogenbosch door 

Frederik Hendrik werd ook de Meierij door de Nederlandse Republiek bezet gehouden. In opdracht 

van de Staten-Generaal werd met de protestantisering begonnen. De nieuwe machthebbers waren 

het katholicisme niet gunstig gezind en het was dus zeer onwaarschijnlijk dat zij een nieuwe 

kloostervestiging zouden tolereren. 

 

Diverse Europese staatshoofden schijnen zich echter met de zaak bemoeid te hebben, zoals de 

Franse koningin Maria de Médicis die voor de zaak pleitte. Deze had zich na haar verbanning uit 

Frankrijk in 1631 in Keulen gevestigd en onderhield innige banden met de Carmel aldaar. Maria de 

Médicis wendde zich tot Frederik Hendrik, het petekind van haar overleden man, koning Hendrik IV, 

die haar beloofde dat hij de vestiging van een Carmel te Oirschot zou ondersteunen. Begin 1642 

                                                      
422 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert., Monumenten in Nederland: Noord-Brabant (Zwolle 1997) 
423 J. Margry & C. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland: deel2: Provincie Noord-Brabant (Amsterdam 1998) p. 669 
424 J. Margry & C. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, p. 669 
425 J. Margry & C. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, p. 670 
426 http://www.verhalenbank.nl/detail_volksverhalen.php?id=@; zoekwoorden: Oirschot, IUTRECHT023, Klooster, Vies lijk, 
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reisde de Oirschotse Lintermans naar Den Haag af met een verzoekschrift van Maria de Médicis voor 

Frederik Hendrik. Deze directe benadering leidde tot succes. Nu Frederik Hendrik zich formeel achter 

het plan had opgesteld, volgden de machtigingen van de provinciaal en generaal van de orde. In 

1646 verkreeg de nieuwe communiteit een officiële, door Frederik Hendrik ondertekende 

stichtingsakte mede dankzij de bemiddeling van koningin Henriëtte van Engeland, de dochter van de 

inmiddels overleden Maria de Médicis en de schoonmoeder van Frederik Hendriks zoon Willem. 

Dezelfde Henriëtte verkreeg in 1648 van schoonzoon Willem II een bevestiging van deze akte. Een 

dergelijke bevestiging was nodig geworden omdat Frederik Hendrik in 1647 was overleden en omdat 

in februari 1648 de vredesonderhandelingen van de Republiek met Spanje te Münster tot de 

definitieve inlijving van Staats-Brabant hadden geleid, zonder dat daarbij een bepaling over 

godsdienstvrijheid voor de katholieke inwoners was opgenomen.
427, 428

 

In de registeromschrijving van de RCE staat dit kloostercomplex als volgt omschreven: 

 

Het aan de westelijke zijde van de Nieuwstraat gelegen R.K. Kloostercomplex van de zusters 

Carmelitessen bestaat uit drie vleugels, waarvan de zuidelijke (architect H.W. Valk, 1931) binnen de 

bescherming valt. Na de Tweede Wereldoorlog is het uiterst sobere gebouw enigszins gewijzigd, 

onder meer doordat de nieuwbouw van 1951-'54 en 1980 op de vleugel moest aansluiten. 

 

De vleugel, die onder meer de apart beschreven kapel bevat, ligt aan de zuidelijke zijde van de 

binnenplaats en grenst aan de zestiende-eeuwse gebouwen. Het gebouw is tweelaags, heeft een 

rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met oud Hollandse pannen. Op de 

begane grond heeft het gebouw aan beide zijden een reeks openslaande zestienruits vensters. Op de 

etage zijn aan de noordzijde achtruits vensters, aan de zuidzijde achttienruits vensters toegepast. 

Tegen de dakschilden staan dakkapellen met een zeer steil zadeldak, belegd met daktegels. De 

vleugel heef rechtgesloten eindgevels, voorzien van een nokruiter. Aan de zijde van de binnenplaats 

heeft het gebouw een thans beglaasde kloostergang met terrazzovloer. De latere vleugels hebben 

een afwijkend motief in de vloer. De voormalige buitenmuur aan de westelijke zijde is thans gewit, 

maar verder intact. Op de verdieping waren zeven zustercellen ondergebracht. Onder de kap een 

grote zolder. 

 

De kloostervleugel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als 

voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de herstichting van oudere orden in de 

negentiende en twintigste eeuw en is tevens van belang als voorbeeld voor de typologische 

ontwikkeling van het contemplatieve klooster voor bedelorden in het Interbellum. Het is 

architectuurhistorisch van belang vanwege de uiterst eenvoudige, het ideaal van de armoede 

uitdragende stijl en is tevens van belang in het werk van de architect Valk. Het heeft 

ensemblewaarden vanwege de samenhang van klooster en kapel. Het is tevens van belang in 

samenhang met de gaafheid van de omgeving.
429

 

 

Ook onderdel van 6.26.8.002 Carmel St. Jozef (Carmelitessenklooster Blijendaal)  is: 

 

26.6.009 Kloosterkapel 

 

                                                      
427 J. Margry & C. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, p. 671-672. 
428 Een inventarisatie is niet de plaats om een geschiedkundige polemiek op gang te brengen, of een strikte bronnenkritiek toe 
te passen. Omdat Clio (de muze van de geschiedkunde) echter de strengste aller muzen is, zijn enige kanttekeningen 
hieromtrent onontbeerlijk. Aangezien onze geschiedopvatting in belangrijke mate wordt bepaald door ons wereldbeeld, onze 
wereldbeschouwing, moet bij een schets van de Oirschotse geschiedenis mee worden gewogen dat deze auteurs van 
katholieke huize zijn en dus waarschijnlijk warme gevoelens hebben t.a.v. hun onderzoeksobject waar dergelijke illustere 
staatshoofden bij betrokken zijn. Het is daarom wenselijk ook andere perspectieven op deze fascinerende geschiedenis in 
beschouwing te nemen. Misschien voelt iemand binnen Oirschot zich geroepen om deze serieuze geschiedkundige arbeid te 
verrichten. Indachtig het geschiedkundig credo: „terug naar de bronnen‟, zou deze arbeid kunnen beginnen bij de uitstekende 
bronvermelding in de studie waaruit bovenstaande informatie is ontleend: J. Margry & C. Caspers, Bedevaartplaatsen in 
Nederland: deel2: Provincie Noord-Brabant (Amsterdam 1998) p. 671. Deze studie naar bedevaartplaatsen, incluis een 
hoofdstuk over Oirschot, is ook integraal te vinden op de website van het Meertens instituut: 
http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/568 
429 Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
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Aan dit klooster is de volgende bedevaart gekoppeld:
430

 

Cultusobject:  Maria Margaretha der Engelen (van Valckenisse), de Heilige Non van Oirschot   

Datum:  Geen specifieke datum   

Periode:  1658 - 1663 / 1931 - heden   

Locatie:  Carmel St. Jozef (carmelitessenklooster Blijendaal)   

Adres:  Nieuwstraat 28, 5688 BE Oirschot   

Gemeente:  Oirschot   

Provincie:  Noord-Brabant   

Bisdom:  's-Hertogenbosch   

Samenvatting:  Maria Margaretha van Valckenisse stichtte in 1644 onder bescherming van 

stadhouder Frederik Hendrik een carmelitessenklooster in Oirschot. Zij stierf in 1658, na tijdens haar 

leven al een reputatie van heiligheid te hebben genoten. In de maanden na de dood van Maria 

Margaretha, en opnieuw in de jaren 1662-1663, werd haar opgebaarde, onvergankelijke lichaam door 

vele pelgrims bezocht. Bij het lichaam zouden talloze wonderen zijn geschied. Genezingswonderen 

vonden tevens plaats na een behandeling met de olie die uit het lichaam was gedropen. De 

carmelitessen die zich in 1931 in Oirschot vestigden, hebben rondom relieken van de Heilige Non een 

cultus opgezet die anno 1998 nog altijd enkele bedevaartgangers trekt.  

 

6.26.8.003 Klooster Montfortanen (Montfortlaan)  

In 1903 werd het kasteel Groot Bijstervelt te Oirschot (gebouwd in 1772, zie 18.1.1.) verkocht aan de 

Paters Montfortanen. De Paters Montfortanen waren in 1880 gevlucht uit Frankrijk. Zij waren het 

slachtoffer van de antiklerikale wetten van de Franse regering, waardoor zij geen nieuwe studenten 

meer mochten aannemen. In 1903 namen de eerste 19 studenten, vergezeld van 5 paters en 5 

broeders hun intrek in het voormalig kasteel. Door het groeiend aantal studenten was uitbreiding 

nodig en in 1907 en 1930 werden respectievelijk de oostvleugel en westvleugel aangebouwd. Het 

kloostercomplex ligt in het buitengebied met oude cultuurlandschappen, bolle akkers en de oude 

buurtschappen Notel en Straten. Het klooster is samen met de kapel gelegen in een groot park 

aangelegd in een Engelse landschapsstijl met veel zeer oude monumentale bomen en waterpartijen. 

Bovendien bevinden zich in dit park veel religieuze monumenten: de brevierpaden, een 

Montfortbeeld, een Lourdesgrot, een Calvarieberg met kruisbeeld en een begraafplaats van de 

Montfortanen. De beide vleugels vormen een ensemble met het voormalig kasteel en het totale 

complex met kapel, park en religieuze objecten.
431

 

 

De aangebouwde vleugels vormen samen met het voormalig kasteelgebouw het kloostercomplex van 

de Montfortanen. Het klooster zal in de toekomst een aandenken blijven als een bijzondere opleiding 

voor Montfortanen in Nederland. Ruim 100 jaar hebben de Montfortanen hier hun opleiding genoten 

hun verblijf gehad en zijn de paters vanuit Oirschot uitgezonden naar alle werelddelen. Het totale 

complex van het Montfortanen klooster wordt een icoon genoemd voor de gemeente Oirschot. „Het 

klooster is van grote cultuurhistorische waarde voor Oirschot en refereert aan de religieuze betekenis 

van de Montfortanen in Nederland en het katholieke Brabant. Ofschoon de Montfortanen een 

gesloten gemeenschap vormden, hadden zij altijd prettige contacten met de Oirschotse bevolking en 

verleenden zij op kerkelijk terrein velerlei diensten. Tot op heden worden er in de kapel nog diensten 

gehouden waar omwonenden gebruik van maken.‟
432

 

 

6.26.8.004 Eerste klooster zusters Franciscanessen  

Tijdens het hele bewind van Koning Willem I regeert een fel antikatholiek parlement. In Oirschot 

waren sinds 22 maart 1797 de uit Weert verdreven zusters Franciscanessen komen wonen en 

werken, vooral in het onderwijs, waarmede ze ondanks hun slechte behuizing in de beginjaren, toch 

meteen waren begonnen.  

 

6.26.8.005 Hof van Solms (Koestraat 14, 16, 18) 

                                                      
430

 http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/568 
431 Beschrijving cultuurhistorische waardestelling aangebouwde oost-en westvleugel behorende bij het voormalig kasteel 
Groot Bijstervelt gelegen aan de Montfortlaan 12 te Oirschot. Stichting Behoud Erfgoed Oirschot: www.sbeo.nl 
432 Beschrijving cultuurhistorische waardestelling aangebouwde oost-en westvleugel behorende bij het voormalig kasteel 
Groot Bijstervelt gelegen aan de Montfortlaan 12 te Oirschot. Stichting Behoud Erfgoed Oirschot: www.sbeo.nl 

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/569
http://www.sbeo.nl/
http://www.sbeo.nl/
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herenhuis (Hof van Solms) 

Rijksmonument. Nr. 31278  

CHW nr. AE079-001674 

Een van de bekendste en meest genoemde huizen in Oirschot is het Hof van Solms (thans Sint 

Franciscushof), gebouwd maar nooit bewoond door de eveneens bekende Oirschotse chirurgijn 

Arnold Fey. Groot huis waar in de 17
e
 eeuw, tot 1663, een Carmelitessenklooster gevestigd was (in 

1931 keerden zij in Oirschot terug en namen hun intrek in huis Blijendaal aan de Nieuwstraat 28). 

Volgens de registeromschrijving van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) gaf de gravin van Solms 

het huis ten geschenke aan de chirurgijn Arnold Fey uit erkentelijkheid voor een welgeslaagde 

operatie. Volgens J. Lijten is dit echter een hardnekkig misverstand, omdat Arnold Fey het zelf heeft 

laten bouwen. Deze nationaal vermaarde chirurg (in 1663 heer van Cranenburg, overleden in 1679, 

zie 27.9.3) liet echter volgens het RCE wellicht de huidige gevel zetten. In 1904 is het huis gekocht 

door de Franciscanessen van het klooster Nazareth die het inrichtte voor oude en zieke zusters. 

 

Afbeelding: Hof van Solms 

 

Oorspronkelijk lag dit huis niet onmiddellijk aan de Koestraat maar iets teruggelegen achter het 

huidige Hof van Solms. Het moet een eigen ingang gehad hebben vanaf de Koestraat, die 

vermoedelijk lag, waar nu nog de zijinrit is van het Hof van Solms naast brouwerij de Kroon. Arnold 

Fey liet dit huis afbreken en bouwde een huis, dat aanvankelijk 'het niewt huys', of 'het huys aen de 

straet' genoemd werd en dat later de naam 'Hof van Solms' zou krijgen. Dit huis was vermoedelijk nog 

niet helemaal klaar, toen Fey in 1672 uit Oirschot vertrok, waar hij niet meer terug zou keren.  

 

Het huis van Fey ging over op zijn zwager Johan van Wamel. Bij het oude huis van de familie Fey 

kocht Johan van Wamel nog het volgende: in 1682 het huis en de aanstede van Anthonis Jacobs van 

de Velde. Dit perceeltje was slechts 5 roeden groot en betaalde in de verponding 1 gulden. Het moet 

gestaan hebben tussen het nieuwe huis van Fey en de tegenwoordige brouwerij (zie artikel voetnoot 

voor plattegrond). Johan van Wamel liet het afbreken (archeologisch attentiegebied). Volgens de 

administratie van de goederen van Johan van Wamel was er sprake van twee huizen, Hof van Solms 

en huis Vredenborg. Lijten concludeert dat onder het bewind van predikant van de Burgh het oude 

huis van de familie Fey is afgebroken. Het Hof van Solms werd nu een riant complex met een tuin van 

ruim een hectare. 
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Johan Söhgen, de Franse kostschoolhouder, kocht in de 19
e
 eeuw de volgende percelen: 

1. het Hof van Solms, hof, boomgaard en visvijver  

2. de akker achter de hof, groot 40 aren 

3. de paarskerkhofakker met houtgewas groot 

 

Op de kadastrale kaart van circa 1832 wordt perceel nr. 734 genoemd 'huis en tuin' terwijl op de kaart 

geen huis staat getekend. Dit perceel zal in 1832 siertuin geweest zijn samen met de laan die 

oostelijk, zuidelijk en westelijk om de vijver liep en tot dit perceel is gerekend. De vijver, perceel nr. 

733, was enorm groot en lag voor een groot gedeelte achter het tegenwoordige brouwershuis. 

Terugkijkend op ons verhaal zullen we daar het paardskerkhofakker moeten zoeken. 

 

Perceel nr. 736 zal de oorspronkelijke moestuin van het huis van Fey bevatten met de aangekochte 

moestuin van het Beelaertshofje en de moestuin van het huis op de hoek van de Heistraat. Perceel 

nr. 735 omvat het eigenlijke Hof van Solms (het gebouw) met het voorplein en het huis op de hoek 

van de Heistraat met het erf. Aan de westelijke vooruitspringende vleugel van het Hof was toen nog 

geen dwarsaanbouw in de richting van de brouwerij. De oostelijke vooruitspringende vleugel sloot 

vermoedelijk met zijn dwarsaanbouw aan bij het huis op de hoek van de Heistraat dat uit twee 

woningen bestond. De doorlopende lijnen doen veronderstellen, dat die twee woningen de doorsnede 

hebben gehad van de nu nog aanwezige kleine dwarsaanbouw.
433

  

 

Op het Hoofdgebouw staan rechthoekig twee vleugels (thans daarvan gescheiden en respectievelijk 

14 en 18 genummerd). Het hoofdgebouw heeft een gepleisterde pilastergevel, waarvan de 

middenpartij een halsgevel vormt, bekroond door een fronton met vaasmotief. Interieur met balklagen 

en plafonds. De zijvleugel nr 18, met schilddak en lijstgevel met voluutvormige hoekoplossingen is, 

naar het uiterlijk doet vermoeden, ouder dan de zijvleugel nr 14, die 19e eeuws aandoet. Beide 

vleugels zijn geheel geel gesausd.
434

 

 

26.9 Kloosterterrein 

 

6.26.9.001 Kloosterterrein Nazareth 

 

6.26.9.002 Carmel St. Jozef (carmelitessenklooster Blijendaal) (Nieuwstraat 28) 

 

6.26.9.003 Kloosterterrein Montfortanen 

 

 

26.10 Kruiseik 

 

6.26.10.001 Heilige Eik 

De Kapel van de Heilige Eik (Proosbroekweg 11) gaat – gezien de naam – terug op een “Heilige Eik”. 

Zie verder 6.26.6.001 

 
26.11 Kruisweg 

[Niet in Oirschot aangetroffen] 

 

26.12 Lourdesgrot 

 

6.26.12.001 Lourdesgrot kasteel Bijstervelt 

Het park bij kasteel Bijstervelt is aangelegd in een Engelse landschapsstijl met waterpartijen en bevat 

verschillende religieuze elementen zoals een kapel, een begraafplaats, een Lourdesgrot en 

Calvarieberg. 

 

                                                      
433 J.P.J. Lijten, „Het Hof van Solms‟. In: Campinia 21 (1991) 3 - 16. 
434 Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
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26.13 Pastorie 

 

6.26.13.001 Pastorie aan de Nieuwstraat 39, Oirschot 

Woonhuis (Voormalige pastorie) 

Bouwjaar: 18e eeuw 

Rijksmonument Nr. 31306  

CHW nr. AE079-001790 

Woonhuis met zadeldak tussen zijtopgevels met vlechtingen, gebosseerde witgepleisterde voorgevel 

met Empire ingangspartij. Het huis met verdieping aan de Nieuwstraat 39 is een goed bewaard 

voorbeeld van een huis uit het begin van de negentiende eeuw, of mogelijk iets ouder, dat goed is 

aangepast aan de Kempische traditie, maar in wezen toch een herenhuis is, van een soort die door 

heel Nederland voorkomt.
435

  

 

De rond 1760 door de pastoor van Helmond gebouwde pastorie was een monumentaal pand en 

zeker nog geschikt als pastorie, maar na de verhuizing van de schuurkerk naar de grote kerk te ver 

van de kerk gelegen voor een pastorie.
436

 

 

6.26.13.002 Pastorie Pieterskerk Nieuwstraat 17-17a, Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1840 

Rijksmonument. Nr. 31305  

CHW nr. AE079-001783 

Aan de Nieuwstraat 17-17a ligt de forse gepleisterde pastorie van de Pieterskerk, een klassiek 

aandoend herenhuis uit ca. 1840, met hardstenen waterlijsten en ingangspartij, parterre gebosseerd, 

verdieping gladgepleisterd. Daarnaast een ermee verbonden ouder huis met schilddak en lijstgevel 

met ingezwenkte hoeken, eveneens gepleisterd. 

 

26.13.003 Pastorie Koestraat 21, Oirschot 

In de periode tussen 1648 en 1800 toen de hervormden de beschikking hadden over de Sint-

Pieterskerk en de katholieken de schuurkerken in de Nieuwstraat mochten gebruiken, heeft dit pand 

dienst gedaan als predikantswoning. Dit pad heeft eens aan den lijve ondervonden dat ook aan 

Oirschot de godsdiensttwisten niet voorbijgingen. In 1719 werd door de schepenen 25 gulden 

uitgeloofd voor het aangeven van degene, die een partij hoenderveren voor het huis van de predikant 

had gestrooid met achterlating van een briefje: „Den dominee wil de kapel weg hebben, maar wij 

zullen hem plukken als een hoen!‟, en een week later de deur van het predikantshuis met stront had 

besmeerd.
437

 Op de monumentenlijst van de gemeente Oirschot wordt dit pand betiteld als „De Pauw‟; 

of er een verband bestaat tussen deze naam en bovenstaande anekdote wordt niet vermeld. 

 

Het huis Koestraat 21 zag er vroeger onooglijk uit, maar door een knappe restauratie heeft het zijn 

oude charme herkregen. Het bestaat uit een vleugel, met verdieping langs de straat gelegen, met in 

de linker helft ontlastingsbogen boven de deur en de vensters van de benedenverdieping. De 

achtergevel, die even hoog is als de voorgevel, vertoont resten van vakwerk. Achter de linker helft 

bevindt zich een aanbouw, die vermoedelijk uit de negentiende eeuw is. Het zeventiende-eeuwse 

gedeelte langs de straat heeft balkdragende muren. Onder de balken bevinden zich sleutelstukken. 

De kapbenen staan op de bovenste balklaag.
438

  

 

6.26.13.004 Voormalige pastorie (thans 4 woningen) Bernadettestraat 4a, 4b, 4c, 4d, Spoordonk 

De R.K. pastorie van de H. Bernadetteparochie te Spoordonk is gelegen ten zuidwesten van de kerk 

en middels een tussenlid daarmee verbonden. Het gebouw dateert uit 1935-'36 en werd net als de 

kerk gebouwd naar een ontwerp van A.J.M. Rats. Het gebouw is in de detaillering aangepast aan de 

                                                      
435 H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 
Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 119. 
436 J. Lijten, „De Oirschotse Sint Petruskerk na 1800‟. In: Oog op Oirschot, p. 60  
437 J. Lĳten, Rondwandeling door Oirschot.  Stichting Gerard Goossensfonds (Oirschot 1998) p. 7 
438 H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 
Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 119. 
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landelijke omgeving en uitgevoerd in een traditionalistische vormentaal met gotiserende motieven, 

ontleend aan de Brabantse gotiek, vermengd met stijlelementen van de school van A.J. Kropholler. 

Omstreeks 1990 is het pand, dat zijn oorspronkelijke functie verloren heeft, opgesplitst in vier 

appartementen.  

 

De anderhalflaagse pastorie heeft een L-vormige plattegrond en een zadeldak, dat op verschillende 

hoogten is aangezet, een fors overstek heeft en gedekt is met verbeterde Hollandse pannen. De 

gevels zijn opgetrokken in baksteen. De asymmetrische voorgevel heeft links van het midden een 

ingangspartij met rondbogig portiek, waarin een dito opgeklampte deur met zwaar smeedijzeren 

beslag. De vensters in hal en trappenhuis hebben een ijzeren roedenverdeling en glas-in-

loodpanelen. De overige vensters zijn bij de verbouwing vernieuwd. De tuin wordt omgeven door een 

bakstenen tuinmuur. Aan de achterzijde van het gebouw een bakstenen terras.  

 

De pastorie is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden in het Interbellum en is tevens van 

belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de traditionalistische pastorie. Het gebouw 

heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering die onder meer verwijst naar 

ambachtelijke streektradities. Het gebouw is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de 

architect Rats. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de 

ontwikkeling van het kerkdorp Spoordonk. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, 

typologische en functionele zeldzaamheid.
439

 

 

6.26.13.005 Pastorie Oostelbeers (Kerkstraat 8) 

Deze pastorie staat geregistreerd als rijksmonument 

Rijksmonumentnr. 31598  

CHW nr. KL081-000541 

In 1721 zou een voorganger van de huidige pastorie gebouwd zijn, zo zxou blijken uit “de boeken van 

de abdij van Tongelro” (sic!).  

De huidige uit 1769 daterende pastorie is een langgerekt eenlaags pand met zadeldak tussen 

topgevels en voorzien van een dakruiter en staat in een tuin met landschappelijke aanleg. Omstreeks 

1885 kreeg het pand een ingangsrisaliet. Deze pastorie is omgracht en heeft aan de achterzijde nog 

kleine roederamen. Naast dit omgrachte gebouw staat de traditionalistische nieuwe kerk uit 1933-34, 

door de Eindhovense architect M. van Beek.Verder ook nog een koetshuis. 

 

                                                      
439 Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
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Afbeelding: Pastorie te Oostelbeers
440

 

 

In de registeromschrijving van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed als volgt omschreven: Rechthoekig 

gebouw zonder verdieping. Met leien gedekt zadeldak tussen puntgevels. Vierkante houten 

klokkentorentje met spits. Vensters met zesruitsschuiframen. Het gebouw dateert uit de 19e eeuw. 

Ingangspartij later in de 19e eeuw gewijzigd met bordes en puntgeveltje. IJzeren toegangshek tussen 

gemetselde hekpijlers, bekroond door siervazen in Lodewijk XVI-trant. 

 

6.26.13.010 Pastorie Middelbeers (Hoogstraat) 

De kadastrale kaart uit circa 1832 en de bijbehorende OAT‟s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels), 

wijst uit dat er in Middelbeers aan Hoogdijk, een pastorie was gelegen. (Sectie D, blad 1, nr. 595).
441

 

Het was een omgracht complex dat nu verdwenen is. 

 

6.26.13.006 Pastorie nieuwe Rooms Katholieke St. Willibrorduskerk (Willibrordstraat 18, Middelbeers) 

Bouwjaar: 1865 

Rijksmonument Nr 519192  

CHW nr. KL081-000596 

Ten noorden van de aan de Heilige Willibrordus gewijde kerk staat de uit 1863 daterende R.K.-

pastorie. De tuin van de pastorie is aan de noord en westzijde afgescheiden van de straat door een 

sloot en toegankelijk via een gietijzeren poort (1865) op een bruggenhoofd. In 1938 werd aan de 

zuidzijde van de pastorie een verbindingsgang naar de kerk gebouwd, waarbij de zuidvleugel deels 

werd gewijzigd.  

 

Het eenlaags pand op U-vormige plattegrond heeft een hoofdgebouw onder zadeldak gedekt met lei 

in Maasdekking en wordt geflankeerd door twee vleugels onder schilddak gedekt met kruispannen en 

oudhollandse pannen. Het pand is opgetrokken uit handvorm bakstenen met aan de voorgevel een 

                                                      
440

 Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg 
441 Bron: www.watwaswaar.nl 



231 
 

hardstenen plint. De topgevels hebben gecementeerde afdeklijsten. De noordgevel is bepleisterd. De 

venster- en deuropeningen zijn, uitgezonderd de (half-) ronde, alle geplaatst onder licht getoogde 

strek en hebben een hardstenen dorpel. In de symmetrische vijfassige voorgevel centraal een deels 

beglaasde vleugeldeur met driedeling, licht getoogd bovenlicht en smeedijzeren deurrooster. Aan 

weerszijden van de deur twee zesruits stolpvensters met gedeeld bovenlicht. Aan de bovenzijde van 

de gevel een door een bakstenen cordonlijst afgescheiden fries dat overgaat in een fronton waarin 

een gedeeld rondvenster geflankeerd door twee halfronde vensters met metalen roedeverdeling. In 

de identieke achtergevel boven de centrale deur een lichtgetoogd bovenlicht met metalen 

roedeverdeling waarin een glas-in-lood-vulling. Beide gevels hebben aan de bovenzijde een bakgoot 

op klossen. 

 

In de zijgevels op de etage twee vierruits openslaande vensters met gedeeld bovenlicht. In de top een 

openslaand venster. In de zuidgevel een gevelsteen DE EERSTE STEENEN / VAN DIT GEBOUW 

ZIJN GELEGD / DOOR HET R.C. KERKBESTUUR / D.W.E.H.J. AARTS PASTOOR / J. BOSCH EN 

J. VENNIX / KERKMEESTERS / 14-4-1863. De vleugel aan de zuidzijde, gedekt door kruispannen, 

heeft in de gevel aan de straatzijde een zesruits schuifvenster. In de zuidgevel drie tweeruits 

openslaande vensters met diefijzers. Een deel van deze zuidgevel is, evenals de achterzijde en 

noordelijke zijgevel, sterk gewijzigd of dichtgemetseld. In de laatste nog een oorspronkelijke 

paneeldeur met bovenlicht met glas-in-lood-vulling. 

 

De vleugel aan de noordzijde, gedekt met oudhollandse pannen, heeft aan de straatzijde een 

stolpvenster met gedeeld bovenlicht. In de noordgevel twee zesruits schuifvensters en twee tweeruits 

lichten. In de achtergevel, grenzend aan de tuin, een aan de bovenzijde ronde, opgeklampte 

vleugelpoort onder gemetselde rondboog. De zuidgevel wordt ingenomen door twee opgeklampte 

deuren met gedeeld bovenlicht, een openslaand venster en een dichtgemetseld rondboogvenster. 

Aan de straatzijde, op een hardstenen sokkel, twee deels smeed-, deels gietijzeren hekpalen 

waartussen een smeedijzeren vleugelpoort, vergelijkbaar met die bij de pastorie te Vessem. De 

hekpalen worden aan de slootkant geflankeerd door gietijzeren voluten ter voorkoming van 

overklimming. In de hekpalen 'ANNO' en '1865'. 

 

De pastorie is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van 

de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang voor de typologische 

ontwikkeling van de dorpspastorie. Zij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en de 

detaillering en de wijze waarop met eenvoudige motieven toch een representatief karakter wordt 

bereikt. Het gebouw heeft ensemblewaarden in samenhang met de later gebouwde parochiekerk en 

is gaaf bewaard gebleven.
442

 

 

6.26.13.008 Pastorie Oirschot  

 

 

26.14 Patronaat 

[Niet in Oirschot opgemerkt] 

 

26.15 Religieus groen 

 

6.26.15.001 Parkachtig bosterrein van de Heilige Eik (Proosbroekweg 11) 

Het terrein van de Kapel van de Heilige Eik bestaat uit parkachtig bos met enkele oude meanders van 

de Beerze, verder bevinden zich verder nog een bakstenen kapelletje (neogotisch, ca. 1.5 x 2 meter) 

uit het begin van de 20e eeuw met een beeld van St. Antonius van Padua en een grot met beeld van 

de Moeder van Smarten.
443

  

 

6.26.15.002 Park/tuin en laan Bijsterveld 

                                                      
442 Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
443 P.J. Margry & C. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland 
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Park/tuin en laan bij een klooster. De beplanting bestaat o.a. uit zomereik, Amerikaanse eik, beuk, 

bruine beuk, varenbeuk, moerascipres, hemelboom, plataan, Hollandse linde, hulst, spar en 

sporkehout. In de ondergroei o.a. lelietje-van-dalen en salomonszegel. Rond het hoofdgebouw 

diverse oude bomen, waaronder rode beuk, moerascypres en hulst. Het geheel dateert overwegend 

uit de periode 1830-1900. Volgende bomen zijn bij de bomenstichting geregistreerd : - rode beuk uit 

1830-1840; - moerascypres uit 1880-1890; - Diverse soorten uit 1830-1840. 

CHW. nr. G171 (GK-HG-22) 

Voor een uitgebreide cultuurhistorische studie naar kasteel Bijstervelt met veel foto‟s van het park zie: 

L. Joosten, „Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot‟, 

Wetenschapswinkel Wageningen UR Rapportnummer 250 (Wageningen 2009); 

http://documents.plant.wur.nl/wewi/250.pdf 

 

26.16 Schuilkerk (schuurkerk) 

 

6.26.16.001 Restant schuurkerk Oirschot (Nieuwstraat 45) 

Op de hoek van de Nieuwstraat en de Gasthuisstraat staat een oude schansmuur, een restant van de 

schuur die van 1677 tot 1800 als kerkgebouw gefungeerd heeft voor de rooms-katholieke bevolking 

van Oirschot. Er zijn geen gegevens bewaard aangaande de bouw, toch is bekend uit de stukken die 

bewaard zijn naar aanleiding van de brand in 1745 hoe deze kerkschuur er heeft uitgezien. Op 6 juni 

van dat jaar brandde deze kerkschuur tot de grond toe af. De schuurkerk werd herbouwd en in dit 

gebouw hebben de katholieke inwoners van Oirschot gekerkt tot zij in 1800 de aloude Sint Petrus-

kerk in gebruik herkregen.
444

 

 

6.26.16.002  Schuurkerk Kerkstraat (Oostelbeers) 

In 1648, bij de Vrede van Münster, raakten de katholieken van Oostelbeers hun kerk kwijt aan de 

protestanten en bouwden de Schuurkerk. Sinds ongeveer 1672 had men in Oostelbeers 

schuurkerken gebruikt. De laatste in de reeks van drie opeenvolgende lag op de hoek van de 

Kerkstraat en de Driehoek nr. 1 en heeft nog tot 1853 dienst gedaan. Toen de katholieken in 1795 de 

eerdere kerk terugkregen, verkeerde die in slechte staat en lag deze te ver van het dorp, zodat men 

de schuurkerk bleef gebruiken tot ongeveer 1853.  

 

6.26.16.003 Schuurkerk Middelbeers(Doornboomstraat 5) 

De schuurkerk die Middelbeers in 1673 bezat brandde rond 1698 af. Op ongeveer dezelfde plaats als 

“pakhuis van Heuvelmans” (achter limonadefabriek Van de Kroon-Rombouts aan de huidige 

Doornboomstraat) werd een nieuwe schuurkerk gebouwd. 

 

 

26.17 Seminarie 

[Niet in Oirschot opgemerkt] 

 

26.18 Stokske 

[Niet in Oirschot opgemerkt] 

 

26.19 Wegkruis 

 

6.26.19.001 Wegkruis Bestseweg 

Op de hoek van de Bestseweg is een wegkruis uit 1938 te vinden. AE079-001562 

 

6.26.19.002 Moordkruis (Oude Grindweg De Mortelen-Oirschot) 

Eenvoudig houten kruis dat is opgericht ter nagedachtenis aan een Italiaanse marskramer die in 1838 

werd omgebracht voor een rijksdaalder. Tussen de bomen van het Vogeltjesbos een de Oude 

Grintweg staat een sober houten kruis. Onder een ingesneden doodskop vermeldt de tekst dat op 

deze plaats op 4 juni 1838 de 16-jarige Italiaan Giovanni Castione is vermoord. „Bid voor de ziel‟. 

 

                                                      
444 J. Lijten, „De Schuurkerk‟. In: Oog op Oirschot, p. 248-250. 

http://documents.plant.wur.nl/wewi/250.pdf
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„Giovanni, afkomstig van Sardinië, was marskramer en verkocht langs de boerderijen en huizen schilderijtjes en 

kleurige prenten. Hij had goede zaken gedaan, ook in Oirschot, en had 18 gulden aan zilvermunten en een munt van 

vijf franc op zak toen hij overnachtte in het logement van de weduwe van Cuyk, gelegen aan de Eendenpoel. Daar 

ontmoette hij Martinus Zoeren, een 20-jarige, aan lager wal geraakte wever. Samen zijn ze de volgende dag op weg 

gegaan naar Boxtel. Tijdens een rustpauze sloeg Martinus Giovanni met een stuk hout op zijn hoofd, duwde hem in 

een sloot en hield zijn hoofd zo lang onder water totdat hij verdronken was. Van het gestolen geld goot Martinus zich 

vol drank. Hij werd al snel opgepakt nadat men het lijk had gevonden. Hij viel door de mand omdat hij met de 

gestolen munt van vijf franc wilde betalen. Na zijn veroordeling werd hij 26 mei 1839 op 21-jarige leeftijd op de markt 

in zijn geboorteplaats Arnhem opgehangen. Hoewel hij lang bleef ontkennen, dat hij de moord had gepleegd, 

bekende hij twee dagen voor zijn terechtstelling alles aan de politie en aan zijn vader en zus. Dit was niet het laatste 

doodvonnis in Nederland; dat gebeurde op 31 oktober 1860, toen Johannes Nathan als laatste misdadiger ter dood 

werd veroordeeld en op het schavot in Maastricht stierf.‟
445

 

 

De buren van het gehucht Hedel hebben destijds op de plaats van het misdrijf een kruis geplaatst. Als 

eigenaar van de grond verving het Armenbestuur het in 1938 door een eikenhouten kruis. Dit werd in 

1973 door vogelvereniging de Woudgalm, die het bos in gebruik heeft, gerestaureerd en in 1987 

vervangen. 

 

Dit zogenaamde moordkruis, ook wel boetekruis of veldkruis genoemd, is een monument voor de 

slachtoffer(s) van een gewelddaad zoals doodslag en werd hier geplaatst door de familie van de 

dader als blijvend aandenken en als blijk van respect van de dader voor de slachtoffers. In Nederland 

zijn moordkruisen geplaatst tot in de vijftiende eeuw. Nog tot in de zeventiende eeuw kon een rechter 

een veroordeelde bovenop zijn straf de verplichting opleggen tot oprichting van een dergelijk 

gedenkteken. In het algemeen vermeldt het kruis naast de naam van het slachtoffer tevens iets over 

de toedracht van de daad. In de 19e en 20e eeuw werden moordkruisen meestal geplaatst door de 

nabestaanden van slachtoffers. De oorspronkelijke betekenis als teken van boetedoening door de 

dader is hierbij verdwenen en de kruisen dienen uitsluitend als eerbetoon aan de slachtoffers en als 

markering van de plaats waar het delict heeft plaatsgevonden. 

 

 

26.20 Mirakelkuil 

[Niet in Oirschot opgemerkt] 

                                                      
445

 R. Brouwer, Hij sliep op Schoonoord in om in een schoner oord te ontwaken: begraven in Oirschot (Eindhoven 2000) p. 21 
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Thema: 27 Meubilair 

 

 

In het landschap komen vanouds tal van kleine elementen voor die een of andere functie hadden, maar 

niet onder een van de gebruikte rubrieken gebracht kunnen worden. Dit is de restcategorie die alles 

opvangt wat niet onder een van de eerdere thema‟s terecht kan.  

 

27.1 Bijzondere boom 

Boom die botanisch bijzonder is, bijzonder oud is, dorpslinde, heilige eik etc. 

 

In vele gemeenten van Brabant bevinden zich zeer oude lindebomen. De lindeboom werd op een 

centrale plaats in een dorp geplant, waar onder in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd recht werd 

gesproken. Voor boerderijen werd een aantal linden geplant om de rieten daken tegen de 

stormwinden te beschermen. Ze werden tevens geplant voor boerenherbergen en uitspanningen om 

de gelagkamer in de zomer koel te houden:  

 
 „In de hof voor of achter de herberg trof men een of meer lindebomen aan, met een rond plankier om de stam als 

 tafel voor het te schenken gerstebier, terwijl men op houten banken hieromheen zat. Ook de mik of draaiboom 

 boven de welput draaide vaak in een gaffel van een lindeboom.‟
446

  

 

De schepenbank, een stenen of houten “bank” waar de schepenen in de open lucht hun zittingen 

hielden, werd het liefst gesitueerd onder een mooie lindenboom.
447

 Lindebomen speelden ook een 

belangrijke rol bij pogingen tot genezing van allerlei ziekten. Zo knielden in Eersel de gelovigen 

biddend bij een lindeboom neer, kropen ze om de boom heen en staken spelden in de bast om van 

koorts genezen te worden.
448

 Een aadig detail is dat onze voorouders thee zetten van de 

lindebloesem. 

 

Stuifmeelonderzoek van de bodem heeft uitgewezen dat al in het boreale tijdperk (8.000-5.000 v. C.) 

naast de berk, den, wilg en eik, ook de linde werd aangetroffen. De thans in ons land meest 

voorkomende soort is de zomerlinde, welke van half juni tot half juli bloeit en dan in wijde omtrek aan 

haar heerlijke geur merkbaar is. Er zijn veel persoonsnamen, plaatsnamen en bedevaartoorden, 

waarin de Linde, of een verbastering daarvan, voorkomt. Het als zodanig veelvuldig voorkomen van 

deze naam laat de belangrijke betekenis zien die dergelijke bomen hadden in het volksleven en in de 

volksoverlevering.
449

  

 

Achter de Eik (Quercus) gaat ook een boeiend verhaal schuil. Eiken hebben voor onze voorouders 

eveneens een belangrijke betekenis gehad. Eiken hebben een lange mythologische geschiedenis. Zo 

werden ze in verband gebracht met Zeus, de god van de donder, wat tevens zou verklaren waarom 

ze zo vaak door de bliksem werden getroffen. Planten met geneeskrachtige of magische 

eigenschappen werden superieur geacht wanneer ze op een eik groeiden. Eiken werden ook geplant 

als markeringspunt op het hoogste deel van een akkercomplex (kroezeboom of kruisboom), van 

waaruit de esgrond werd verdeeld.
450

 

 
„Aan de symboliek van de boom zijn veel studies gewijd. Daaruit komt de boom te voorschijn als een universeel 

religieus symbool. De mythe van de levensboom bijvoorbeeld is uit aIle tijden en culturen overgeleverd. Zo hebben 

de Boom der Kennis en de Kruisboom voor gelovigen een bijzondere betekenis. Van de Germanen weten we dat hun 

rechtspraak plaatsvond onder de heilige eik of de gewijde linde. Ze beraadslaagden er over het weI en wee van de 

stammen. Men dreef er handel en kwam er bijeen voor verhuringen en verpachtingen. Deze heilige eiken of gewijde 

linden waren reusachtige bomen.‟
451

  

 

                                                      
446

 J.B. Bolmers, „Over zeer oude Linden‟. In: Brabants Heem, Jaargang 17 (1975) p. 40- 45. Aldaar 40 
447

 K.Leenders, Toelichting bergippen CHI (z.p. z.j.) 
448

 M. Asseldonk, De Meierij ontrafeld: plaatselijke bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ‟s-
Hertogenbosch, circa 1200-1832 (Tilburg 2003) p. 133 
449

 J.B. Bolmers, „Over zeer oude Linden‟. In: Brabants Heem, Jaargang 17 (1975) p. 40- 45. Aldaar 41 
450

 J.J.F. de Waal, „Een merkwaardige boom in Heeze‟. In: Heemkronyk 29 (1990), p. 49-55. Aldaar 51 
451

 J.J.F. de Waal, „Een merkwaardige boom in Heeze‟. In: Heemkronyk 29 (1990), p. 49-55. Aldaar 50 
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In Oirschot bevindt zich in de Sint Pieter een Maria-altaar met het beeldje van Onze-Lieve - Vrouw 

van de Heilige Eik. De middeleeuwse legenden die aan het ontstaan van dergelijke 

bedevaartplaatsen voorafgaan, verhalen over een in een eikeboom gevonden Mariabeeld dat werd 

meegenomen en telkens op eigen kracht naar de boom terugkeerde (zie 26.6.1). 

 

Vroeger sprak men over eikenhout wel eerbiedig als edelhout. Bij oude boerderijen wordt duidelijk 

waarom. Het gebint, de konstruktie, deur en ramen werden toen meestal door de dorpstimmerman 

van eikenhout gemaakt en deze blijken honderden jaren nog steeds te funktioneren. Het schors van 

de eik werd gebruikt in de leerlooiindustrie.
452

  

 

Dergelijke oude lindebomen treft men aan in Middelbeers en Oirschot, met schattingen van ouderdom 

van 200, 500, en zelfs 800 jaren, doch men dient wel te bedenken dat in de meeste gevallen de 

oorspronkelijke stam wel niet meer aanwezig zal zijn. De hoogte en omvang van de stam van een 

lindeboom zeggen overigens niets omtrent de ouderdom. Al deze lindebomen zijn levende 

monumenten uit het verleden en dienen dus met zorg en deskundigheid behandeld te worden.
453

 

 

In de buurtschappen van de gemeente Oirschot hebben boerderijen en pleinen nog oude beplanting. 

Dit geldt onder meer voor Straten-De Bollen. Verscheidene boerderijen bewaren huislinden en oude 

hagen. De landgoederen rondom de kern bezitten oude lanen van eik en beuk. Voorbeelden zijn 

Heerenbeek en „s-Heerenvijvers waar parken met exoten liggen binnen akkergebieden en bos. Het 

park rond Bijsterveld heeft zeer oude bomen, waaronder eik, beuk en exoten als mammoetboom, 

vleugelnoot en libanonceder. In het midden van het dorp hebben de Markt en aansluitende straten 

beplanting van kastanjes en vooral linden.
454

  

 

Vele boerderijen in de voormalige gemeenten Oost- West- en Middelbeers bezitten nog de 

authentieke erfbeplanting van linden, hagen en fruitbomen. Lindebomen staan onder meer bij 

Doornboomstraat 15, Schepersweg 1, Straatsedijk 2 en Voldijnseweg 18. Bij Vestdijk 49 staat een 

solitaire, oude snoeilinde. Rondom de oude toren in Oostelbeers ligt een groep linden en eiken. 

Driehoek 21 heeft een fraaie beplanting op het driehoekige pleintje. Ook bij de kapel aan de 

Spreeuwelsedijk bevindt zich een beplanting met onder meer linden. Het landgoed Baest heeft een 

oude beplanting in de eiken- en beukenlanen, terwijl rondom het huis een recente historiserende 

tuinbeplanting is aangelegd. Veel wegen in de gemeente hebben een laanbeplanting van linden en 

eiken.
455

 Oirschot wordt dan ook wel een monument in groen genoemd.  

 

6.27.1.001 Linden en kastanjes Marktplein Oirschot 

Op een terras op het marktplein kan men heerlijk zitten. Het uitzicht over het Marktplein, de aanblik 

van die majestueuze Kerk en toren en die zoete geur, die uitstraalt uit de vele linden- en 

kastanjebomen waarmee het marktplein versierd is, hebben al velen bekoord.  

 

6.27.1.002 RK Begraafplaats Oirschot 

Tilia europaea 

1890-1900 

Begraafplaats 

Tilia europaea1890-190014915390551900 

Monumentale Hollandse linde uit 1890-1900. Staat op Rk-begraafplaats. 

 

6.27.1.003 Vestdijk 49 Middelbeers 

Tilia cordata 

1810-1820 

agrarisch geb. 

                                                      
452

 F. van Dĳk, „De boom en andere monumenten : wandeling door het dorp Heeze‟. Uitgeg. door de Heemkundekring "De 
Heerlĳkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten" en het I.V.N., afdeling Heeze-Leende (Heeze 1985), p. 8 
453 J.B. Bolmers, „Over zeer oude Linden‟. In: Brabants Heem, Jaargang 17 (1975) p. 40- 45. Aldaar 44 
454 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 
Oirschot. 
455 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. 
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Tilia cordata1810-182014515386263100 

Kleinbladige linde uit 1810-1820 in agrarische omgeving. Deze boom werd ook wel de wonderboom 

genoemd en was een bekend fenomeen in de Beerzen. Het was (en is) een oude lindeboom, die in 

een grasveldje staat aan de Vestdijk. Het "wonder" was dat een sparrenboom in die lindeboom 

groeide. Het komt bij knotbomen wel vaker voor dat in de vermolmde stam andere planten of 

boompjes gaan groeien, maar de afmetingen die deze spar bereikte waren wel heel bijzonder. De 

spar had in het begin van deze eeuw een diameter van ongeveer 35 centimeter. In 1911 echter legde 

de spar het loodje door de droge zomer; hij bleef echter nog staan tot 1928. Toen is hij gekapt waarna 

er nog een nieuwe spar werd ingeplant; echter zonder succes.
456

 

 

6.27.1.004 Beuk, Nieuwstraat Oirschot 

Rode beuk, Fagus sylv.'Purpurea', uit 1900-1910. Staat in de tuin. 

 

6.27.1.005 Julianaboom Middelbeers 

Deze lindeboom werd voorafgegaan door de zogenaamde "Wilhelminaboom", geplant ter 

gelegenheid van een feest van koningin Wilhelmina. De beschadigingen die hij in de Tweede 

Wereldoorlog opliep, overleefde hij niet. Hij was toen bijna 50 jaar oud. In zijn plaats kwam de 

"Julianaboom".
457

 Foto in de Beerzen van Weleer.  

 

6.27.1.006 Huislinden/oude hagen Heersdijk 2 

In de buurtschappen hebben boerderijen en pleinen nog oude beplanting. Verscheidene boerderijen 

bewaren huislinden en oude hagen. Goede voorbeelden zijn Heersdijk 2, Spoordonkseweg 141 en 

Wevershoek 1.  

 

6.27.1.007 Huislinden/oude hagen Spoordonkseweg 141 

In de buurtschappen hebben boerderijen en pleinen nog oude beplanting. Verscheidene boerderijen 

bewaren huislinden en oude hagen. Goede voorbeelden zijn Heersdijk 2, Spoordonkseweg 141 en 

Wevershoek 1.  

 

6.27.1.008 Huislinden/oude hagen Wevershoek 1 

In de buurtschappen hebben boerderijen en pleinen nog oude beplanting. Verscheidene boerderijen 

bewaren huislinden en oude hagen. Goede voorbeelden zijn Heersdijk 2, Spoordonkseweg 141 en 

Wevershoek 1. 

 

6.27.1.009 Liempdsedijk 2 en 3 

In de buurtschappen hebben boerderijen en pleinen nog oude beplanting. Verscheidene boerderijen 

bewaren huislinden en oude hagen. Goede voorbeelden zijn Liempdsedijk 2 en 3 die mooi in het 

landschap liggen.  

 

6.27.1.010 Fluterd 1 

In de buurtschappen hebben boerderijen en pleinen nog oude beplanting. Verscheidene boerderijen 

bewaren huislinden en oude hagen. Fluterd 1 heeft onmiskenbaar een van de meest gave erven met 

haag en boomgaard.   

 

6.27.1.011 Boomgaarden ten zuiden van Wilhelminakanaal 

In de buurtschappen hebben boerderijen en pleinen nog oude beplanting. Verscheidene boerderijen 

bewaren huislinden en oude hagen. Ten zuiden van het Wilhelminakanaal bevindt zich een 

kleinschalig landelijk gebied met menging van akkers, erven, boomgaarden en boerderijtjes 

 

6.27.1.012 Bomengroep kerkterrein Middelbeers 

                                                      
456 J. Kolsters, W. Kolsters, J.v. Vroenhoven  De Beerzen van weleer (Hulst 1993)  
457 J. Kolsters, W. Kolsters, J.v. Vroenhoven  De Beerzen van weleer (Hulst 1993)  
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Bomengroep van Hollandse linde op en rond een kerkterrein. Het geheel dateert overwegend uit de 

periode 1890-1920. Volgende boom is bij de bomenstichting geregistreerd : - Hollandse linde uit 

1890-1900. 

CHW. nr. G283 (HK-HG-55) 

 

6.27.1.013 Lindebomen Doornboomstraat 15 

Vele boerderijen in de voormalige gemeenten Oost- West- en Middelbeers bezitten nog de 

authentieke erfbeplanting van linden, hagen en fruitbomen, zoals de lindebomen aan de 

Doornboomstraat. 

 

6.27.1.014 Lindebomen Schepersweg 1 

Vele boerderijen in de voormalige gemeenten Oost- West- en Middelbeers bezitten nog de 

authentieke erfbeplanting van linden, hagen en fruitbomen, zoals de lindebomen aan de 

Schepersweg. 

 

6.27.1.015 Lindebomen Voldijnseweg 18 

Vele boerderijen in de voormalige gemeenten Oost- West- en Middelbeers bezitten nog de 

authentieke erfbeplanting van linden, hagen en fruitbomen, zoals de lindebomen aan de 

Voldijnseweg. 

 

6.27.1.016 Groep linden oude toren Oostelbeers 

Rondom de oude toren in Oostelbeers ligt een groep linden en eiken. 

 

6.27.1.017 Driehoek 21 

Vele boerderijen in de voormalige gemeenten Oost- West- en Middelbeers bezitten nog de 

authentieke erfbeplanting van linden, hagen en fruitbomen. Driehoek 21 heeft een fraaie beplanting 

op het driehoekige pleintje. 

 

6.27.1.018 Lindebomen kapel Spreeuwelsedijk 

Ook bij de kapel aan de Spreeuwelsedijk bevindt zich een beplanting met onder meer linden. 

CHW. nr. G204 (GK-HG-63) 

 

6.27.1.019 Beplanting landgoed Baest 

Het landgoed Baest heeft een oude beplanting in de eiken- en beukenlanen, terwijl rondom het huis 

een recente historiserende tuinbeplanting is aangelegd. Het landgoed Baest heeft oude akkers en 

houtopstanden. 

CHW.nr. G164 (GK-HG-13) 

 

6.27.1.020 Lindebomen Straatsedijk 2 

Vele boerderijen in de voormalige gemeenten Oost- West- en Middelbeers bezitten nog de 

authentieke erfbeplanting van linden, hagen en fruitbomen, zoals de lindebomen aan de Straatsedijk.  

 

6.27.1.021 Park/tuin en laan Bijsterveld 

Park/tuin en laan bij een klooster. De beplanting bestaat o.a. uit zomereik, Amerikaanse eik, beuk, 

bruine beuk, varenbeuk, moerascipres, hemelboom, plataan, Hollandse linde, hulst, spar en 

sporkehout. In de ondergroei o.a. lelietje-van-dalen en salomonszegel. Rond het hoofdgebouw 

diverse oude bomen, waaronder rode beuk, moerascypres en hulst. Het geheel dateert overwegend 

uit de periode 1830-1900. De volgende bomen zijn bij de bomenstichting geregistreerd : - rode beuk 

uit 1830-1840; - moerascypres uit 1880-1890; - Diverse soorten uit 1830-1840. 

CHW. nr. G171 (GK-HG-22) 

 

In het park met landschappelijke aanleg (Engelse landschapsstijl) staan zeer oude bomen. In dit 

belangwekkende park vallen bijzonder de volgende bomen op: o.a.diverse beuken en eiken, 

moerascypers, hemelboom, acacia, coniferen, linde, plataan, grote spar, robinia, libanonceders, oude 

paardekastanjes tot een omtrek van 790cm en een hoogte van 36 m. Vele van deze bomen hebben 
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een monumentale status. De meest opvallende bomen staan op het grasveld voor het huis. De grote 

bruine beuk (Fagus sylvatica purpurea) met zijn lage takken valt het eerst in het gezichtsveld. Links 

van deze boom staat de oudste moerascipres (Taxodium distichum) van Nederland en vlak hiernaast 

staat een hemelboom (Ailanthus altissima). Deze bomen hebben de ruimte gekregen om op 

natuurlijke wijze uit te groeien tot solitairen.
458

 

 

Voor de omschrijving van de overige bomen: zie: L. Joosten, „Cultuurhistorische analyse en 

waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot‟, Wetenschapswinkel Wageningen UR Rapportnummer 250 

(Wageningen 2009); http://documents.plant.wur.nl/wewi/250.pdf 

 

6.27.1.022 Laanbeplanting Kuikseindse Weg 

Laanbeplanting van Amerikaanse linde en Amerikaans eik. Het geheel dateert overwegend uit de 

periode 1900-1910.CHW. nr. G203 (GK-HG-61)  

 

6.27.1.023 Wegbeplanting Keyenhurkse Dreef 

Beplanting langs doorgangsdijk door voormalige woeste gronden. De beplanting bestaat uit grove 

den. Het geheel dateert overwegend uit de periode 1900-1940.CHW. nr. G188 (GK-HG-41) 

 

6.27.1.024 Laanbeplanting Oirschotse Weg 

Laanbeplanting van zomereik. Het geheel dateert overwegend van omstreeks 1880. CHW. nr. G166 

(GK-HG-16) 

 

6.27.1.025 Wegbeplantingen Westelbeers e.o. 

Beplantingen langs doorgaande wegen, met name doorgangsdijken door voormalige woeste gronden. 

De beplanting bestaat met name uit grove den, maar ook uit zomereik, ruwe berk, wilde lijsterbes en 

Amerikaanse vogelkers. In de ondergroei o.a. wilde kamperfoelie en braam. Het geheel dateert 

overwegend uit de periode 1900-1930. CHW. nr. G185 (GK-HG-38) 

 

6.27.1.026 Laanbeplanting Monfortlaan 

Eind 18
e
 eeuw en in de loop van de 19

e
 eeuw verkocht Oirschot veel van haar groene gronden. 

Verkoop van al die gronden betekende niet automatisch dat de nieuwe eigenaars op grote schaal aan 

het ontginnen sloegen en er meteen veel bos en hei verdween. Toen de gemeente in 1810 besloot 

152 eikenbomen aan weerszijden van 't voetpad ("van de Vrijheid lopende tot aan Den Duivendries") 

lopende langs de erve van Beysterveld, publiekelijk te verkopen, vroeg "de Vrouwe van Oirschot" of 

zij ze mocht kopen om ze zo lang te laten staan als zij dat wilde. Nog steeds staan er veel 

eikenbomen op de Montfortlaan, nu ongeveer 250. 

 

6.27.1.027 Knotlinden boerderij Heikant nr. 3 

Vier knotlinden voor boerderij Heikand nr. 3
459

 

 

6.27.1.028 Solitaire bomen en/of knotwilgen 

Solitaire bomen en /of knotwilgen ten oosten van Oirschot/De Stad
460

 

 

6.27.1.029 Bijzondere bomen Beuk in Nieuwstraat  

Beuk en Haagbeuk in haag langs pad tussen Leeuwerikstraat en Kerkhof 

Beuk in tuin van Heuvel 23 

Meer dan 100 jarige Linde op erf van boerderij Robben aan Boterwijkse straat 15
461

 

 

6.27.1.030 Bijzondere hagen of heggen bij Beelaart huisjes aan einde Heistraat 

1. Noyenstraatje en doorgaand langs het kerkepad naar Karel Doormanlaan 

                                                      
458 L. Joosten, „Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot‟, Wetenschapswinkel Wageningen UR 
Rapportnummer 250 (Wageningen 2009). p. 9. 
459

 C. Oomen, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 9 
460 W. van Herwaarde & T. van IJsselmuiden, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 8. 
461

 T. Pel, Werkgroep heemkundekring Oirschot, kaart 7 

http://documents.plant.wur.nl/wewi/250.pdf
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2. Meidoornhaag aan Nieuwstraat tussen Kapelpad en Zusters Karmelistessen (graag 

herplanten). De oude (voormalige) Meidoornhaag stond op “schootsafstand” van de kerk. 

Daarom mocht hij daar geplaatst worden. De haag is enige jaren geleden vervangen door 

een beukenhaag.  

3. De hagen als afscheidingen tussen diverse tuinen. 

4. Haag rondom Kerkhof 

5. Haag achter tuinen aan westzijde Nieuwstraat 

 

6.27.1.031 Bosje met aan de rand hogere bomen 

Bosje met aan de rand wat hogere bomen en binnenin een soort hakhout. Het is een nat stuk grond 

dat waarschijnlijk te slecht was om er landbouwgrond van te maken.
462

 

 

6.27.1.033 Oud akkerpad met een korte solitaire bomenrij 

Al zichtbaar op de historische Pieckkaart
463

 

 

6.27.1.034 Eiken bosje Fransman 

Veldcontrole heemkundekring.
464

 

 

6.27.1.035 Solitaire eik 

Veldcontrole heemkundekring.
465

 

 

6.27.1.036 Hoge solitaire bomen 

Veldcontrole heemkundekring.
466

 

 

6.27.1.037 Solitaire eik (scheieik diverse gemeijnten?) 

Veldcontrole heemkundekring.
467

 

 

6.27.1.038 Solitaire eik 

Veldcontrole heemkundekring.
468

 

 

Van de bomenstichting  zijn de volgende bomen overgenomen: 

Uniek nr Start Latijnse naam 
Nederlandse 
naam 

Standplaats 
Reden 
inventarisatie 

6.27.6.188 
1890 - 
1900 

Tilia europaea Hollandse linde 
kerkje, hoek Sint Jorisstraat, 
Willibrordstraat 25 Middelbeers 

Monumentaal 

6.27.6.189 
1900 - 
1910 

Quercus robur Zomereik 

Oude kerktoren, Hoogeind 
gelegen aan zandpad tussen 
Hillestraat en de Hertog 
Janstraat 

Monumentaal 

6.27.6.190 
1880 - 
1890 

Tilia europaea Hollandse linde Hillestraat 4, Hoogeind Monumentaal 

6.27.6.191 
1890 - 
1900 

Tilia europaea Hollandse linde RK Begraafplaats, Oirschot Monumentaal 

6.27.6.192 
1900 - 
1910 

Fagus 
sylv.'Purpurea' 

Bruine beuk Nieuwstraat, Oirschot Monumentaal 

6.27.6.193 
1810 - 
1820 

Tilia cordata Winter linde * Vestdijk 49a, Middelbeers Monumentaal 

6.27.6.194 
1880 - 
1890 

Aesculus 
hippocastanum 

Witte 
paardenkastanj
e 

* Markt, Oirschot aan de 
oostzijde van de RK Kerk Sint 
Petrus 

Monumentaal 

6.27.6.195 1700 - Diverse 0 * Huis te Baest, v/d Mortellaan Monumentaal 
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1750 soorten 9, Oostelbeers 

6.27.6.196 
1400 - 
1600 

Quercus robur Zomereik 
Het Kroontje, NSW Landgoed 
Baest  

Monumentaal 

6.27.6.197 
1920 - 
1930 

Robinia 
pseudoacacia 

Valse acacia 
* Bij inrit landhuis, v.d. 
Mortellaan 3, Oostelbeers 

Monumentaal 

6.27.6.198 
1900 - 
1910 

Diverse 
soorten 

0 
Bij brandtoren, Landgoed De 
Utrecht, Hoogeind 

Monumentaal 

6.27.6.199 
1830 - 
1840 

Diverse 
soorten 

0 Montfortlaan, Montfort Monumentaal 

6.27.6.200 
1880 - 
1890 

Fagus 
sylv.'Purpurea' 

Bruine beuk 
Montfortlaan 12, Montfort 
voortuin klooster 

Monumentaal 

6.27.6.201 
1880 - 
1890 

Taxodium 
distichum 

Moerascypres Montfortlaan, Montfort Monumentaal 

 

 

27.2 Fontein 

Min of meer monumentale waterfontein. 

[In Oirschot niet opgemerkt.] 

 

27.3 Gedenkteken 

Profaan beeld of tekst als monument, herinnerend aan gebeurtenis of iets dergelijks. 

 

27.4 Hek 

Hek, tolhek, niet behorend bij de beemden of de akkers. 

 

6.27.4.001 Hekken Van Baerlandsstraat 

Binnen de oude dorpskern van Oirschot zijn diverse straten nog voorzien van authentieke stoepen en 

hekken. Goed voorbeeld is de Van Baerlandstraat waar veel huizen stoepen en palen met kettingen 

hebben.  

 

6.27.4.002 Nieuwstraat 

Binnen de oude dorpskern van Oirschot zijn diverse straten nog voorzien van authentieke stoepen en 

hekken. Goed voorbeeld is de Nieuwstraat waar veel huizen stoepen en palen met kettingen hebben.  

 

 

27.5 Kinderkolonie 

Huis in de bossen waar de “Rotterdamse bleekneusjes”weer wat kleur konden opdoen. 

[In Oirschot niet opgemerkt.] 

 

27.6 Poel 

Waterplas op boerenerf,  langs de weg of op plein, brandput. Wielen langs dijken zijn opgenomen 

onder thema Beemden. 

[In Oirschot niet opgemerkt.] 

 

27.7 Pomp 

Openbare drinkwaterpomp op straat of plein. 

 

6.27.7.001 Pomp Markt 

De pomp voor het raadhuis dateert uit 1975 en staat op de plaats van een ouder, verdwenen 

exemplaar. Resten hiervan zullen mogelijk nog in de ondegrond aanwezig zijn in de vorm van een 

overkluisde waterput. 

 

27.8 Schaapskooi 

Stal speciaal voor schapen, meestal op de heide of aan de rand ervan. 

[In Oirschot niet opgemerkt.] 
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27.9 School 

Zowel de oude parochieschool, als eventuele Latijnse school, HBS en andere typen. 

Vanwege de aanwezigheid van een kapittel van seculiere kanunniken heeft onderwijs in Oirschot 

altijd een belangrijke rol gespeeld. In 1293 wordt reeds melding gemaakt van een kapittelschool. De 

geestelijke invloed van het kapittel van Oirschot had onder andere hierdoor grote invloed op het 

geestelijke en culturele klimaat in de omgeving. Het leidde niet alleen priesters op, maar ook 

notarissen, secretarissen en ambtenaren. De invloed reikte zelfs tot over heel de Kempen omdat 

vandaar leerlingen naar de Latijnse school in Oirschot kwamen. 

 

6.27.9.001 Latijnse school (Schoolstraat 4- 16) 

Appartementencomplex (Latijnse School)  

Bouwjaar: Ca. 1920-1930 

Rijksmonument Nr. 31321  

CHW nr. KL081-000574 

 

Op de hoek van de Dekanijstraat. Bestaat uit twee panden: op de hoek een eenvoudige witte 

dorpswoning; vensters met luiken en empire-ramen met telkens twee bogen in het bovenlicht van elk 

venster en kleine roedenverdeling. Daarnaast: rechthoekig woonhuis van twee verdiepingen, later 

meubelfabriek. Met hoog dak tussen trapgevels aan de korte zijden. De vensters aan de voorgevel - 

in de trant van plm. 1550 doch met ertussen jaarankers 1679 - zijn overspannen door uitgekraagde 

korfbogen; in de boogtrommels metselmozaïek. In de middelste travee een laad-opening uitgebroken, 

dwars door de onderste korfboog heen. In de zuidelijke trapgevel zijn de vensters dichtgezet en is 

een afdak aangebouwd voor houtopslag. Inwendig nog de oude balklagen met eenvoudige 

geprofileerde sleutelstukken. In 1629 gesticht als huis voor de scholaster en de kanunniken. In de 

ramen dezelfde roedenverdeling en boven dezelfde rondbogen (hier met omgekeerde waaiers) als in 

het witte huisje op de hoek ernaast.
469

 

 

De voormalige Latijnse school is een in opzet 16
e
 eeuws dwarshuis, dat waarschijnlijk tevens de 

scholaster en kanunniken onderdak bood. Toen door de val van 's-Hertogenbosch in 1629 veel 

katholieke leerlingen naar Oirschot trokken, werd het pand ingrijpend verbouwd. Het resultaat was 

een tweelaags gebouw met hoog zadeldak tussen trapgevels, voorzien van jaartalankers, 

geprofileerde korfbogen, boogtrommels met metselmozaïeken en speldagen in maniëristische 

vormen. De Latijnse school van Oirschot is als gebouw goed bewaard gebleven.
470

 

 

Volgens de locale historicus J. Lijten heeft de Oirschotse Latijnse school vermoedelijk reeds in de 

Karolingische tijd een schoolopleiding verzorgd. Het befaamde kapittel in Oirschot zou zijn ontstaan 

uit een klerkencollege die gewoonlijk het onderwijs verzorgde. Vanaf de dertiende eeuw spreken de 

bronnen over de Oirschotse school:  

 
„Onder het bestuur van het kapittel en diens scholaster werd die opleiding gegeven in twee afdelingen, totdat ze in de 

onrustige tijd van de zestiende eeuw tot één afdeling terugviel, terwijl een tweede afdeling als dringend gewenst 

beschouwd bleef worden. Na een korte hoogbloei van 1629 tot 1648, waarin de school onder het dorpsbestuur en de 

leiding van bekwame rectoren vier afdelingen telde, werd ze enige tijd als melkkoetje gebruikt door enkele profiteurs, 

om in 1678 een stille dood te sterven. Ons rest nog het gebouw, waarin de school haar hoogbloei beleefde en dat 

Oirschot in respectvolle piëteit voor de toewijding van het voorgeslacht als een van zijn kostbaarste monumenten 

dient te beschouwen.‟
471

  

 

Het aantal leerlingen zal na 1652 steeds erg klein geweest zijn, zodat het niet aanlokkelijk was, om 

een van de grote schoollokalen van de Latijnse school te gebruiken. Volgens een verklaring ten 

overstaan van de schepenen d.d. 12-03-1674 had men tot leslokaal voor dit kleine groepje beslag 

gelegd op de sacristie van de Sint-Petrus-kerk aan de kant van de markt, waarin ook een aparte 

buitendeur werd aangebracht. Het Franse bezettingsleger liet in 1672 deze deur echter 

dichtmetselen, waarna de lessen aan huis werden gegeven. De dichtgemetselde deur is nog te zien. 

Men kan daaraan ook zien, dat zij niet oorspronkelijk was en blijkbaar apart voor de Latijnse school 
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was aangebracht. De uitspraak, dat het Oirschotse dorpsarchief eeuwenlang 'op de Latijnse school' 

werd bewaard, zal men dus letterlijk moeten nemen. Het archief werd bewaard in de kamer juist 

boven het vertrek, waar in de vervaljaren vóór 1672 de Latijnse school werd gehouden.
472

 

 

De Latijnse school is een goed voorbeeld van een zeer geslaagde herbestemming. Aan het einde van 

de zeventiger jaren verkeerde het pand in een slechte toestand. Het herbergde een meubelfabriek en 

was als zodanig sterk verwaarloosd. Aan meerdere zijden ingevoerd door productieruimten was het 

monument nauwelijks nog herkenbaar. Een en ander was aanleiding voor de gemeente om in 1979 

tot aankoop over te gaan. Een haalbaarheidsonderzoek toonde aan dat een restauratie en 

verbouwing tot 7 HAT-woningen in principe haalbaar kon worden geacht. Oirschot wist hierdoor de 

historische kern een stukje van zijn rijk verleden nieuw leven in te blazen. 

 

6.27.9.002 De Franse School (Molenstraat 10). 

In 1769 wordt toestemming gegeven om een geschikte plek in het dorp aan te kopen voor de bouw 

van een gemeentelijke Franse schoolmeesterswoning. In 1770 wordt de school gerealiseerd aan de 

tegenwoordige Molenstraat 10. 

 

Een Franse school 

- was een particuliere school; 

- werd bezocht door kinderen uit de gegoede burgerij; 

- kende als instructie- en omgangstaal het Frans; 

- leidde op voor functies in de (internationale) handel; 

- bood naast typische school vakken ook vormende vakken zoals muziek en dans 

 

De verdwijning van de Franse school uit de kom van het dorp is volgens J. Lijten het gevolg van de 

voortdurende discussie over de status van de school. De schoolwet van 1857 is de directe aanleiding 

voor de vraag of de Franse school in de categorie valt van bijzonder of openbaar onderwijs.
473

 

 

6.27.9.003 De medische school 

In de zestiende en zeventiende eeuw had Oirschot een medische school in de zin van een 

hoogwaardige chirurgijnopleiding. De werkzaamheid van deze Oirschotse chirurgijnschool is moeilijk 

te omschrijven aan de hand van schaars bewaarde, fragmentarische gegevens, maar J. Lijten weet 

het volgende te melden:  

 
„Er zijn enkele gegevens beschikbaar over enige individuele praktijkopleidingen, die aannemelijk maken, dat een 

beroemdheid als die van Arnold Fey niet uit de lucht kwamen vallen (…) De Oirschotse medische school heeft 

ongetwijfeld haar hoogtepunt bereikt in de persoon van Arnold Fey junior, wat mogelijk werd door een uitstekende 

chirurgijnsopleiding bevrucht door theoretische medische wetenschap. Haneveld noemt, in navolging van Dr. Krul, 

Fey een singulier en dat was hij zeker, echter niet alleen in zijn manier van optreden maar vooral in het samengaan 

van medische kennis en technische vaardigheid.‟
474

 

 

6.27.9.004 Armenschool voor meisjes & Zondagschool 

In 1830 begonnen de zusters in Oirschot een bijzondere armenschool voor meisjes. Er meldden zich 

ook heel jonge kinderen aan, die nog niet rijp waren voor de lagere school. Zij werden in een apart 

lokaal geplaatst en onvermoed was de bewaarschool geboren. 

 

In 1840 startten de zusters twee zondagsscholen, een voor meisjes door de zusters en een voor 

jongens door de onderwijzers van de openbare school, die degelijke katholieken waren. In 1846 

begonnen de zusters op veler aandringen ook een burgerschool, waar schoolgeld betaald moest 

worden. De MULO en de naaischool, later huishoudschool, zijn hier geleidelijk uit gegroeid. 

 

6.27.9.005 H. Engelbewaarderschool (nu Oirspong) (Koestraat 41) 
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Maakt deel uit van complex Koestraat 35-41. Aan de westelijke zijde van het complex van 

kloosterbebouwing staat één van de door de zusters Franciscanessen bediende scholen: de H. 

Engelbewaarderschool, een blokvormig complex, in 1933 gebouwd in Um 1800-stijl, naar tekeningen 

van Jan Stuyt. De rooilijn van de gevel van de school ligt iets dichter bij de straat als die van het 

klooster. Omstreeks 1940 is de aan de noordzijde van de speelplaats gelegen fietsenstalling 

omgebouwd tot kleuterschool. Thans zijn deze in gebruik als ateliers. In de school zijn verschillende 

instellingen gehuisvest.  

 

Het tweelaags bakstenen schoolgebouw heeft een L-vormige plattegrond en bestaat feitelijk uit twee 

delen: een jongens- en een meisjesschool, met afzonderlijke ingangen in de westelijke en oostelijke 

gevels. Het wordt gedekt door zadeldaken, voorzien van eindschilden, een fors overstek op klossen 

en verbeterde Hollandse pannen.  Het gebouw heeft een symmetrisch opgezette voorgevel van 

zestien vensterassen. De rooilijn van het middengedeelte van de gevel, met vier samengestelde 

houten kruisvensters op de begane grond en etage (met enkel bovenlicht op de etage, dubbel 

beneden), ligt iets terug ten opzichte van de onderkelderde hoekrisalieten. In de risalieten worden de 

binnenste vensterassen, met paneeldeuren met vierdelig bovenlicht, worden geflankeerd door 

samengestelde houten kruisvensters. In de linker risaliet is in de middelste muurdam een lege 

tufstenen beeldnis met twee stenen: een ruitvormige waarop, goudkleurig op een zwart fond,"Ao Di", 

en in een ronde steen "S F" staat. Deze teksten worden gecomplementeerd in de rechter risaliet, 

waar op identieke stenen de tekst: "1933" en "A" staat.  De hoge en brede kruisvensters zijn de 

vensters van de klaslokalen; ook aan de achterkant van het gebouw, aan de zijde van de betegelde 

speelplaats, zijn dergelijke vensters te zien. Het gebouw heeft een centraal tussen de lokalen lopende 

gang. Paneeldeuren onder luifels geven toegang tot de school. In het noordoostelijke deel van de 

achtergevel is een portiek met trappenhuis. De ingang ligt in de westelijke en oostelijke gevel; de deur 

heeft een driedelig bovenlicht en is gevat in een tufstenen omlijsting met geprononceerde sluitsteen.  

De achterliggende voormalige fietsenstalling, thans in gebruik als ateliers, is verbouwd tot een vijftal 

klaslokalen. Daartoe is op een eenvoudige bakstenen sokkel, waarboven een houten wand met 

openslaande zesruits vensters en deuren. 

 

De school is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van 

een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste 

eeuw en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het 

congregatieklooster annex internaat kort na 1900. Het schoolgebouw is architectuurhistorisch van 

belang vanwege de stijl, waarmee de architecten Cuypers en Stuyt door materiaalgebruik en 

ornamentiek een breuk bewerkstelligden met de traditionele katholieke gestichtsstijl. Het heeft 

ensemblewaarden als onderdeel van een complex van klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol 

in het silhouet van de plaats. Het is als groot en samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam 

geworden.
475

  

 

6.27.9.006 Onderwijzersopleiding 

Er zijn in de negentiende eeuw vele voortreffelijke onderwijskrachten geweest, hoewel er van een 

opleiding nauwelijks sprake was. Wel waren er enkele rijksnormaalscholen, maar de meesten 

studeerden thuis met aanwijzingen van een ervaren onderwijzer en deden dan examen. Dit examen 

werd dikwijls afgenomen door een of andere burgemeester, die ook schoolopziener was, maar geen 

onderwijsbevoegdheid had. Het bisschoppelijk mandement over het onderwijs in 1868 gaf de 

katholieken een krachtige impuls. Reeds 7 januari 1869 begonnen de Oirschotse zusters een 

normaalschool, die veel wederwaardigheden meemaakte en die in 1898 werd omgezet in een 

kweekschool, welke in 1909 in een nieuw gebouw trok en toen haar grote uitbreiding ging beleven.  

 

6.27.9.007 Montfortanen 

In 1903 hadden de paters Montfortanen het kasteel Bijsterveld gekocht, om daar hun hogere 

priesteropleiding onder te brengen. Opeenvolgend werden verschillende vleugels en een kapel 

aangebouwd. In 1967 gingen de priesterkandidaten studeren aan de theologische faculteit in Tilburg, 

zodat zij uit Oirschot verdwenen, waar nu nog wel het provincialaat gevestigd is.  
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6.27.9.008 Schoolhuis Oostelbeers  

Een schoolhuis in Oostelbeers dat in 1773 werd gebouwd en dat wordt genoemd in de boeken van de 

abdij van Tongelro. 

 

6.27.9.009 R.K. lagere school Spoordonkseweg 

De Latijnse school ging in 1678 ten onder, terwijl de lagere afdeling als 'Nederduytsche' dorpsschool 

bleef voortbestaan en in 1920 werd omgezet in een R.K. lagere school, die nu gevestigd is aan de 

Spoordonkseweg en haar bekendste oud-leerling tot patroon koos (Odulphus). 

 

6.27.9.010 Dorpsschool van Spoordonk  

Spoordonkseweg 1 en 3  

 

6.27.9.011 Openbare school (Dekanijstraat 14) 

In 1907 wordt de openbare school Dekanijstraat geopend. Op aandringen van niet-katholieke ouders 

die van de gemeente de mogelijkheid eiste van openbaar onderwijs. Te meer omdat het kerkbestuur 

duidelijk had gesteld dat op de katholieke scholen alleen katholieke kinderen mochten worden 

aangenomen. De provincie stemde in op voorwaarde dat het gebouw zo goedkoop mogelijk werd 

gehouden. Daarom liet de gemeente haar oog vallen op een bestaand gebouw in de Dekanijstraat, nr 

14, een gebouw dat in 1907 gebouwd was als exercitielokaal voor de Landstorm, tegelijk met een 

dienstwoning voor de dorpsveldwachter. In 1928 werd de school gesloten.
476

  

 

6.27.9.012 "Nederduytsche School" 

De "gewone" lagere school werd in 18e en 19
e
 eeuw een "Nederduytsche School" genoemd, omdat 

daar gewoon in het Nederlands les gegeven werd. Er was zo'n Nederduytsche School in Oirschot en 

er was er een in Best.  

 

6.27.9.013 Armenschool 

In 1840 kreeg Oirschot een armenschool. De Zusters Franciscanessen zorgden hiervoor in 

samenwerking met de parochie-geestelijkheid. 

 

6.27.9.014 R.K. Jongensschool 

In 1920 werd het bijzonder onderwijs gelijkgesteld aan het openbaar onderwijs. Financiële problemen 

stonden het bijzonder Rooms-katholieke onderwijs niet meer in de weg. In 1922 zond het R.K. 

Kerkbestuur bericht aan de Gemeente Oirschot dat men voornemens was een bijzondere R.K. 

Jongensschool op te richten. De school zou gebouwd worden op het terrein gelegen tussen het 

Rooms Katholiek Ziekenhuis en de Coöperatieve Boterfabriek.  

 

6.27.9.015 Normaalschool 

De Franciscanessen van Oirschot stichtten in 1869 een nieuwe school, de normaalschool. In 1898 

kreeg zij een nieuwe naam: Kweekschool.  

 

6.27.9.016 St. Hubertusschool 

Om de overgang naar de kweekschool te ondervangen werd in 1905 de St. Hubertusschool gebouwd. 

Het was de voorloper van het latere Mulo en Mavo. 

 

6.27.9.017 De Rooms-katholieke Bijzondere Lagere School te Straten 

De Rooms-katholieke Bijzondere Lagere School te Straten. Onder deze titel werd de school in april 

1925 officieel geopend. Dit derde schoolgebouw werd in 1956 in gebruik genomen en enkele jaren 

later werd de tweede oude school afgebroken. Tegenwoordig resteert nog het eerste 200-jarige 

schoolhuis en daarnaast een terrein waar eens „d‟n hof‟ van de schoolmeesters was, en later de 

tweede school stond.  

 

                                                      
476 C. van Esch, van Hout, in: Berse (nr. 1 1994) p. 8  



245 
 

Vóór de gelijkschakeling van het Openbaar en Bijzonder onderwijs (schoolstrijd) en de 

daaropvolgende overname van veel scholen door R.K. kerkbesturen, bestond er ter plaatse reeds 

een school. Straten was in de 18
e
 eeuw jaar geleden namelijk nog één van de grootste hertgangen (of 

gehuchten) met 120 huishoudingen. Bovendien lag Straten centraal tussen de twee grootste kernen 

van Oirschot-Best. Aan het einde van de 19
e
 eeuw kreeg het daarom een eigen school. Het gebouw 

werd in 1883 gebouwd en ziet er heden ten dage hetzelfde uit. Het geheel is iets lager geweest en 

het was nog niet wit geverfd.
477

  

 

6.27.9.018 Kuikeindseweg 2 Middelbeers 

Kuikeindseweg 2 is het sterk verbouwde schoolgebouw uit ca. 1910. 

 

6.27.9.019 Willibrordstraat 14 Middelbeers 

Willibrordstraat 14 is de opvolger van de school aan de Kuikeindseweg 2, in art deco-trant, intussen 

deels gewijzigd. Mooie voormalige lagere school voor bijzonder onderwijs, jammer dat het 

brandweergedeelte de architectuur groot geweld aandoet, entree met betonluifel, natuurstenen 

penanten en baksteenornamenten. 

voormalig lagere school 1927 

Van belang wegens type, straatbeeldtyperend. 

CHW. Nr. KL081-000594 

 

6.27.9.020 Katholieke Odulphusschool 

In 1923 werd de katholieke Odulphusschool geopend. 

 

6.27.9.021 H.Josephschool Bernadettestraat 1 Spoordonk, Oirschot 

Maakt deel uit van complex Bernadettestraat 2 e.o.  

Rijksmonumentnr. 519170 

De H. Josephschool dateert uit 1938-'39 en werd ontworpen door C. Geenen in Traditionele stijl. Het 

gebouw staat aan de westelijke zijde van het terrein en bestaat uit twee vleugels. De van oorsprong 

gemengde lagere school is in een soberder stijl uitgevoerd dan kerk en pastorie. Omstreeks 1970 

heeft de school een eerste uitbreiding ondergaan. Momenteel zijn aan de noordelijke en westelijke 

eindgevel van het oorspronkelijke gebouw nieuwe vleugels aangebouwd. Deze verstoren het beeld 

vanaf de Spoordonkseweg van de oorspronkelijke opzet van het complex (kerk, pastorie en school) 

echter niet.  

 

De school bestaat uit twee, in een hoek van negentig graden liggende, vleugels onder geknikt 

zadeldak met overstek op klossen en verbeterde Hollandse pannen. Daar waar de vleugels elkaar 

raken heeft de westelijke vleugel een extra bouwlaag. De westelijke vleugel telt op de begane grond 

vier klaslokalen, de noordelijke twee. De klaslokalen zijn in verband met de optimale toelating van 

daglicht respectievelijk aan de zuidelijke en oostelijke zijde van de vleugels gelegen. De vensters zijn 

vernieuwd. De andere zijde van de vleugels wordt ingenomen door een verbindingsgang met een 

reeks van kleine rechthoekige lichten. Opvallendste element is de tweelaags hoekpartij met een hoge, 

verjongende schoorsteen, waarop een ajour metalen windwijzer, voorstellende uit een meester voor 

het schoolbord. Op de etage is hier een extra lokaal gebouwd, dat oorspronkelijk bedoeld was als 

naailokaal.  

 

De gevels zijn opgetrokken in baksteen, versierd met natuurstenen hoekblokken. In de hoekpartij is 

een lege rondbogige beeldnis. Daarnaast ligt de ingangspartij met luifel op muurstijl-korbeel 

constructie. In het interieur zijn onder meer van belang de hal met een lambrisering van geglazuurde 

tegels, afgezet met een lijst, en een terracotta tegel, voorstellende Maria met Kind.  

 

De school is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere 

uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden in het interbellum en is tevens van 

belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de traditionalistische dorpsschool. Het 

heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering die onder meer verwijst naar 

                                                      
477 C. van Esch, van Hout, „De Stratense school‟. In: Oog op Oirschot, p. 254-262 
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ambachtelijke streektradities. Het gebouw is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de 

architect Rats. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de 

ontwikkeling van het kerkdorp Spoordonk. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, 

typologische en functionele zeldzaamheid.
478

 

 

6.27.9.022 Montfortlaan 20, Oirschot 

basisschool 1954 van architect Jac. Priem   

 

 

27.10 Sportterrein 

Het gaat om sportterreinen van voor 1960, zoals vroege voetbalvelden, tennisbanen, hypodromen en 

velodromen. 

[Te Oirschot niet opgemerkt] 

 

27.11 Straatmeubilair 

Oude lantaarnpalen, handwijzers (soms al middeleeuws!), mijlpalen langs wegen. 

[Te Oirschot niet opgemerkt] 

 

27.12 Ven 

Ven op de heide, in het bos en soms in het cultuurland. 

[Te Oirschot niet opgemerkt] 

 

27.13 Ziekenhuis 

Aanvankelijk een “hospitaal” in middeleeuwse zin, in de 19
e
 eeuw gaan ze meer op een echt 

ziekenhuis lijken. 

 

6.27.13.001 Hof van Solms 

In 1903 kopen de Franciscanessen het Hof van burgemeester van Baar. Het krijgt zijn bestemming 

als ziekenhuis van de Congregatie. Nadat er een gedeelte bijgebouwd is en er ook een kapel is 

ingericht, betrekken enkele zusters het Hof, begeleid door de harmonie van Oirschot. Enkele 

decennia heeft het de naam "Franciscushof' gedragen. Later krijgt het zijn oorspronkelijke titel "Hof 

van Solms" terug.  

 

27.14 Volkverhalen 

In het kader van de erfgoedkaarten wordt ook enige aandacht besteed aan volksverhalen, ofwel 

immaterieel erfgoed. Alleen de volksverhalen die duidelijk gekoppeld zijn aan een geografische 

locatie binnen de gemeente zijn geïnventariseerd. Er zijn ook nog tal van algemene verhalen die niet 

geografisch te koppelen zijn, waar hier alleen naar de literatuur verwezen wordt.  

 

Noord-Brabant staat bekend om zijn vele streekverhalen, mythen en sagen. Deze bevatten 

waarheden die tot op de dag van vandaag gelden en weerspiegelen de culturele en maatschappelijke 

bijzonderheden van de tijd en de streek waarin zij ontstaan zijn. Deze volksverhalen maakten tot voor 

kort nog deel uit van het collectieve Brabantse geheugen. In tegenstelling tot de rest van Nederland 

was er in Noord-Brabant lange tijd sprake van een middeleeuws katholicisme met daarin veel 

volksverhalen, mythen met demonen, heksen, kabouters et cetera. De volksverhalen, sagen en 

mythen zijn in de 19
e
 en 20

e
 eeuw goed gedocumenteerd, wat betekent dat er op vrij eenvoudige 

wijze, dat wil zeggen zonder tijdrovend literatuur- en archiefonderzoek, een goed en boeiend verhaal 

verteld kan worden. 

 
De verhalen hieronder zijn afkomstig van de databank van de KNAW. Deze zijn daar meest geordend op dorpsnaam en 
daarom is ook langs die ingang gezocht. Hieronder zijn alleen die namen opgenomen, die duidelijk gekoppeld zijn aan een 
geografische lokatie. Er zijn tal van algemene verhalen, of alleen spotnamen, die niet geografisch te koppelen zijn anders dan 
aan heel het dorp. Die zijn niet opgenomen, net zo min als UFO‟s en graancirkels. 
Per verhaal staat genoteerd: dorp, KNAW-nummer en naam object.  De gegevens over de namen zijn tre vinden op 
http://www.verhalenbank.nl/detail_volksverhalen.php?id=@, waarin voor @ het KNAW-nummer moet worden ingevuld. 

                                                      
478 Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
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6.27.14.001 Oirschot, kul023, Heilige Eik, De heks van de Crolse brug 

Niet alleen van katten maakten de heksenvrouwkes gebruik, ook van appels. Van sterappels, 

tootappels, bellefleuren en andere soorten appels. Dit ondervond Dora, een nippig durske, dat met 

haar ouwe lui, achter in de hei bij den Krolsenbocht woonde. Op 'nen vrijdagvoormiddag, 't was diep 

in het najaar, was ze naar de Boxtelse lent gegaan. De lent was de wekelijkse markt in Boxtel. 

"Ik mein," zei Kulhannes, "dê de Boxtelse lent d'r lichelijk al-ze-leven geweest is. Op de plaots, krêk 

vûr 't raodhoos, rontelum de kiosk en neven de grote breed straot waar de lent. Alle vrijdagen waar 't 

te doen en aalt vur 's middags van 'n uur of aacht toe 'n uur of twêlf, naovenant er volk waar. Van 

alderhande gerief koste d'r kôpen of rûilen. Goei en kaoi spul. Kleer, skoenwêrk, breekwêrk, eetgerêi, 

snoeperij, blommen en plaanten, 't waar d'r gelijk". 

  

De lent werd doorgaans goed bezocht. Vooral door het vrouwvolk uit Boxtel, Haaren, Esch, Gemonde 

en Liempde. Er waren vrouwen, die er elke vrijdagmorgen hene kloeften. Andere vrouwen en 

durskes, onder andere Dora, toepelden zo af en toe eens naar de lent. Om er iets te kopen of om 'ne 

halve dag van huis af te zijn. 

 

Toen Dora 20 jaar was en een nieuwe schort nodig had, kloefte zij op 'ne vrijdagmorgen naar Boxtel. 

Het was acht uur 's morgens, windstil en het vroor een beetje. Met een wit mutske op d're kop, 'ne 

neuzik om d'r lijf en 'n paar riemklompkes aan, kwam ze na een half uur lopen op de markt aan. Het 

was kil en die ochtend niet druk op de markt. Slechts weinig mensen vergaapten zich aan de spullen, 

die in de kramen lagen of bogen zich over het ellengoed en ander marktgerei, dat op de grond was 

gespreid. Dora keek naar de potten en pannen, praatte Liempds en kocht 'ne peperkoek, 'ne stokvis 

en 'n lapke schortebont. De peperkoek, de stokvis en het schortebont dauwde ze in een blauw linnen 

zakske en toen ze met enkele stuivers en een paar centen uit haar geldbuideltje de koek, de vis en 't 

lapke betaald had, stapte ze weer naar Liempde. 

 

Op weg naar huts, krêk over de Crolse brug, zag ze een verschrikkelijk oud vrouwke. Met een diep 

gerimpeld voorhoofd en blootsvoets in haar klompen liep ze op 'n tikske rond. In haar hand had ze 'ne 

kromme stok en aan haar andere arm hing 'ne korf. 'Nen eierkorf met appels erin. Zeker tien 

tootappels en vijf bellefleurkes lagen er in de korf op een wit stukske laken te blinken. Het wijflke keek 

er voortdurend naar. Af en toe verliet een half woord haar langgerekte mond, maar toen ze Dora zag, 

riep ze schaterlachend: 

 

"Meidje kom 'ns hier,  

Kêk toch 'ns wê'n skôn appel ik hê". 

Dora schrok en ging naar 't vrouwke toe. Het wijfke lachte en lachte en nam 'nen appel uit haar korf. 

"Hier hêdde de skônste appel  

van de lent. Eet h'm ganw op",  

 

zei 't vrouwke en gaf de appel aan Dora. Wat verlegen nam Dora de appel aan, beet er 'n stuk af en 

liep verder. De appel smaakte merakel. Zelfs 't kruis at ze onderwege op. 

De Boxtelse voetpad was lang. Voor Dora was de pad nooit zo lang geweest. Haar benen werden 

zwaar, haar lijf begon te trillen en het zweet golfde van haar voorhoofd af. Hijgend sleepte zij zich 

voort. Over de lange Boxtelse voetpad en langs den Krolsenbocht naar huis toe. 

Thuis in den hêrd was ze zichzelf niet meer. De ene bevlieging na de andere kreeg ze. Ze vloog 

tegen de muren omhoog, ging aan de schilderijen hangen, schoof van de ene stolp op de andere, 

kroop over de broodkast en het kabinet en door de sporten van de stoelen. Ze liep achter de bordjes 

om die op het mantelbord stonden en vloog door het schrobgat van de geut naar buiten toe en weer 

terug. Ge wist niet wat ze uithaalde. 

 

"Sommigte miensen zinnen, dè ze de wiebeldaans sprong. Aandere miensen mêinden, dè ze dur 't 

kaoi oog waar geraokt", zei Kulhannes. Niemand wist er een oplossing voor en iedereen dacht het 

zijne. Ten einde raad besloot de buurt om op bedevaart te gaan naar d'n Heilige Eik in Oirschot. Drie 

zaterdagen op 'n rij trok men zingend en biddend naar de kapel in Oirschot. En dreven de herders 
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Hun kudden daarheen. Dan loofden zij altijd Maria. Meteen. Ave, Ave, Ave Maria, zongen de 

buurtbewoners bij Onze Lieve Vrouw in Oirschot. Gesterkt door de glimlach van het Lieve Vrouwke 

stapten de bedevaartgangers over het Liempds Dijkske huiswaarts. 

 

Het Liempds Dijkske was 'ne zandweg. Langs deze zandweg lag 'n stil kroegske, 't Hutje genaamd. 

"Dê waar 'n ouw hêrdje mi 'n bankske vûr de deur. Ge kost er nie vûrbij kommen. Ge mos er aongaon 

en van Dientjes binnen iet drinken, aanders kwaamde nie hêndig thoos", zei Kulhannes. Nadat de 

buurtbewoners van Dora drie zaterdagen op 'n rij naar d'n Heilige Eik in Oirschot op bedevaart waren 

geweest en staandebeens in 't Hutje een sneveltje of een glaasje anisette hadden gedronken, werd 

Dora beter. "'t Is verluisd ês 't nie waor is", zei Kulhannes. Haar moeder was er dolgelukkig mee en 

om te voorkomen, dat haar dochter weer zoiets zou overkomen zei ze tegen haar: "Mêidje, ês ge nog 

'ns ooit zo'n oud wijfke tegenkumt, die oe 'nen appel presenteert, vat h'm dan gerust. Mêr eer ge d'r af 

bijt, motte urst zeggen: 'In Godsnaam'. Dan kan oe niks gebeuren". Dat was ook zo, want sindsdien is 

Dora nooit meer door "'t kaoi oog" geraakt.
479

 

 

6.27.14.002 Oirschot, kul029, Schatkuil, De schat van Velderen 

Er werd gezegd, dat er in de Kremershoek op Velderen, vlakbij d'n Vêrkensbult, een ijzeren kist diep 

in de grond zat. Een grote kist, vol met gouden munten, oorhangers, kettingen en zilveren sieraden. 

'Nen kremer (winkelier) uit Oirschot, die lopen kon als 'nen haan, die op visite ging, wist waar de kist 

in de grond zat. Op 'n avond ging hij te veld. Het was laat in de zomer en rauw weer. Krêk 

baumesweer. De lucht was van streek en het waaide hard. 

 

"Zwarzige wolken hongen aon de locht. De wêind donsde en hoesde dur de takken van 't skarhout. 

De toppen van de beum dinnen vechten en slaon", zei Kulhannes. De kremer zag de drijvende 

donkere wolken en de slaande takken, maar liet zich er niet door uit het veld slaan. Hij trotseerde het 

geraas van de wind en het vallen van de duisternis en liep met een bijl op z'n rug en een schop in z'n 

hand, dwars door de hei naar Velderen. Toen hij een tijdje gelopen had, sprong er plotseling iets voor 

hem, dwars over de weg. Verstijfd van schrik bleef de kremer staan. Zijn haar kroop steil overeind. 

Bladeren ritselden en een rammelend geluid verdween in het duister. Het leek wel een beest met een 

ketting. 

 

"Es ie wir kumt en ie kumt dichtbij dan nêij ik 'r mi m'n skup tegenaon", dacht de kremer. Er gebeurde 

niks. De wind blies tegen zijn malse broek aan en het weer werd rauwer en rauwer. Met een hollend 

hart en veel schrik in zijn kremerslijf liep hij verder, richting Liempde. Zijn haar lag nog niet plat op z'n 

bolle kop of hij hoorde weer, dwars door het geraas van de gierende wind heen, het gerammel van de 

ketting. "Kom op", dacht de kremer en knelde de schop wat vaster in zijn vuist. Maar weer gebeurde 

er niks en de kremer liep met de bijl op zijn rug en de schop in zijn hand verder. 

 

Geplaagd door het geluid van een rammelende ketting bereikte hij tenslotte de plek in Velderen, waar 

de kist in de grond zat. De kremer bedacht zich geen moment, nam de bijl van zijn rug af, greep z'n 

neergelegde schop en begon te spitten. Van een klein kuiltje maakte hij een groot gat. Dieper en 

dieper groef hij. Het zweet liep van zijn voorhoofd. Ineens stuitte hij met zijn schop op een ijzeren 

voorwerp. "De kiest, de skat", dacht de kremer. Hij hoorde het geld al rammelen en zag de sieraden 

reeds schitteren. Het bloed kookte in zijn aderen, z'n adem stokte en het geraas in de lucht 

verstomde. Maar ach, ach ach! 

 

Juist toen de kremer met zijn schop het deksel van de kist had schoongemaakt en met zijn bijl wilde 

openen, sprong er 'nen hond met een ketting om z'n nek boven op de kist. De kremer schrok 

gruwelijk, liet zijn bijl vallen, sprong uit de put en ging er vandoor. Sakkerdjuu, wat ging ie er 

tussenuit. Zo hard als hij lopen kon, liep hij richting Oirschot. En nog harder liep hij, toen hij in de 

verte, links van de weg, een paar schimmen zag. Witte gestalten. Het leken wel ouwe wijven met 

gespreide armen, 'nen hoed op d'ren kop en 'n laken over d'r lijf. Steeds dichterbij kwamen ze en 

schreeuwden: "Kremer, kremer wij vatten oe.  Kremer, kremer, wij pakken oe". De kremer hoorde dit 
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nagenoeg niet. Zo'n schrik en haast had hij. Gruwelijk. Hij liep dan ook zo verschrikkelijk hard, dat zijn 

voeten nauwelijks de grond raakten en hij Oirschot bijna voorbij was voordat hij wist, waar ie was.
480

 

 

6.27.14.003 Oirschot, kul077, Hedel, moordkruis 

"Zestien jaor oud waar ie, toen ie mi 'nen mars vol plaoten, gekleurde en ongekleurde, op z'ne rug 

langst de hoos gonk. Vrijdags vûr Pinksteren in 't jaor 1838 hâ-t-ie z'n logement in Oirskot. In d'n 

Eendenpoel, zo hiette 't logement. Johannes hâ dieën dag goeie zin. Hij hâ veul plaoten verkocht en 

hil wè centen gebeurd. In 't zelfde logement waar toen ôk 'nen miens, die van gin kaanten deugde. D'r 

waar gin richt mi te skieten. 't Waar 'ne zoon van 'nen marskrêmer ûit Arnhem. 'Ne slavoen van 'ne 

kêrel. Hij waar niks wêrd. Hij din stelen en dronk ês 'ne spaoier. Bier of snevel, hij luste-n-'t gelijk.  

 

Toen ie in 't logement heurde, dè Johannes dieën daag veul geld gebeurd hâ, hâ-t-ie mee 't vurvurs 

(voornemen) h'm te bestelen. 's Anderendaags, dè waar 's zaoterdaags 's atesmiddags vûr 

Pinksteren troien bêi van Oirskot op Boxtel hinne. Johannes hâ 'n blaow keeltje aon en droeg de mars 

op z'ne rug. Bonaparte en Kiske ûit de Nachtegaal en Vingerhoets hâ'n ze zien lopen. 't Waar 

gruwelijk wêrm dieën dag. Toen ze over de Loop waren en op d'n Ossepad liepen, wou Johannes 'n 

bietje ûitmuugen. Langst d'n Ossenpad gonk ie liggen mi de mars neffen h'm en z'n pet over z'n 

gezicht. 'n Wijltje laag ie of dieën kêrel, die bè h'm waar, viet 'ne klippel en sloeg 'r Johannes mi tegen 

z'ne kop aon. Gruwelijk hard sloeg ie. Johannes kroop skreuwend overêind. Mi duvels geweld 

douwde dieën slavoen (schoft) h'm toen naor d'n Loop, die kort bê waar en hield Johannes z'ne kop 

zolang onder waoter, dê-t-ie verzoop.  

 

Mee dê-t-ie dood waar, viet ie z'n centen, bekant achttien gulden en din 't lijk onder 'n dil blaoier en 

wê rauwighêd verbergen. Enkelde daag laoter zaag Diel van Hout, toen-ie aon 't veugeltjes zuuken 

waar, 'n paor skoen boven de blaoier ûitsteken. Mee waar 't bekend, dê't Johannes Castiones, de 

skilderijendrager uit Italië waar, die vermoord waar. Hij wier in Oirskot begraven en op de plek waor 

Johannes vermoord wier, dinnen de miensen uit 't buurtskap Hedel 'n groot houteren kraus nirzetten. 

't Steet 'r nog. 'n Bietje terugûit neffen d'n Ouwen Grint, steet 't. Ge zie g't ês ge goed kêkt. Mêr of 't 

allemaol waor is wê'k geheurd hê, daor weet ik gin staar af, want Johannes waar al dood eer ik 'r 

waar", besloot Kulhannes zijn verhaal.
481

 
NB: weet iemand waar dat kruis stond, waar het Ossenpad liep?  De aangegeven locatie is mijn gissing: een pad over een 
beekje, aan de Boxtelse kant. 

 

6.27.14.004 Oirschot, KUYP007, Heilige Eik, vondst Mariabeeld 

Daar kon Loere Janus ook niets aan doen dat hij op zijn zestigsten Pinksteren niet wijder kon tellen 

dan twaalf. Hij was van kleins af scheeper geweest en had zijnen Zondagschen uitgang verdiend mee 

het breien van wollen hozen voor de boerin van 't schaapskot. Maar bij Ons Heer stond hij in hoogen 

tel. Want als Janus mee zijn schapen de groote hei op ging, waar ge toen 'nen dag kont loopen 

zonder eenen toren te zien hing hij eerst zijnen jas binneste buiten aan eenen nagel en bad twaalf 

weesgegroeten voor de twaalf prentjes, welke hij aan de voering had genaaid. En onderwege deed hij 

hetzelfde in de noen en tegen den avond. Zoodat nog lang na zijnen dood het vertelsel ging, dat ge 

aan de schaarsche masteboomen van de Oirschotsche hei kont zien, waar Loere Janus zijnen jas 

had gehangen..... die zwart waren en vermolmd was hij voorbijgegaan.  

 

In 't octaaf van zijn zestigsten Pinksteren, toen de brem geel stond en de hei begon te doppen trok 

Loere Janus mee zijn schapen, zoo tusschen gaan en staan, het zonneveld in. Af en toe bleef hij 

tegen zijn eigen staan praten over wind en droogte. Dat deez' onbegrensde hei lijk eenen 

purperenkoningsmantel het nobele Brabant siert, was voor hem zóó vanzelfsprekend, dat hij er nooit 

aan gedacht had tegen iemand te zeggen hoe schoon zijn tochten waren. Hij kende de hei haar heele 

gedraging, in alle gestemper van wolken en schemer, onder zengende zon en mildere maan, aan 

haar lucht kon hij zien wat jaargetij het was en de sneeuw van die vlakte bracht haas en belevenis. 
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Boxtelse kant. 
 

http://www.verhalenbank.nl/detail_volksverhalen.php?id=@
http://www.verhalenbank.nl/detail_volksverhalen.php?id=@


250 
 

Daarom trok Loere Janus mee zijn gezicht naar de bussels het zonneveld in en dreef zijn vee in 'nen 

bocht naar de Aa. Daar loopt het water maar 'nen enkel diep en drenkt hazelaars en eikenboomen.  

 

Regelmatig kwamen de scheepers van de contrij daar 's zomers in den middag tegader om 'nen slaap 

te doen in 't gras. Zoo waren ze gedrieën dien dag van 't Pinksteroctaaf en baden mee toen Loere 

Janus zijnen jas binneste buiten hing. Doch toen hij was opgestaan en zijn hozen uit had om zijn 

voeten te verschen, trad hij mee zijnen wreef op een kantigen blok onder het zand. Hij schaarde hem 

mee zijn teenen los en greep ernaar om 'm weg te gooien. Maar bukkende zag hij dat het een beeldje 

was, een beeldsel van Maria met het Jezuskind. En gedrieën, simpele scheepers, vergaten zij 

hunnen slaap en gisten tegen mekaar waar het vandaan zou komen. Tot Loere Janus een schoonen 

eik uitzocht, waarin hij het nederzette, als tusschen eenen sierbos van malsche blaren.... Sedert dien 

dag gebeurden daar wondere dingen. Devote lieden bouwden rontelom den eik een steenen kapel, 

die in 1649 wierd afgebroken. Andermaal kwamen de herders der omgeving en mieken van zoden en 

plaggen een schamel dak, Maria ter eer. Van den eik sneden zij Madonnabeeldekens en iemand 

anders maakte 'n schoon tableau van Loere Janus, die het beeldje vond. Dat tableau kunt ge op 

vandaag nog zien in het kerkske dat er opnieuw wierd gebouwd, en waar Maria van den heiligen eik, 

mee heuren schoot vol zegen zit te wachten op het volk van Brabant.
482

 (zie ook, 26.2.1 voor een 

beschrijving van de kapel die ter ere van Maria werd opgericht. 

 

6.27.14.005 Oirschot, LYST219, Oirschoutse Heide, kabouters 

De aardmannetjes of auwermannetjes, in Noord-Brabant kaboutermannetjes geheten zijn leelijke en 

mismaakte dwergen, hebbende de grootte van drie span tot die van een vierjarig kind. Zij wonen 

volgens het bijgeloof in krochten. Dit volkje is listig, vlug en bedreven in allerhande kunsten en 

bewaart verborgen schatten. Zij bewoonden in onze provincie de heuvels in de grote hei te Zeelst en 

in die der Oirschotse heide. De kabouters te Bergeik woonden in den Kattenberg, niet ver 

noordwaarts van den molen gelegen, verder te Riethoven in den Duivelsberg en op andere plaatsen 

in Noord-Brabant. Zij vreesden het daglicht en lieten zich van niemand zien en kwamen slechts 's 

nachts uit hunne holen te voorschijn. Wanneer men des avonds de een of andere spijs, bv gewoon 

brood, voor hen gereed zette, verrichtten zij voor dit eenvoudig onthaal allerhande werk. Goed en 

dankbaar jegens hunne weldoeners, waren zij van den anderen kant onverbiddelijke vijanden hunner 

vervolgers. De dikke kort rookpijpjes, die zij volgens het volksgeloof gebruikten, worden nog veel in 

den grond gevonden en noemt men in Noord-Brabant aardmannekespijpjes.  

 

Dat de kabouters zich van niemand lieten zien, ondervond een landman te Zeelst. Hij wist, dat de 

kabouters dikwijls in zijn bakhuis kwamen, want zij hadden reeds menigmaal brood en mik voor hem 

gebakken, maar gezien had hij het nooit. Hij wilde hen nu eens op een nacht bespieden. Tusschen 

twaalf en een ging hij daarom naar de deur zijner bakkerij en hoort de dwergjes, die druk aan den 

arbeid zijn. Voorzichtig wilde hij door een spleet der deur kijken, hij had reeds zijn linkeroog 

dichtgeknepen en zou met zijn rechteroog door de spleet gluren, toen hij onverwachts een pieperig 

stemmetje hoorde zeggen: "Bloos den diëe daor 't licht is êut!" De boer springt verschrikt terug en ijlt 

naar binnen. Hij was voor heel z'n leven blind aan het oog, dat zoo onvoorzichtig 't werk der kleine 

arbeiders had willen begluren. Nu wist hij nog niks en moest daarboven zijn nieuwsgierigheid boeten 

met het verlies van zijn rechteroog.
483

 

NB: De Oirschotse Heide is zeer uitgestrekt en ligt vol duinen. Vage plek dus. 

 

6.27.14.006 Oirschot, OIRSCHOT080, Heilige Eik, Mariabeeld 

Ge hèt zeker wel us van de heiligen eik in orschot gehurd? Daor in de kapel ha'n ze een houten lieve 

vrouwke utgehaold en da'is van zelluf terug naor de heiligen eik gegaon. Daor moet 'r 'n wonder 

geburt zèn bij d'n heiligen eik. Ze ha'n 't lieve vrouwke in orschot in de kerruk gezet mar de 
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vollegende merrege ston 't op dezellufde plek terug bij de boom. 't Was van eiges teruggegaon. Hoe 

da gewist is, da wi'k nie. Daorum is 't den heiligen eik. Da kunde in Orschot informirre.
484

 

 

6.27.14.007 Oirschot, OIRSCHOT111, Vier Mannekesbrug, koning 

Over de Beerze, onder Spoordonk in Oirschot, ligt 't Vier mennekens-brugske. Ze hebbe me verteld 

hoe die brug aan die naaom gekomme is. Vroeger zou't-er 'n koning door gemoete hebbe. De Beerze 

stroomde toen zo hard, dat de brug wegspoelde. Vier mennekens zijn toen in 't water gaan staan en 

hebben d'r 'n balluk getorst en daar is ie dan over heen gereje. Daarom heet de brug nog steeds de 

Vier mennekens brug.
485

 

 

6.27.14.008 Oirschot, SINBRABSAG027, Oirschoutse Heide, Kyrië dood 

Eenige mannen, die 's nachts door de Oirschotsche hei trokken, hoorden bij de heuvels waar de 

kabouters woonden, een stem: "Oudeman! Oudeman!" Toen een van hen antwoord gaf, zei de 

kabouter: "Zeg aan Abraham dat Kyrië dood is." 't Ventje had zeker gedacht, dat er een van zijn volk 

langs ging.
486

 

 

6.27.14.009 Oirschot, SINBRABSAG030, Oirschoutse Heide, iemand dood 

SINBRABSAG030 tekst No. 30. Een voerman, die tegelijk boerde, en te Strijp op 't Ven woonde, 

hotste en botste op zekeren avond met zijn loggen wagen door het karrespoor in de Oirschotsche hei, 

toen hij werd aangeroepen. "Boer hui! Boer hui! als ge 't avond thuiskomt, dan zeg, dat Jertjen Aartjes 

dood is." Thuisgekomen vertelde hij, tusschen de "erpel" en de "mölk", wat hem weervaren was, en 

daar klinkt opeens een stem uit de diepte: "Mar, Sjenne Marikus, als dat waar is - daar dan ligt m'n 

lepelken!" 't Duurde wel even, maar ze gingen toch met 'n olielampje in den kelder kijken en daar 

vonden ze bij de pot met melk een klein tinnen lepeltje. 't Kaboutervrouwtje was bezig geweest om de 

"zaan" van de melk te scheppen.
487

 

 

6.27.14.010 Oirschot, SINBRABSAG227, Heilige Eik, Mariabeeld 

Als men schreef veertienhonderd en zes vonden eenige herders in het drijfzand van de Aa, bij 

Oirschot, een houten Mariabeeldje. Zij maakten het, een steenworp verder, aan een eik vast. Toen 

knielden ze erbij neer en baden tot de Moeder Gods. Niet lang daarna namen eenige bewoners van 

Beers (Oostelbeers) het beeldje uit den eik en brachten het naar hun dorp, maar den volgenden 

morgen, heel in de vroegte, stond het weer op zijn oude plaats. Toen begrepen ze wel dat Maria "ten 

heiligen eik" vereerd wilde worden, en waagden 't niet haar voor een tweede keer mee te voeren. 

Weldra was de toeloop der pelgrims zeer groot, zij kwamen van heinde en verre naar het miraculeuze 

beeldeken. 't Ergerde den heer van Spoordonk die schamele lieden langs zijn kasteel te zien trekken 

en over zijn landerijen, en hij beval zijn knechten den eik om te houwen. Maar, o wonder, hun aksen 

braken op het oude vermolmde hout. 

 

In het begin der zestiende eeuw werd er bij de eik een kleine kapel gebouwd, die echter in den 

tachtigjarigen oorlog is verwoest, vermoedelijk door de Staatsche bende, die in 1587 den pastoor van 

Oirschot gevangen nam. Het beeldeken was reeds eerder in veiligheid gebracht, eerst in het dorp, in 

de St. Pieterskerk, later binnen het sterke 's-Hertogenbosch. Tijdens de rustige dagen van het 

Twaalfjarig Bestand werd de kapel herbouwd en het beeld er weer in geplaatst. Op een prentje uit 

dien tijd leest men: 

 

"Bidt hier 3 Pater Nosters ende 3 Ave Maria en sult verdinen elcke Reyse XL dagen Aflaet." 

en daaronder: 

"Den Eyck van Oirschot ons vercirt, 

Waer in Maria wort gevirt." 
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Nauwelijks waren de Heeren Staten meester in Brabant, of deze steenen kapel werd afgebroken en 

de eik geveld. In alle stilte bouwden schaapherders en boeren een kapel van zoden en leem, en 

lieten die doorgaan voor een schuilplaats van menschen en vee; de drost van Kampenland geloofde 

het en liet de kapel ongemoeid. Het beeld bleef behouden en staat nu in de parochiekerk. Het stelt de 

Madonna voor, staande, en dragend op den rechterarm het Kindeke Jezus. In 1854 werd ook de 

kapel herbouwd, waarin nu een schilderij de vondst van het beeld voorstelt.
488

 

 

6.27.14.011 Oirschot, SINBRABSAG320, Boterkerkje, Romeinen 

Ook het oude kerkje te Oirschot, gebouwd van duifsteen, werd door "Heydenen ofte Romeynen" 

opgetrokken.
489

 

 

6.27.14.038 Oirschot, IUTRECHT023, Klooster, Vies lijk 
Ook schijnt het dat Onze Lieve Heer de Meierij een prachtige plaats vond en in het verleden vaak bij ons te vinden was. 

Daarnaast is er nog het verhaal van Maria Margaretha ab Angelis, de moeder overste van het klooster in Oirschot. Toen het 

gebalsemde lichaam van deze vrouw in de doopkapel werd geplaatst bleken er allerhande wonderen te gebeurden. Er vonden 

ter plekke genezingen plaats en er vloeiden genezende oliën uit haar lichaam. Na onderzoek bleek het lichaam niet goed 

geprepareerd en werd besloten om de moeder overste te begraven. Daarna vonden er geen genezingen meer plaats. 

 

Een kleine greep uit de beschikbare literatuur over Brabantse sagen en mythen: 

 W. de Blécourt,  Volksverhalen uit Noord-Brabant / samengest. door; [geïll. door Harry van 

Lunenburg] (Utrecht 1980) 

 D.J.W. Teding van Berkhout , De erwtenman en andere volksverhalen uit Noord-Brabant 

(Utrecht 1996) 

 J.R.W. Sinninghe, Brabantsche volkshumor (Schevingen 1934) 

 J. Kleĳntjens & H.H. Knippenberg, Brabantsche sagen, met teekeningen door A.C. Ninaber 

van Eĳben (Leiden 1926) 

 M.J.G. de Jong, Volksverhalen uit Noord-Brabant (Den Haag 1972)  

 J.R.W. Sinninghe, Noordbrabants sagenboek (Den Haag 1964) 

 H. Kunst, Brabantsche sagen (Turnhout 1934) 

 J.  Wauters, Klein-Brabants sagenboek, Reeks: Jaarboek van de Vereniging voor 

Heemkunde in Klein-Brabant Vzw. jrg. 39  

 V. Cleerdin, Brabantsche sagen (‟s-Hertogenbosch 1922)  

 

 

27.15 Gasthuis 

Een gasthuis was in de middeleeuwen een instelling waar zieken en ouderen verpleegd en verzorgd 

konden worden. Later werd onder gasthuis ook verstaan een hofje: een aantal huisjes rondom een 

binnenterrein, bedoeld voor bijvoorbeeld leden van een bepaalde kerk of andere doelgroepen zoals 

reizigers. Oirschot heeft veel gasthuizen en hofjes gekend. Aanvankelijk werden gasthuizen gebouwd 

door de kerk of gesticht door een bisschop. Met de opkomst van de burgerij in de Late Middeleeuwen 

werden gasthuizen ook door leken gesticht.  

 

6.27.15.001 D‟n Beyerd / Het St. – Jorisgasthuis (Gasthuisstraat 25) 

Gasthuisstraat 25, 27, 27a  

dubbele woning (Het Cleijn Huijsken of De Beyerd) 

Bouwjaar: 17
e
 eeuw of ouder 

CHW nr. AE079-001631 

 

Het pand is voor 1494 gesticht als pelgrimsverblijf van het Sint Joris Gasthuis en werd in 1977 

ingrijpend gerestaureerd. Van de stichting van het Sint-Joris-gasthuis is geen enkel document 
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bewaard gebleven. Het Sint-Joris-gasthuis zal door Rogier van Leefdaal door hem in 1333 bij 

testament gesticht zijn. Dergelijke stichtingen werden dikwijls bij testament gemaakt, zoals in Oirschot 

het Amelryck-Boot-gasthuis en het Jan-Daems-gasthuis. In de tijd van de stichting genoot het houden 

van bedevaarten een grote populariteit onder de christenen van West-Europa. Een bedevaart was 

echter voor de gewone man, die de verre reis te voet maakte, een hele onderneming. Vandaar dat in 

deze tijd, vooral langs de doorgaande verbindingswegen, huizen werden opgericht om deze pelgrims 

gratis onderdak en een behoorlijke maaltijd te bieden, zodat zij hun volgende dagmars uitgerust en 

gesterkt konden aanvangen. Daarom was bij deze gasthuizen dikwijls een kapel, waar 's morgens 

vroeg de mis kon worden bijgewoond, voor de tocht weer verder ging. Dat het herbergen van 

pelgrims ook het doel was van het Oirschotse Sint-Joris-gasthuis, blijkt uit het eerste artikel van het 

reglement voor de "gasthuys-wert' (de waard van het gasthuis) van 1494. Daar wordt gezegd dat het 

verblijf in beginsel voor één nacht was en dat de reizigers een verklaring moesten hebben van de 

pastoor of van de burgerlijke overheid, dat zij op pelgrimstocht waren of om een andere dringende 

reden op reis moesten.
490

  

 

De Oirschotse historicus J. Lijten beschreef de geschiedenis van het Sint-Jorisgasthuis en de Beyerd 

in het tijdschrift Campinia. Het pand dat tegenwoordig wordt aangeduid met de naam de Beyerd, had 

de functie van een beyerd, dat wil zeggen een gezamenlijke eet- en verblijfszaal voor de gasten die, 

zoals Lijten vermoedde, konden slapen op de opkamer en op de zolderverdieping. In de loop van de 

zestiende eeuw, tijdens de opkomst van de Reformatie en uiteraard mede onder invloed van de 

oorlogen in die tijd, raakten de bedevaarten steeds meer in onbruik, en daarmee verloor de Beyerd 

zijn oorspronkelijke functie. In de achttiende eeuw was het gasthuis in gebruik als "een fraaie 

heerehuising", de Beyerd als paardenstal en wagenhuis en de kapel als opslag voor brandhout. Vanaf 

de inval van de Fransen in 1795 probeerde het gemeentebestuur het complex weer de 

oorspronkelijke bestemming van gasthuis terug te doen geven, wat in de loop van de negentiende 

eeuw gelukt is. Uit de hierboven aangehaalde geschiedenis zoals Lijten die beschrijft, mogen we 

afleiden dat het Sint-Jorisgasthuis, en als onderdeel daarvan de Beyerd, hun bloeiperiode hebben 

gekend tussen het midden van de veertiende eeuwen het midden van de zestiende eeuw.
491

  

 

In 1848 kreeg het gasthuis de functie van bejaardenhuis nadat drie Oirschotse zusters de verzorging 

van "zieken en oude vrouwen" in het Sint-joris-gasthuis op zich hadden genomen. In deze tijd werd de 

restauratie van de oude kapel ter hand genomen, die in 1856 in gebruik kon worden genomen en in 

1858 werd ingezegend.
492

  

 

Volgens een deskundige op het gebied van bouwhistorie is de Beyerd een gaaf monument, dat na 

een zorgvuldige restauratie en door het multifunctionele karakter van de eenvoudige indeling weer 

uitstekend als woonhuis kon gaan functioneren. Het pretentieloze karakter van dit gebouw, dat toch 

een belangrijke bestemming had, gaat gepaard met een hoge ambachtelijke kwaliteit, zeker voor wat 

het metselwerk betreft. In combinatie met een evenwichtige architectonische opbouw past het 

uitstekend in het straatbeeld van Oirschot en levert het een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van 

Oirschot. Bijna was het pand verdwenen zodat Strijbos er op wijst dat we er steeds op bedacht 

moeten zijn dat een uiterlijk, dat naar eigen smaak niets bijzonders te zien geeft, belangrijke zaken 

kan bedekken. De geschiedenis van het Sint-Jorisgasthuis, zoals die is beschreven door Lijten, zou 

doen verwachten dat de Beyerd uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw zou dateren. Toen 

immers was er behoefte aan een pelgrimshuis, terwijl in latere jaren het gehalte van de pelgrims en 

de verwatering van de bedevaarten het bezit van een dergelijke voorziening tot een twijfelachtig 

voorrecht maakten. Alles op een rijtje zettend concludeert Strijbos dat de Beyerd misschien is 

gebouwd aan het einde van de vijftiende eeuw, maar een bouwtijd die ongeveer vijftig jaar later plaats 

heeft, kon hij niet met zekerheid uitsluiten.
493

  

 

Volgens bouwhistoricus H. Strijbos gaan achter veel 19
e
 eeuwse gevels, 16

e
 en 17

e
 eeuwse 

woonhuizen schuil die nooit systematisch onderzocht zijn. De meeste woonhuizen in het beschermde 
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gezicht zijn langsgericht, met de noklijn evenwijdig aan de straat. Ze tellen veelal één bouwlaag. 

Enkele panden hebben een verhoogde borstwering en dientengevolge anderhalve bouwlaag. Het 

betreft het sterk gerestaureerde Gasthuisstraat 25-27 uit de zeventiende eeuw of ouder.
494

  

 

Volgens een recent overzichtswerk dateert De Beyerd (Gasthuisstraat 25) in zijn huidige vorm uit de 

17
e
 eeuw.

495
  

 

6.27.15.002 Amelrijck-Bootsgasthuis (Oude Grintweg nr. 23) 

Het Amelrijck-Bootsgasthuis uit 1472 was bedoeld voor de huisvesting van arme alleenstaanden, ook 

genoemd Groot Bagijnhof. 

 

6.27.15.003 Gasthuis Daems (Molenstraat 17 tot en met 25) 

woonhuizen (Daems gasthuisjes) 

Gasthuis, gesticht in 1613 door Jan Daems van Nunen, vernieuwd 1780. 

Rijksmonument Nr. 31296  

CHW. Nr. AE079-001749 

 

Gasthuis, gesticht 1613 door Jan Daems van Nuna, vernieuwd 1780. Tezamen een brede gevel met 

afwisselend telkens een raam en deur; zadeldak tussen zijtopgevels met vlechtingen. Raampjes met 

kleine witte roedenverdeling en vensterluiken; deuren met bovenlichtjes waarin ruitmotief. Boven de 

middelste deur gedenksteen uit 1780. In de linkerzijtopgevel een groot sieranker tegen de 

schoorsteen en jaarankers 16.
496

 

 

Volgens J. Lijten werd de voorloper van het huidige huis door kanunnik Jan Daems van Nuenen ter 

beschikking gesteld aan een geestelijke die de zondagsschool voor jeugdigen in de Lieve-

Vrouwekerk zou leiden. Wilde de pastor er niet wonen, dan zou het huis worden verhuurd en kwam 

de opbrengst ten goede aan de armen. De vijf huisjes ernaast werden, eveneens door Jan Daems, 

bestemd tot woning voor twee armen nonnen of begijnen ouder dan 40 jaar, evenals drie arme 

bejaarde mannen of vrouwen. Zij allen moesten te goeder naam en faam bekend staan: „zonder hun 

tijdelijke substantie met drinken of oneerlijk leven geconsumeerd of onnuttelijk verguist te hebben.‟
497

 

 

In 1971 werd de huizenrij Molenstraat 17 tot en met 25, tezamen met het "Gasthuis Daems", grondig 

gerestaureerd. Er is een duidelijk hoogteverschil tussen voor- en achtergevel. De verdieping heeft 

aan de achterzijde vensters. De kapconstructie is zodanig aangepast dat het spant aan de achterkant 

langer is dan aan de voorkant, evenals bij verschillende huizen in Hilvarenbeek, die Kempische 

verdiepinghuizen zonder gebint worden genoemd.
498

  

 

Foto‟s in: H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de 

middeleeuwse kerken in het kwartier Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 

1995). RHCe, bezoekersbibliotheek. 

 

6.27.15.007 Woonhuis Pastorije van Jan Daems 

Molenstraat 15 

Bouwjaar: 18e en 3e kwart 19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31295 

CHW nr. AE079-001748 

 

Het Jan Daemsgasthuis of 'Huize Groenberg' (Molenstraat 15) is een rechthoekig gebouw met 

dubbele kap tussen trapgevels. Het is in 1613 door Jan Daems van Nuenen als gasthuis gesticht. De 

twee empire-ingangspartijen stammen uit omstreeks 1813. Tot het gasthuis behoorden ook de vijf 

                                                      
494 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant.  
495 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert, Monumenten in Nederland: Noord-Brabant. Zie Oirschot 
496 Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
497 J. Lĳten, Rondwandeling door Oirschot.  Stichting Gerard Goossensfonds (Oirschot 1998) p. 8  
498 H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 
Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 123 
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naastgelegen eenvoudige woonhuisjes (Molenstraat 17-25) uit 1613. Volgens de gevelsteen zijn ze in 

1780 verbouwd.
499

 Woonhuis met verdieping, lijstgevel en zadeldak tussen zijtopgevels met 

vlechtingen, 18
e
 eeuw, gevel 3e kwart 19e eeuw. Vier stoeppalen. 

 

6.27.15.004 Het Beelaertshofje (Heistraat 1, 3 in Oirschot) 

Het Beelaertshofje uit 1489, ook genoemd fundatie van St.-Anna en St.-Oda 

Dubbel woonhuis (was Beelaertshofje of fundatie St. Anna en St. Oda) 

Bouwjaar: 18
e
 eeuw 

Rijksmonument nr. 31272  

CHW. Nr: AE079-001650 

Twee gepleisterde landarbeidershuisjes onder een pannen wolfdak, 18e eeuw. Deuren met 

bovenlichten, waarin kleine roedenverdeling; vensters met luiken en vierruitsschuiframen. 

 

 
Afbeelding: Beelaertshofje

500
 

 

6.27.15.005 Fundatie Dirck van der Ameyden 

Deze fundatie zou gesticht zijn in 1607  

 

6.27.15.006 Bejaardenhuis 

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Brabant staat een bejaardentehuis vermeld bij 

Gasthuisstraat 23 Oirschot. 

Bouwjaar: 1863 en jonger 

CHW nr. AE079-001630 

 

 

27.16 Kiosk 

 

6.27.15.001 Kiosk marktplein Oirschot 

Kios in “De Ronde Lindjes” op het marktplein. Achter de kiosk een oude dorpspomp.
501

 In 1958 is de 

kiosk verdwenen, die met haar ring van lindebomen stond ongeveer waar de ster in het plaveisel is 

aangebracht.  

 

6.27.15.002 Kiosk Middelbeers Doornboomplein 

                                                      
499 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert., Monumenten in Nederland: Noord-Brabant (Zwolle 1997) 
500

 Cultuurhistorische Waardenkaart Brabant 
501 P.W.G. Bogmans, Oirschot in oude ansichten, p. 16 
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De vroegere kiosk stond ook op het Doomboomplein en is gebouwd rond 1925 en weer gesloopt in 

het begin van de jaren vijftig. Later heeft de gemeente een nieuwe verplaatsbare kiosk aan de 

harmonie aangeboden. 

 

 

27.17 Waterput 

 

6.27.17.001 Put Amerlrijck-Bootsgasthuis 

Aan het Begijnhof is de put van het Amelrijck-Bootsgasthuis herplaatst, die misschien nog uit de Late 

Middeleeuwen dateert. 

CHW. Nr. AE079-001557 

 

27. 18. Bank   

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 
27. 19. Winkel  

 

6.27.19.001 Winkel; Woonhuis met werkplaats (Hoogdijk 14) 

Winkel; Woonhuis met werkplaats 

Circa 1930 

Bakstenen gevels. Winkel met betonluifel op ijzeren palen. Brede zesdelige ramen. Woonhuis onder 

schilddak met verbeterde Hollandse pannen. Werkplaats onder zadeldak. 

Winkel-woonhuis met betonluifel, mooie brede zesdelige ramen. 

Straatbeeldtyperend 

CHW. Nr. KL081-000523 

 

6.27.19.002 Winkel-woonhuis met bedrijfsruimte, Nieuwstraat 27  

19e eeuw 

Handvorm bakstenen gevels. Gewit. Winkel met gebogen bovenlichten (circa 1900). Raamindeling 

verder gewijzigd circa 1960. Zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. 

Vier linden, waarvan drie van circa 150 cm omtrek. Tuin met bomen. 

 

6.27.19.003 Winkel, Sint Odulphusstraat 1 

winkel (De Reysende Man)  

Bouwjaar: 17
e
 eeuw 

Zeer markant hoekpand aan de ingang van de Rijkesluisstraat. Gewijzigd 1961. 

Rijksmonument .Nr. 31323  

CHW. Nr. AE079-001807 

Huis "De reizende Man" met trapgevel uit de 17
e
 eeuw, ontlastingsbogen boven de vensters van gele 

en rode baksteen, vernieuwde boogtrommels. Ingang overhoeks, de hoek opgevangen op een ronde 

gemetselde kolom, resultaat van verbouwing in 1937. "Hollandse" etalage. Sierankers. Oude 

kapconstructie gesloopt.
502

 

 

Zoals in de inleiding geconstateerd gaan achter veel 19
e
 eeuwse gevels, 16

e
 en 17

e
 eeuwse 

woonhuizen schuil die nooit systematisch onderzocht zijn. Sint Odulphusstraat 1 aan de oostelijke 

pleinwand kan zeventiende eeuws zijn, maar is sterk verbouwd.
503

 

 

6.27.19.004 Winkel, Sint Odulphusstraat 3 

Bouwjaar: ca. 1900 (?) 

Rijksmonumentnr. 31324  

CHW nr. AE079-001808 

                                                      
502 Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
503 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 
Oirschot. 
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Huis met sterk vernieuwde trapgevel in de trant van die van nr 1. Ontlastingsbogen boven de vensters 

van rode en gele baksteen, metselmozaïeken in de boogtrommels. Dezelfde sierankers als in nr 1. 

Verbouwd 1943. 

 

6.27.19.005 Winkel-voormalige bakkerijwoonhuis (Den Haspel) 

Deken Frankenstraat 7 

Dorpshuisje met topgevel met vlechtingen; zijgevels aan de Dirk van Ameydenstraat en de St. 

Odulphusstraat. 

Bouwjaar: 17e-19e eeuw 

Rijksmonumentnr. 31260 

CHW nr. AE079-001622 

 

6.27.19.006 Winkelwoonhuis, Vrijthof 6 

Bouwjaar: 17e eeuw 

Rijksmonumentnr 31340  

CHW nr. AE079-001933 

Eenvoudig witgepleisterd huisje. 

 

6.27.19.007 Winkelwoonhuis (De Witte Leeuw) 

Markt 12, 12a 

Bouwjaar: kwart 19
e
 eeuw 

CHW nr. RM-31289 

Laag pand achter hoog opgetrokken gebosseerd gepleisterde lijstgevel. Kleine etalage uit derde 

 

6.27.19.008 Winkelwoonhuis, Markt 13 

Bouwjaar: 19e eeuw 

Rijksmonumentnr. 31290  

CHW nr. AE079-001729 

Huis met gebosseerd gepleisterde lijstgevel, moderne etalage. 

 

6.27.19.009 Winkelwoonhuis, Markt 17 

Bouwjaar: Ca. 1750 

Rijksmonumentnr. 31292  

CHW nr. AE079-001731 

Huis met gebosseerd gepleisterde tuitgevel. 

 

6.27.19.010 Winkel, Rijkesluisstraat 17/17a 

Bouwjaar: ca. 1930 

CHW nr. AE079-001863 

Groot woonkamerraam op verdieping, horizontale raamstrook boven de winkelpui is geblindeerd door 

gevelreclame. 

 

6.27.19.011 Winkel, Koestraat 45 

Winkel;Woonhuis 

Bouwjaar: 1886 vv. 

CHW nr. AE079-001687 

 

6.27.19.012 Winkel, Rijkesluisstraat 5a 

Bouwjaar: ca. 1880 

AE079-001860 

 

6.27.19.013 Winkel-woonhuis met bedrijfsruimte 

Nieuwstraat 27  

19e eeuw 

Gemeentelijk monument 
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Handvorm bakstenen gevels. Gewit. Winkel met gebogen bovenlichten (circa 1900). Raamindeling 

verder gewijzigd circa 1960. Zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. 

Vier linden, waarvan drie van circa 150 cm omtrek. Tuin met bomen. 

 

6.27.19.014 Winkel-woonhuis, Nieuwstraat 50  

winkel-woonhuis 

CHW. Nr. AE079-001775 

Gemeentelijk monument 

 

6.27.19.015 Winkel-woonhuis, Rijkesluisstraat 37  

Bouwjaar: Ca. 1880-1890 

CHW. Nr. AE079-001865 

Gemeentelijk monument 

 

6.27.19.016 Winkel, Rijkesluisstraat 35  

Gemeentelijk monument 

 

6.27.19.017 Winkel, Rijkesluisstraat 39  

Gemeentelijk monument 

 

6.27.19.018 Woonhuis-winkelpand, Torenstraat 4  

Bouwjaar: Ca. 1880-1890 

CHW. Nr. AE079-001924 

 

6.27.19.019 Winkel, restaurant, zaal 1959 

Spoordonkseweg 99  

Bakkerijwinkel, klein restaurant, recreatiezaal en woonhuis. Beeldbepalend pand uit de 

wederopbouwperiode. 

 

6.27.19.020 Voormalige winkel, Spoordonkseweg 106  

voorm. winkel, woning 1936 

Architect Jan Beks; Kapperszaak en stoffenwinkel met werkkamer kleermaker. 

 

6.27.9.021 Winkel-woonhuis  

Gasthuisstraat 58  

 

6.27.9.022 Winkel, Markt 8  

Winkel; Woonhuis uit 1870 

CHW. Nr. AE079-001721 

Markt 8 uit 1870 is sterk gerestaureerd, maar een goede vertegenwoordiger van het blokvormige 

herenhuis uit de vorige eeuw.  

 

6.27.9.023 Winkelwoonhuis  

Markt 5, 5a 

Winkelwoonhuis, Dorpshuis  

Bouwjaar: 19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31285 

CHW nr. AE079-001727 

 

Eenvoudig dorpshuis met verdieping, grijs gecement, beneden met vensterluiken, hoog dwars 

zadeldak tussen zijtopgevels met vlechtingen. 

 

6.27.9.024 Winkelwoonhuis  

Markt 6 

Bouwjaar: 1e helft 18e eeuw 
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Rijksmonument nr. 31286  

CHW nr. AE079-001720 

Eenvoudig witgeverfde halsgevel, met rollaag afgedekt en met klein rondbogig topfronton, 17
e
 eeuw 

een der vensters met luiken; twee stoeppalen. Zoals in de inleiding geconstateerd gaan achter veel 

19
e
 eeuwse gevels, 16

e
 en 17

e
 eeuwse woonhuizen schuil die nooit systematisch onderzocht zijn. 

Aan de westzijde van het Marktplein ligt een reeks huizen met topgevels en noklijn evenwijdig aan de 

straat. Aan de zuidkant van het plein liggen enkele bredere huizen, waaronder nr. 6 met een 

halsgevel.
504

 

 

6.27.9.025 Winkelwoonhuis  

Molenstraat 2 

Bouwjaar: 19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31299  

CHW nr. AE079-001736 

Woonhuis met verdieping, hoek Rijkesluisstraat en daarin zo ver uitspringend, dat de gevel als 

afsluiting van de Markt dient. Vermoedelijk omstreeks 1850. 

 

6.27.9.026 Woonhuis 

Koestraat 13  

winkelwoonhuis 

Gemeentelijk monument 

 

6.27.9.027 Woonhuis 

Spoordonkseweg 92-93 

Dubbel woonhuis, woningwinkel 1938  

 

6.27.9.028 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 8, 10  

drie winkelwoningen 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001847 

 

6.27.9.029 Woonhuis 

Gasthuisstraat 14  

dubbel winkelwoonhuis 

Gemeentelijk monument 

 

27. 20. Gemeenschapshuis 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 
27. 21. Herberg 

Oirschot kende net als elk dorp in de Kempen in het verleden een respectabel aantal herbergen. 

Die herbergen stonden niet alleen in de kom van Oirschot of Spoordonk maar waren over alle 

herdgangen en buurtschappen verspreid. Vele van die herbergen droegen luisterrijke namen. Zo 

worden in het register van de belastingen van de huizen tussen 1600 en 1700 enkele uithangborden 

vermeld: 

 

De Roskam, De Koeij, De Ploeg, De Ossenkop, De Witte Leeuw, De Bonte Os, De 3 Kroonen, Prins 

van Oranje, Stadt Diest, De Maan in de Nieuwstraat, Eendepoel, Klein Beijsterveld (Gasthuisstraat), 

De Ster (Gasthuisstraat), De Drie Zwaantjes (Gasthuisstraat), Oudenbosch (bij de kerk), Het Meulcke, 

Den Blouwverver, Den Arend, De Rijzende Man, Wildeman, De Oijevaar, Het Varken, De Zwaan, 

                                                      
504 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 
Oirschot. 
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Lakenhal, De Groote Heibloem, De Nachtegaal, Het Groenewoud, De Bruine Beuk, De kleine 

Heibloem, De Kruik, De Graszak, De Papketel en St. Joris.
505

 

 

De herbergen buiten de kom waren meestal boerenherbergen. 'Den herd' van de boerderij diende 

tevens als gelagkamer. Er hoefden alleen een paar tafels en wat stoelen in te staan, wat glaswerk en 

bierpotten van tin, of later grijs aardewerk, en een vat bier in de kelder. Het was geen 'zaak' maar een 

huis, waar over het algemeen alleen bekenden kwamen. Oorspronkelijk waren herberg en brouwerij 

synoniem aan elkaar. Er werd bier gebrouwen voor de verkoop in eigen herberg. In de steden 

ontstonden grotere brouwerijen die leverden aan meerdere herbergen. In de tijd van de generaliteit 

probeerde men een scheiding te maken tussen brouwerij en herberg door de brouwers te verbieden 

om zelf herberg te houden. In feite kon men de situatie op het platteland niet in een handomdraai 

veranderen, zodat er vele uitzonderingen gemaakt werden. Zodoende zijn er in Oirschot steeds 

herbergen gebleven die zelf brouwden. Rond 1900 waren er in Oirschot nog drie brouwerijen: Bos, 

De Zwaan en De Kroon, waarvan De Zwaan brouwerij en herberg was. De brouwkelder is er nog 

steeds (zie ook 29.2.1).
506

  

 

Overzicht van het aantal tappers of herbergiers per hertgang in 1655. 

Kerkhof (centrum) : 20 

Spoordonk  : 4 

Hedel   : 3 

Notel   : 3 

Straten   : 3 

 

De conclusie van de lokale historicus J. Lijten luidt dat er in 1700 in Oirschot 22 brouwerijen waren, 

maar dat de helft daarvan niet meer werkte. Het getal van actieve brouwers is later vrijwel constant 

gebleven:  

 
„Indien we het totaal aantal inwoners van Oirschot (met Best) stellen op 5000 – vermoedelijk is het iets minder 

geweest - was er op elke 100 inwoners een herberg. Die herbergen moeten we ons niet al te officieel voorstellen. 

Gelagkamer en huiskamer zullen in de meeste gevallen niet onderscheiden zijn. De meeste inwoners van het huidige 

Oirschot zullen zich nog de herberg van Mieke Vingerhoets herinneren. In deze geest zal men zich zelfs de grootste 

herbergen van de achttiende eeuw moeten voorstellen.‟
507

 

 

6.27.21.001 Herberg De Swaan 

Markt 3 

Bouwjaar: 1623 

Rijksmonumentnr. 31283  

CHW. nr. AE079-001719/CHW. Nr. RM-31283 

Herberg en hotel de Zwaan. Met zij- en achtergevel aan de Vrijthof gelegen. Vroeger als de Doelen 

bekend. Tot plm 1940 was er een brouwerij aan verbonden. Herbouwd na de grote brand van 1623, 

die de gehele Markt teisterde. Breed wit pand met wolfdak waarvan de nok evenwijdig aan de 

voorgevel. In de zijgevel de jaarankers 1 6 , in de achtergevel 2 3. Voor het huis, aan de straat, aan 

een boom een houten zwaan. (Zie ook 13.9.1/17.1.1/24.8.1. over de relatie met het Vrijthof, zie 27.21 

& 27.1.1 over de geschiedenis van herberg De Swaan, zie 29.2 & 29.2.4 voor de geschiedenis van 

brouwerij De Zwaan) 

 

                                                      
505 W.L. van den Akker, Oirschot-Best 806-1945 (Barneveld 1947) p. 20 
506 J. van Hout Azn, „Herbergen‟. In: Mijland, H.J.M., L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op Oirschot. (Oirschot 1991) p. 
377-379. 
507 J.P.J. Lijten, „Oirschotse herbergen en brouwerijen in het verleden (Kempische curiosa 44).‟ In: Campinia 29 (1999), p. 26-
28  
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Afbeelding: Hotel de Zwaan 

 

De bijeenkomsten van het kapittel van Oirschot duurden meestal een of twee dagen en vonden plaats 

bij de rentmeester thuis of in een herberg te Oirschot of 's-Hertogenbosch. De Staten-Generaal 

hadden bepaald dat de leden van het kapittel bij gelegenheid van het afhoren van de rekeningen 

recht hadden op een goede maaltijd. Die maaltijd werd over het algemeen gebruikt in de herberg 

waar men vergaderde. Men begon met het afhoren van de rekeningen, waarna een feestmaal werd 

genoten. In Oirschot geschiedde dit in herberg De Zwaan:  

 
„Gelet op het beschikbare bedrag moet de maaltijd bijzonder uitgebreid zijn geweest, en rijkelijk besproeid met 

wijnen. De Staten-Generaal stonden namelijk toe dat hieraan een bedrag van 110 gulden werd besteed, waarvan het 

land een derde voor zijn rekening nam. Het beschikbare bedrag bleek meestal meer dan voldoende voor een 

dergelijke maaltijd; het gebeurde zelfs dat men geld overhield dat dan onder de aanwezigen werd verdeeld. Ook 

kwam het voor dat de aanwezige kanunniken en de rentmeester er de voorkeur aan gaven het gehele bedrag te 

verdelen en de maaltijd achterwege te laten.‟
508

 

 

In 1625 herrees deze herberg uit zijn as. In 1830-1839 lag tusschen Oirschot en Oostelbeers een 

groot legerkamp (zie ook 25.7.1) met als gevolg dat koning Willem I met zijn prinsen in de 

zogenaamde Koningskamer hebben gelogeerd.
509

 

 

6.27.21.002 De "Beerse Bak" 

De "Beerse Bak" was een Westelbeerse boerenherberg, genaamd "In den Bak". Het was vroeger 

traditie dat handelaren uit bijvoorbeeld Casteren, Baarschot of Diessen, die een koe of kalf gekocht of 

verkocht hadden, dit afleverden "In den Bak". De nieuwe eigenaar nam het daar in ontvangst. 

Reizigers konden ook in de herberg blijven slapen die daartoe ingericht met een aantal bedsteden. 

Naar men zegt komt de naam "In den Bak" en later "Beerse Bak" van het feit dat men vroeger, toen er 

nog geen brug over de Grote Beerze was, in een platte bak de stroom kon oversteken. Ook het vee 

                                                      
508 Ch. de Mooij, 'Bespiegelingen bij een glas. Het kapittel van Oirschot en zijn patroons', in: Brabants Heem 47 (1995), 10-17 
509 W.L. van den Akker, Oirschot-Best 806-1945 (Barneveld 1947) p. 46 
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werd op deze manier overgezet. In september 1944 brandde de herberg af, waarna op deze plek een 

nieuw huis werd gebouwd. Er werd sindsdien echter geen herberg meer gehouden.
510

 

 

27.22 Hotel/restaurant 

 

6.27.22.001 restaurant/woonhuis (De Drie Cronen/eethuis Den Gevel)  

Markt 18 

Bouwjaar: Ca. 1650 

Rijksmonumentnr. 31293  

CHW nr. AE079-001724 

Huis met in- en uitgezwenkte topgevel zoals Markt 15. Eveneens vlak gerestaureerd. Cafe ''t 

Geveltje'. 

  
Afbeelding: Restaurant Drie Cronen (http://www.vvvoirschot.nl) 

 

6.27.22.002 restaurant (‟t Varcken / De Oude Smidse) 

Rijkesluisstraat 3 

Bouwjaar: 18e eeuw 

Rijksmonumentnr. 31313  

CHW nr. AE079-001859 

 

Huis met schilddak en witgepleisterde lijstgevel met ingezwenkte hoeken. Zijgevel langs de 

Molenstraat, achtergevel aan de Vrijthof. Behoort nog tot het Marktbeeld. 

 

6.27.22.003 restaurant (Den Blauverwer / La Fleurie) 

Rijkesluisstraat 4 

Bouwjaar: 17e eeuw 

Rijksmonumentnr. 31315  

CHW nr. AE079-001846 

 

Huis onder zadeldak tussen zij-topgevels, gepleisterde voorgevel. 17e eeuws. Twee stoeppalen 

 

6.27.22.004 restaurant/woonhuis (In den Bonten Osch) 

Markt 15 

Bouwjaar: Eerste kwart 18e eeuw 

                                                      
510 J. Kolsters, Kolsters, W., Vroenhoven W., De Beerzen van weleer (Hulst 1993)  
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Rijksmonumentnr. 31291  

CHW nr. AE079-001730 

 

Huis "In den bonten Osch", met in- en uitgezwenkte topgevel, eerste kwart 18
e
 eeuw. Boven in een 

ovale nis resten van een schildering met bonte os. Gerestaureerd (1959) 

 

6.27.22.006 restaurant (De Gelagkamer) 

Rijkesluisstraat 1 

Bouwjaar: 17e-19e eeuw 

Rijksmonumentnr 31312 

CHW nr. AE079-001858 

 

6.27.22.007 hotel, voormalige winkel 1931  

Rijkesluisstraat 6  

Detailleringen vervagen door wit metselwerk, beëindiging gevel met afdekpannen, 

verticaal gevel sierelement verdwenen. 

 

6.27.22.008 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 11  

Restaurant-woonhuis 

Bouwjaar: 18
e
/19

e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001861 
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Thema: 28 Grondstofwinning 

 

Onder grondstofwinning valt naast turfwinning ook zandwinning, klei- en leemwinning en  

drinkwaterwinning. In ieder dorp werd echter weldegelijk turf gegraven, maar dan door de inwoners zelf 

en in relatief kleine veenvoorkomens in vennen, broeken, goren, langs beken etc. In de Tweede 

Wereldoorlog werd hier soms nog turf gestoken. De turf werd per kar naar de boerderij gebracht. Dat 

turfgraven levert oneffen terrein op, dichtgroeiende boerenkuilen, misschien “Peelbanen” (of hoe die ter 

plaatse ook mogen heten). Bij boerderijen kun je een turfhok aantreffen.  

 

Dat leidt tot de volgende indeling: 

 

Turfwinning 

boerenkuil: onregelmatige ééndagsput in het veen, meestal in verlandende of verlande vorm 

peelbaan: weg tussen de boerenkuilen door dieper het veen in. 

turfhok: opslagplaats voor turf op boerenerf. 

turfvaart: kanaal voor  turftransport, met wegen en bomen erlangs, sluizen en bruggen, spoelkolken 

en wisselvakken. 

moerput: laagte ontstaan door grootschalige turfwinning. 

 

Zandwinning 

uitgelaagd perceel: meestal niet meer dan één meter verlaagd perceel. De “rooie grond” is er 

uitgehaald, de oude teeltlaag is daarna teruggezet. 

zandwinput: grote en diepe zandwinning met machines. Ook: zandwinning voor de aanleg van de 17
e
-

19
e
 eeuwse “dijken”, rechte wegen over de hei. 

stuifzandwinning: plaatsen waar zand werd gehaald uit stuifzandgebieden/heuvels. 

 

Klei- en leemwinning 

leemput: kuil waaruit klei of leem gehaald is voor steen- of pottenbakkerij, het besmeren van wanden 

of maken van vloeren. 

steenoven: steenbakkerij ten plattelande 

droogloodsen: loodsen waarin gevormde stenen drogen voorafgaand aan het bakken. Ook genaamd 

“geleeg”. 

 

Waterwinning 

waterputtenweg: weg langs de waterputten 

pompgebouw: gebouw met pompen en zuiveringsinstallaties voor de waterwinning. 

watertoren: verhoogd waterreservoir van de waterdistributie. Komen ook voor op bedrijfsterreinen. 

 

Viskwekerijen 

visvijvers: complexen van vaak drie aaneengeschakelde visvijvers op de hei of op landgoederen, 

waarin vis gekweekt wordt. NB: ook de molenkolken leverden vis, maar die werd door de 

watermolenaars verschalkt. 

 

28.1 Boerenkuil 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.2 Peelbaan 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.3 Turfhok 

[In Oirschot niet opgemerkt] 
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28.4 Turfvaart 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.5 Moerput 

In de archiefstukken over het natuurgebied Kroonven – Klein Kroonven en Tjopvenneke (onder 

Bladel)  wordt gesproken over turf, steekturf, klot, moer en heideturf. Dit veenmateriaal bestaat uit 

afgestorven plantenresten die zijn samengedrukt tot een bruine soms zwarte massa. Meestal bevat 

het veenmateriaal ook zand en stof. Het veen dat nu nog in het Kroonven voorkomt is donkerbruin tot 

zwart en is ook zandig. Als er veel zand in het veen zit is de kwaliteit natuurlijk minder en was deze 

minder waard voor de verkoop. Op één plaats in het Kroonven is nog veen achtergebleven precies op 

de plaats waar de boomstronken zitten, waarschijnlijk was het te arbeidsintensief om ook dit deel te 

ontvenen.
511

  

 

Met heideturf werd bedoeld de heideplaggen uit de laag gelegen vochtige delen in het heideterrein, 

vaak dopheideplaggen. Deze plaggen bevatten veel humus en konden na het drogen als brandstof 

worden gebruikt. Met heideschalen worden de gewone heideplaggen bedoeld, deze werden in de 

potstal gebruikt en later vermengd met mest werd dit materiaal op de akkers uitgestrooid 

(plaggenbemesting). Klot werd als goede turf beschouwd. Deze werd onder uit de vennen gebaggerd 

en op de kant gedroogd en aangestampt. Moer is de algemene benaming voor de veenlaag of een 

veengebied. 

 

Grootschalige turfwinning zoals in westelijk Noord-Brabant of De Peel heeft in Eersel nooit 

plaatsgevonden. Wel werd door de boeren turf uit heidevennen gehaald. Dat liet laagten na die we 

hier bespreken onder “Moerput” 

 

In de 18de en 19de eeuw werd er in Oirschot nog volop turf gestoken. In de 18de en 19de eeuw 

waren de Oirschotse heidegebieden nog gemeenschappelijk bezit, waarin iedere hertgang zijn deel 

toegewezen kreeg om te vlaggen. Straten, de Notel en de Kerkhof vlagden op de grote Oirschotse 

hei. Op oude kaarten staan nog de namen aangeduid van Stratense hei, Aarlese hei, Notelse hei enz. 

Spoordonk had haar hei tegen, en op Oisterwijks gebied en Hedel had haar gebied op Tregelaar en 

verder richting Boxtel. Regelmatig werd er door de overheid per publicatie bekend gemaakt dat er 

weer turf gestoken mocht worden op "gemeentensgrond" voor eigen gerief, tegen betaling natuurlijk. 

Binnen een bepaalde termijn moest de turf dan gestoken en geruimd worden. Klaarblijkelijk was de 

Oirschotse heide zeer in trek bij de omliggende dorpen, want regelmatig kwamen er in de 18de en 

19de eeuw verzoeken binnen van bijv. Son, Acht en "Wintersel" om hun vee op de Oirschotse heide 

te mogen weiden. In ruil voor een schenking aan de armenkas werd dat meestal toegestaan.  

 

Hieronder worden enkel belangrijke turfgebieden genoemd  

 

6.28.5.001 Beersveld 

Op het Beersveld "aen de Papenvoorde tot de Oirschoren", werd turf gewonnen. Dit gebied was 

uitsluitend bedoeld voor de turfwinning, er mocht dus geen strooisel voor de potstal worden 

gewonnen.  

 

6.28.5.002 Vaerding (Vering), 

 

6.28.5.003 Kwinkerse Broek 

 

6.28.5.004 Veldershoek 

 

6.28.5.005  Broekbeemden (allemaal in de omgeving van de Liempdse Dijk) 

 

6.28.5.006 Tregelaar 

                                                      
511 J. van Kessel, F. Roijmans, Natuurgebied het Kroonven: Kroonven – Klein Kroonven en Tjopvenneke (z.p., 1993). 10-15 
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6.28.5.007 Dunschaaf (Grensgebied met Lennisheuvel, langs de Oude Grintweg) 

Turfgebieden herstellen zich niet en worden na het afsteken op een andere manier ingevuld. Links en 

rechts van de Liempdse Dijk, de Woekerd, de Vering enz. zijn de resultaten zichtbaar van deze 

grondstofwinning.  

 

 

28.6 Uitgelaagd perceel 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.7 Zandwinput 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.8 Stuifzandwinning 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.8 Leemput 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.10 Steenoven 

 

6.28.10.001 Steenovens Baest 

In de Beerzen kwamen in de 18
e
 eeuw slechts een aantal stenen gebouwen voor. Aangezien vervoer 

moest geschieden over land over grote afstanden maakte was steen erg duur, zodat steen ter plekke 

of in de directe omgeving gefabriceerd moest worden. Voor het stoken van steenovens op de 

gemeynt was in de 17e en 18e eeuw toestemming nodig van de rentmeester van de domeinen en 

eventueel van de plaatselijke overheid. Het stoken van ovens op particuliere erven was niet 

aantrekkelijk vanwege vervelende bijkomstigheden zoals verwoesting, ontgronding en verstoring van 

de bodemstructuur.
512

 

 

Op het landgoed Baest onder Oostelbeers werd in de 19e eeuw verschillende malen steen gebakken. 

In alle gevallen ging het om zogenaamde veldovens. Er werd geen fabriek gebouwd om de steen in te 

bakken, de ongebakken steen vormde zelf de oven. Een dergelijk oven werd opgericht op de meest 

geschikte plek, daar waar grondstof en eventueel brandstof voor handen was en niet ver van de 

plaats van bestemming van de steen. De eigenaar van Baest, De la Court gebruikte het grootste deel 

van zijn baksel voor het verbeteren en verfraaien van zijn eigen bezittingen, zowel op als buiten 

Baest. Zo werden in 1851 10.000 stenen vermetseld aan de brug in de Schuilendonkse Torendreef. 

In datzelfde jaar werden ook de schuur en de schaapsstal van de Beukenhoef in steen opgetrokken. 

In 1866 werd een stenen schoor tussen de Papenbeemd en de Blom gelegd. Mei 1868 werd besloten 

de houten watermolen onder Spoordonk, eigendom van de la Court, af te breken en opnieuw in steen 

op te trekken. Dit omdat de kosten van het onderhoud van het houten gebouw steeds hoger 

opliepen.
513

 

 

Met afbeelding van gebouwde stenen objecten in Berse 

 

 

28.11 Droogloodsen 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.12 Waterputtenweg 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

                                                      
512 H. Vera, „Steenovens op en om Baest‟. In: Campinia 15 (1985), p. 105-119, aldaar 105. 
513 H. Vera, „Steenovens op en om Baest‟. In: Campinia 15 (1985), p. 105-119, adaar 109, 115. 
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28.13 Pompgebouw 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.14 Watertoren 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

28.15 Visvijvers 

De woorden wijer en vijver zijn allebei afgeleid van het Latijnse woord vivarium, dat letterlijk betekent: 

"plaats om iets in leven te houden". Iets betekende meestal vis. Vis was in de Middeleeuwen en nog 

lang daarna een zeer belangrijke voedselbron, wat nog extra werd benadrukt door de talrijke vasten- 

en onthoudingsdagen waarop het gebruik van vlees was verboden. Vis was dan een volwaardig en 

eiwitrijk vervangingsmiddel. In kloosters en abdijen kende men nog veel meer vasten- en 

onthoudingsdagen. De abdijen hielden daar rekening mee door de aanleg van een vijvertje bij de 

pastorieën die meestal omgeven waren met een "vest", waarin ook vis werd gekweekt. Voor grotere 

kwekerijen hadden de abdijen wijers aangelegd. Meestal gebeurde dat op de heide, dus buiten het 

agrarisch gebied van het dorp. Dit terrein werd dan door de hertog beschikbaar gesteld.
514

  

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

 

 

                                                      
514

 G. Beex, Drie dorpen een gemeente. Een bijdrage tot de geschiedenis van Hoogeloon, Hapert en 
Casteren 
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Thema: 29 Industrieel 

 

 

De streek kende vanouds al allerlei plattelandsindustrie die aansloot bij de agrarische maatschappij. 

Later is daar moderne, zelfs mondiaal gerichte, industrie bijgekomen. Die ontwikkeling moet door de 

CHI ook in beeld gebracht worden, zodat ook de Industriële archeologie gevoed kan worden met 

informatie.  

 

Na de bloeiperiode in de Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd trad in Oirschot een periode 

van armoede in. Oirschot bleef aan het einde van de Nieuwe Tijd en zeker in de Moderne Tijd 

duidelijk achter bij zijn omgeving.
515

 De locale historicus van Oirschot J. Lijten noemt twee oorzaken, 

die ervoor hebben gezorgd dat Oirschot zijn centrumfunctie verloor. De eerste was de weg Den 

Bosch-Luik en de tweede de spoorlijn, die beide aan Oirschot voorbij zouden gaan:  

 
„Al met al miste Oirschot daarmee definitief een uitgangspunt voor de komende tijd van industrialisatie. Het 

uitgangspunt  van Best voor de komende industrialisering was heel wat gunstiger dan dat van Oirschot. Gelegen aan 

een belangrijke weg, later ook aan een spoorlijn, had het wel niet de voordelen van een oud centrum, zoals veelzijdig 

gerichte handwerkbedrijfjes, een markt, geschikte leidinggevende personen, maar ook niet de ballast van vroeger 

eeuwen, waar steeds rekening mee gehouden moest worden. Oirschot mocht dan mooi zijn, wat in de veranderende 

tijd ook zijn last meebracht, Best had in de kom weinig schoonheid te verliezen en kon zonder veel 

gewetensbezwaren het nieuwe binnenhalen.‟
516

    

 

Behalve de overwegende landbouwbevolking kende Oirschot omstreeks 1900 vele 

handwerkbedrijven, eenmanszaken, die met enig personeel hun kost verdienden. Vier 

bierbrouwerijen, twee leerlooierijen, een schoen- en laarzenfabriek, drie meubelmakerijen en 

verschillende andere gespecialiseerde timmerwerkplaatsen, een wagenmakerij, beschuitbakkerij "De 

Bijenkorf", smederijen, drie molens en twee maalderijen, een olieslagerij, een drukkerij en daarnaast 

de beroepsbevolking van bakkers, schoenmakers, kleermakers, klompenmakers, zadelmakers enz. 

die bijna allen als nevenbedrijf nog handelden in koloniale waren, tabak en sigaren, in manufacturen 

en/ of een herberg exploiteerden.
517

    

 

In de Beerzen werden in een gemeentelijk overzicht uit 1889 de volgende bedrijven in de Beerzen 

genoemd: Bakkerij, Brouwerij, Grutterij, Houtzagerij, (3), Houtdraaierij, Kleermakerij, Klompenmakerij 

(6), Korenmolen (2), Kuiperij, Leerlooierij (2), Linnenweverij, Mouterij, Olieslagerij, Schoenmakerij (2), 

Smederij (2), Timmerlieden (5), Wagenmakerij (2) en Wasmakerij.  

 

29.1 Arbeiderswoning/Ambachtswoning 

Het gaat dan om een enkele losse woning bij een bedrijf, niet om completen wijken, want dan valt het 

onder thema woonwijken. 

 

6.29.1.001 Timmer-werkplaats (Leeuwerikstraat 1) 

Bouwjaar: 19e eeuw 

Rijksmonumentnr. 519179  

CHW nr. AE079-001698 

Op de splitsing van de Leeuwerikstraat en de Eendenpoel staat, bij een sterk gewijzigd en buiten de 

bescherming vallend woonhuis, een geheel in hout opgetrokken timmermanwerkplaats uit het laatste 

kwart van de negentiende eeuw in Ambachtelijk-Traditionele stijl. De werkplaats heeft een 

rechthoekige plattegrond, telt één bouwlaag en wordt gedekt door een zadeldak met oud Hollandse 

pannen, dat aan de achterzijde lager is aangezet. Het gebouw bestaat uit een eenbeukig gebint met 

wandstijlen, korbelen, moer- en kinderbinten, aan de buitenzijde voorzien van een gerabatte en 

                                                      
515 Nieuwe Tijd: vanaf circa 1450 tot circa 1800 n. Chr., Moderne Tijd vanaf circa 1800 n. Chr.   
516 J.P.J. Lijten, „Het oer-oude Oirschot. Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot - Best.‟ In: Campinia 10 (1980-81) 
51 - 76. Aldaar 71.  
517 A.E.M. van Esch, De caert en attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot. Sint Sebastiaansgilde (Oirschot 1981). p. 
12 
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beschoten betimmering. De plint is gecementeerd. In de zuidelijke (straat-)gevel zijn naast elkaar 

twee achttienruits houten vensters aangebracht. In het rechterdeel van deze gevel geeft een brede, 

uit drie delen bestaande inrijpoort, waarin een vijftienruits licht, toegang tot het interieur. Ook in de 

oostelijke gevel zijn twee achttienruits vensters geplaatst. Omstreeks 1900 is hier een vrijstaande 

bakstenen schoorsteen opgetrokken. In het interieur zijn onder meer van belang de stookplaats en de 

verschillende oude schaaf- en zaagmachines, waaronder een uit omstreeks 1910 daterende oude 

lintzaag. De op het noorden gelegen achtergevel van het gebouw is blind en heeft een lager aangezet 

dakschild. Hieronder is een opslagplaats voor hout. Op het erf zijn de twee kleine houtloodsen van 

belang. Het eerste exemplaar staat aan de Leeuwerikstraat en heeft beschoten wanden. Op het 

lessenaarsdak ligt golfplaat. Het tweede bijgebouw staat aan de zijde van de Eendenpoel, heeft 

handvorm bakstenen gevels met bakstenen steunberen, een stroomlaag in de westelijke gevel en 

wordt gedekt door een zadeldak met oud Hollandse pannen. In de gedeeltelijk beschoten zuidelijke 

gevel is een laadluik. Het erf, dat is beplant met onder meer fruitbomen en walnoten, wordt deels 

omgeven door een beukenhaag. 

 

De timmerwerkplaats met houtloodsen is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch 

belang als voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de ambachtelijke nijverheid en als 

voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de houten timmerwerkplaats. Het gebouw is tevens 

van belang vanwege de gaafheid van het ex- en interieur en de aanwezigheid van enkele authentieke 

machines, die bedrijfsvoering van het timmermansvak documenteren en representeren. Het is 

zeldzaam wegens opzet en constructie en is gaaf bewaard gebleven.
518

 

 

 
Afbeelding: Timmer-werkplaats

519
 

 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij zie ook: „Opname Geselecteerde Boerderijen 

Oirschot‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.29.1.002 t/m 6.29.005 Landarbeidershuisjes Sint Odulphusstraat 

Rijksmonumentnr. 31328 = Sint Odulphusstraat 16 

Rijksmonumentnr. 31329 = Sint Odulphusstraat 18 

Rijksmonumentnr. 31330 = Sint Odulphusstraat 20 

Rijksmonumentnr. 31331 = Sint Odulphusstraat 22 

CHW nr. AE079-001806 

Landarbeidershuisje uit het midden van de 19e eeuw onder pannen zadeldak, dat links aansluit tegen 

een puntgevel en rechts doorloopt over nr 18. Vensters met luiken en zesruitsschuifraam. 

Zaagtandfries onder de goot. 

 

                                                      
518 Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
519

 Cultuurhistorische Waardenkaart Brabant 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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6.29.1.006 Landarbeidershuisje 

Stenenstraat 1 

Bouwjaar: 19e eeuw 

Rijksmonumentnr. 31334  

CHW nr. AE079-001910 

Eenvoudig landarbeidershuisje, 19e eeuw, onder pannen zadeldak tussen puntgeveltjes met rollagen. 

Vensters met 20-ruitsschuiframen. 

 

6.29.1.007 Landarbeiderswoonhuis 

Rijkesluisstraat 24 

Landarbeiderwoonhuis 

Bouwjaar: 1e helft 19e eeuw 

Rijksmonument. Nr. 31317  

CHW nr. AE079-001850 

Landarbeiderswoning uit de eerste helft van de 19e eeuw. Pand zonder verdieping, met pannen 

zadeldak, aan de voorzijde afgesloten door een gepleisterde puntgevel, waarin een venster met 

zesruitsschuifraam. Links van het pand een bakstenen erfmuur, die oudtijds doorliep tot de boerderij 

Rijkesluisstraat 20. 

 

6.29.1.008 Klompenmakerswoning 

Straten 13a 

Bouwjaar: 1890 

Rijksmonumentnr. 31353  

CHW nr. AE079-001919 

 

Boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype 

 

6.29.1.009 Landarbeiderswoning 

Steenfortseweg 2 Middelbeers 

Landarbeiderswoning 

Bouwjaar: 1947 

KL081-000578 

Kort voor en na de wereldoorlog worden enkele traditionele huizen gebouwd met zadeldaken en 

soms kleine roederamen. Interessant is de op een ruim erf gelegen traditionalistische 

landarbeiderswoning Steenfortseweg 2, een zeldzaam voorbeeld van het streven naar woningtypen, 

aangepast aan de eisen van het platteland, zowel in bouwstijl als in indeling. 

 

6.29.1.010 Landarbeiderswoning 

Broekeindsedijk 6 Westelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1960 

KL081-000500 

 

6.29.1.011 Arbeiderswoonhuis 

Spoordonkseweg 121  

dubbel arbeiderswoonhuis 1948  

Twee arbeiderswoningen, een voor klein en een voor een groot gezin (schoolhoofd), 

wederopbouwwoningen (zie hieronder) 

 

6.29.1.012 arbeiderswoonhuis 

Spoordonkseweg 122  

dubbel arbeiderswoonhuis 1948  

Twee arbeiderswoningen, een voor klein en een voor een groot gezin (schoolhoofd), 

wederopbouwwoningen (zie hierboven). 

 

6.29.1.013 arbeiderswoonhuis 
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Bestseweg 37  

Dit zijn twee arbeiderswoningen, die achter de negentiende-eeuwse villa "Schoonoord" staan. Het is 

een tweebeukig huis. Het bijzondere ervan is dat het eigenlijk geen zijgevels heeft, omdat het dak aan 

beide zijkanten de loop van het achterste dakschild volgt. Dat kan alleen omdat het huis vrij staat, 

buiten de bebouwde kom. Bij een huis dat in een straat van de dorpskom in een rijtje staat, kan dat 

natuurlijk niet.
520

 

 

29.2 Brouwerij (zie ook thema 27.17) 

Oirschot had vanouds vele brouwerijen. Dit waren meestal huisbrouwerijen, waar men bier brouwde 

voor eigen consumptie of om te schenken in de eigen herberg. Er werd daarom niet doorlopend 

gebrouwen maar naar behoefte. In de regel was er sprake van combinatie van herberg en brouwerij. 

In het kader van specialisatie gingen de grotere plaatsen over op afzonderlijke exploitatie. In de 

generaliteitsperiode probeerde Den Haag deze Hollandse scheiding van brouwerij en herberg, 

vanwege hogere belastinginkomsten, af te dwingen.  

 
„Zo werd in 1718 nog het verzoek van de Oirschotse regenten, om het beroep van brouwer en tapper te mogen 

combineren, afgewezen. In feite heeft de combinatie in Oirschot echter altijd bestaan, zelfs tot in het begin van deze 

eeuw. In 1659 moesten nog enige brouwers en tappers gemaand worden, om de eed te komen afleggen, dat zij de 

verschuldigde belasting zouden afdragen. Vermoedelijk hadden de grotere, meer professionele, reeds eerder aan 

deze verplichting voldaan. Uit het proces-verbaal van deze eedsaflegging in 1659 blijkt, dat er nog 8 brouwers de eed 

aflegden, onder wie meerdere die maar af en toe brouwden. Omstreeks 1900 telde Oirschot nog 4 brouwerijen, 

waaronder de Zwaan, die tevens herberg was.‟
521

  

 

6.29.2.001 Bierbrouwerij de Kroon (Koestraat 11) 

Dit pand is vanwege haar Industrieelarcheologisch belang een rijksmonument 

Bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed staat deze brouwerij als volgt omschreven: 

Koestraat 20 

woonhuis / proeflokaal / voormalige brouwerij 

Bouwjaar: 18e-19e eeuw en jonger 

De brouwerij in 1773 opgericht. 

Rijksmonumentnr. 519189  

CHW nr. AE079-001675 

 

In de Koestraat bevindt zich een van de kleinere bierbrouwerijen van Nederland, namelijk de 

Bierbrouwerij de Kroon. De historie van deze brouwerij voert terug tot de jaren 30 van de 17
e
 eeuw. 

Naast de bierbrouwerij verrijst in de 17
e
 eeuw een kliniek, de „Hof van Solms” gesticht door de 

befaamde Oirschotse chirurg Arnoldus Fey. Uit het kadaster blijkt dat aan het begin van de 19
e
 eeuw 

op het perceel zich een huis, schuur, een brouwerij, een moutmolen en een boomgaard bevinden. 

Van de vele brouwerijen welke Oirschot in het verleden telde, is de Kroon als enige overgebleven.
522

 

 

Tijdens de eerste wereldoorlog wist Gerard de Kroon zijn in Oirschot enig overgebleven concurrent 

over te nemen. Op 18 januari 1916 sloot hij een overeenkomst met Anthonie Somers, eigenaar en 

exploitant van hotel-café-restaurant-brouwerij de Zwaan, waarbij Somers beloofde ten behoeve van 

Gerard de Kroon per 1 maart 1916 ten eerste zijn brouwerij stop te zetten, en ten tweede niet te 

herbeginnen, verkopen, verhuren of op andere wijze van de hand te doen, en ten derde geen 

agenturen in bieren te exploiteren en ten vierde zijn bierafnemers aan de Kroon af te staan. Door het 

huwelijk van Ad kwam tevens brouwerij de Doornboom in Middelbeers bij het Oirschotse bedrijf. 

Boerderij en mouterij, die aanvankelijk naast de brouwerij werden geëxploiteerd, werden beëindigd, 

om ruimte te geven aan een meer professionele uitoefening van het brouwen.
523

  

 

                                                      
520 H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 
Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 120 
521 J. Lijten, Industriële monumenten Oirschot (Oirschot 1996) p. 10 
522 „De historie van de Kroon‟s bierbrouwerij De Kroon te Oirschot‟. In: NIBEM (nationaal instituut voor brouwgerst, mout en 
bier- tno 44

e
 jaarboekje 1980.  

523 J. Lijten, Industriële monumenten Oirschot (Oirschot 1996) p. 12-14 
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In de jaren tot 1920 zijn er naast een brouwerij, ook een mouterij en een boerderij aan de Koestraat 

gevestigd. Na WOI stopt men met het mouterijbedrijf. Thans zijn in een van de panden aan de 

Koestraat nog apparaten aanwezig die aan het vroegere mouterijbedrijf herinneren. Zo is er nog het 

transportsysteem, waarmee manden met gekiemde gerst van de kiemruimte naar de eestruimte 

werden getransporteerd. Ook de schacht van de eest is nog aanwezig.
524

 

 

 

 
Afbeelding: Binnenplaats brouwerij de Kroon 

 

In de Registeromschrijving van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed staat deze brouwerij als volgt 

omschreven: 

 

Aan de zuidelijke zijde van de Koestraat staat, met de rooilijn direct aan de straat, het woonhuis met 

proeflokaal en voormalige brouwerij van De Kroon's Bierbrouwerij De Kroon. Het gebouw, in 

ambachtelijk-traditionele stijl, dateert in de kern mogelijk uit de zeventiende en achttiende eeuw, maar 

is in de huidige vorm voornamelijk een product uit de negentiende eeuw. Omstreeks 1950 is het 

bedrijf sterk uitgebreid. De overige, naoorlogse bedrijfsgebouwen vallen buiten de rijksbescherming.  

 

Het anderhalflaags, onderkelderde gebouw bestaat uit een haaks op de weg gesitueerd dubbel pand 

met een rechthoekige plattegrond, zadeldaken en een zakgoot. Het dak is gedekt met oud Hollandse 

pannen. Het linkerdeel van het gebouw is gedeeltelijk in gebruik als woonhuis, het rechterdeel als 

gastenkamer annex proeflokaal. Het achterste gedeelte is de voormalige brouwerij. De voorgevel is 

gepleisterd in blokverband en heeft twee tuitgevels, met op de begane grond vijf vensterassen. 

Centraal in de gevel opgeklampte deur met bovenlicht, geflankeerd door twee maal twee zesruits 

schuifvensters met opgeklampte luiken. De bovenlichten van de vensters hebben glas-in-lood 

panelen, met gekroonde, gestileerde florale motieven. In de tuitgevels is telkens één vierruits 

schuifvenster geplaatst. De handvormbakstenen zijgevels zijn gewit en hebben een gepleisterde plint. 

Hier kan men duidelijk de oorspronkelijke bestemming van het gebouw aflezen. Aan de westelijke 

zijde is op de etage een reeks van vijf segmentbogige lichten, die, net als de zware steekankers in 

beide zijgevels, op de aanwezigheid van een oude moutzolder wijzen. In de linkerzijde van de 
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zuidelijke zijgevel leidt een opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht naar het proeflokaal. Naast de 

deur een reeks van zesruits schuifvensters. In de oostelijke zijgevel zitten van rechts naar links drie 

zesruits schuifvensters van het woonhuis (voormalige kelderopkamer, vensters verlaagd in de 

negentiende eeuw), twee lager gelegen zesruits schuifvensters en een samengesteld venster uit 

omstreeks 1920. De bedrijfsaanbouw is onderkelderd en heeft in deze gevel eveneens lichten naar 

de zolderverdieping. In het interieur zijn onder meer van belang het moer- en kinderbintenplafond, de 

betegelde schouw en de hoekkast in het proeflokaal en de eikenhouten, in neorenaissance stijl 

uitgevoerde schouw in het woonhuis.  

 

De brouwerij is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de 

sociaaleconomische ontwikkeling van de nijverheid en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling 

van de gebouwen voor de brouwerij. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de sobere 

ornamentiek en als voorbeeld van de bij de kleinere brouwerijen niet ongebruikelijke, maar intussen 

uiterst zeldzame combinatie van woonhuis, proeflokaal en brouwerij. Het gebouw is tevens van 

belang vanwege de gaafheid van het ex- en interieur. Het is als kleine dorpsbrouwerij uiterst 

zeldzaam wegens de combinatie van verwante functies van woning, proeflokaal en brouwerij.
525

 

 

6.29.2.002 Bierbrouwerij Bos, Boterwijksestraat 15 

Omstreeks 1900 telt Oirschot nog vier brouwerijen waaronder brouwerij Bos. 

 

6.29.2.003 Bierbrouwerij de Croon  

Aan de Spoordonkseweg, zie Cornelis Dielisse de Croon. 

 

6.29.2.004 Bierbrouwerij de Swaan.  

 

6.29.2.005 Restant oude Brouwerij de Kroon Doornboomstraat 5
526

 

Doornboomstraat 5 is het restant van de  oude brouwerij, waar tot 1698 een schuurkerk stond. 

Dateert uit ca. 1910, is straatbeeldtyperend en staat vanwege haar industrieel archeologisch belang 

op de MIP monumentenlijst. 

De gebouwen zijn gelegen aan de rechter zijde en de achterkant van  het woonhuis op het perceel 

kadastraal bekend : sectie D nummers 4193 en 4194. Rechts ervan ligt de voormalige Primeur 

Limonadefabriek, gebouw A, een eenlaags bedrijfsgebouw met een zadeldak en met ronde 

schoorsteen (reeds gesloopt), gebouwd in  1945, afm. gebouw A pl.m. 21 x 27 m. Hier stond in 1698 

de schuurkerk die toen verbrandde.De achterbouw, gebouw B, de voormalige brouwerij met een 

zadeldak heeft muurankers van 1760 in de zijgevel, afm. pl.m. 7 x 15 m. 

De gebouwen van de Doornboom zijn omstreeks 1760 gebouwd, maar niet bekend is dat er toen al 

werd gebrouwen. Een foto uit 1880 laat zien dat er toen al een aanzienlijke brouwerij aanwezig is. De 

eerste brouwer in Middelbeers was Andries Heuvelmans. Na Andries neemt zijn zoon Peter Jan 

Heuvelmans de brouwerij over. Hij bekleedt belangrijke functies in de Beerzen, o.a. burgemeester en 

plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Oirschot. Na zijn dood in 1823 drijft zijn vrouw Joanna 

Kuipers de zaak verder. Daarna gaat het bedrijf over naar haar zoon Waltherus Heuvelmans. Naast 

brouwer is hij ook nog wethouder in de Beerzen en lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. 

Daarna komt de brouwerij in handen van zijn zoon Jos, deze overlijdt in 1904.Na een faillissement 

wordt de brouwerij met boerderij en mouterij overgenomen door Adrianus Rombauts, die de brouwerij 

kocht voor zijn zoon Mathieu. Er werd toen donker en lager bier gebrouwen en later , in 1925, ook 

nog pilsner. De brouwerij is in 1932 gestopt wegens ongeval eigenaar. Daarna werd het complex 

eigendom van Adrianus de Kroon, die in 1942 trouwt met de dochter van de vorige eigenaar. De 

gebouwen zijn in de oorlog aanzienlijk vernield. Door de familierelaties met de Kroon uit Oirschot, 

werd in 1945 op de plaats van de brouwerij een limonadefabriek en de bottelarij de Kroon gehuisvest. 

 

De moderne Limonadefabriek Primeur van de Kroon-Rombauts uit 1945 is voorzien van 5 grote 

stalen ramen gevat in een betonnen omlijsting, een industrieel erfgoed uit de Wederopbouwperiode. 

De strakke vorm van het gebouw is typisch voor het beeld in deze periode.De naoorlogse periode 
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dwongen hier ook toe. Door gebrek aan materiaal moesten wel industrieel vervaardigde producten 

worden gebruikt. Zelfs bij uitgesproken traditionele architectuur werden moderne materialen als stalen 

ramen en prefab betonelementen toegepast. 

 

De gebouwen zijn uitzonderlijk gaaf met de oorspronkelijke kozijnen, ramen en betonomrandingen. 

Ook de indelingen zijn nog geheel intact. Het oorspronkelijke karakter van de totale bebouwing van 

de oorspronkelijke limonadefabriek is bewaard gebleven. De gebouwen hebben een monumentale 

waarde met een duidelijke architectonische uitstraling uit de jaren 1910 en 1945. Er is sprake van een 

ensemble met het hoofdgebouw en de gebouwen vormen een onderdeel van de voormalige 

brouwerij, limonadefabriek, bottelarij met de cafè-zaal de Doornboom. Verder is het een 

beeldbepalend pand in het straatbeeld en Doornboomplein van de gemeente.De gebouwen hebben 

een uitzonderlijke geschiedenis voor Middelbeers en hebben dan ook een bijzondere 

cultuurhistorische waarde voor deze gemeente.  

Brouwerij en bottelarij niet meer in gebruik 

Bouwjaar: Ca. 1910 

KL081-000506 

 

6.29.2.006 Brouwerij Boterwijksestraat 3 (adres is een benadering) 

De kadastrale kaart uit circa 1832 en de bijbehorende OAT‟s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels), 

wijzen uit dat er in het gehucht Boterwijk, aan de Boterwijksestraat 3 een brouwerij was gelegen. 

(Sectie F, blad 1, nr. 30).
527

 

 

6.29.2.007 Brouwerij Doornboomstraat 8 Middelbeers (adres is een benadering) 

De kadastrale kaart uit circa 1832 en de bijbehorende OAT‟s (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels), 

wijzen uit dat er in het centrum van Middelbeers, aan de Doornboomstraat 8, een brouwerij was 

gelegen. (Sectie D, blad 1, nr. 536).
528

 

 

29.3 Directeurswoning 

Een losse villa-achtige woning vlak naast het bedrijf. 

 

6.29.3.001 Woonhuis Fabriek Teurlincx en Meijers  

Dit pand is een rijksmonument (Ambachtelijk-traditionele bouwtrant) 

Rijksmonumentnr. 519154  

 

Direct aan de Rijkesluisstraat staat het voormalige ouderlijke woonhuis van de familie Teurlincx, in de 

kern waarschijnlijk daterend uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Omstreeks 1870 is het 

aanzien van het pand sterk gewijzigd doordat de straatgevel met één verdieping werd verhoogd. De 

gevel werd toen gewit.  

 

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en wordt gedekt door een schilddak 

met oud Hollandse pannen, dat aan de achterzijde boven de eerste bouwlaag is aangezet. De gevels 

zijn opgetrokken in handvorm baksteen en hebben een bepleisterde plint. De zijgevels zijn voorzien 

van vlechtingen. Tussen de eerste en de tweede bouwlaag is een duidelijke bouwnaad 

waarneembaar. Opvallend zijn de niet op constante hoogte geplaatste en in omvang variërende 

steekankers.  De voorgevel heeft een gepleisterd fries, een geprofileerde gootlijst en telt vijf 

vensterassen. Centraal in de gevel is op de begane grond een opgeklampte deur met glas-in-lood 

bovenlicht geplaatst. Alle overige vensteropeningen zijn met zesruits schuifvensters gevuld. Deze 

hebben op de etage een wat kleinere omvang. In de westelijke gevel, die drie vensterassen telt, is 

een tweede deur aangebracht. Deze opgeklampte deur heeft een omlijsting en een geometrisch 

ingedeeld bovenlicht met andreaskruisen. De deur wordt geflankeerd door zesruits schuifvensters. Op 

de etage zijn twee schuifvensters, identiek aan die in de voorgevel. De oostelijke zijgevel heeft op de 

begane grond een zesruits schuifvenster en op de etage een openslaand twaalfruits venster. Achter 

het huis staat aan de westelijke zijde een oorspronkelijke aanbouw onder zadeldak, met in de 
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oostelijke gevel twee opgeklampte deuren met bovenlicht, geflankeerd door zesruits schuifvensters. 

Aan de oostelijke zijde staat tegen de achtergevel een lage uitbouw onder zadeldak, met 

aangrenzende kleine plaats.  

 

Het fabrikantenwoonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld 

van de sociaaleconomische ontwikkeling van de meubelnijverheid in de negentiende en twintigste 

eeuw en als staalkaart van de typologische ontwikkeling van de gebouwen van de meubelindustrie 

tussen 1860 en 1920. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl en de ornamentiek en 

als voorbeeld van de toegepaste combinatie van bouwelementen. Het is tevens van belang vanwege 

de gaafheid van het ex- en interieur. Het is zeldzaam omdat uiteenlopende gebouwen binnen het 

complex bewaard zijn gebleven.
529

 

 

29.4 Fabrieksgebouw 

Productie- en opslagruimten van bedrijven. 

 

Melkfabriek (boterfabriek) 

De modernisering arriveerde uiteindelijk ook in Oirschot en liet de landbouw niet ongemoeid. De 

motor was hier de in 1896 door pater G. van den EIsen opgerichte Noordbrabantsche Christelijke 

Boerenbond. Doelstelling was aanvankelijk de zedelijke verheffing, maar al spoedig werd verbetering 

van de materiële toestand het hoofddoel. Door toedoen van de N.C.B. ontstond een netwerk van 

zuivelfabrieken, inkoopcoöperaties en boerenleenbanken. Dankzij de krachtig aangepakte 

ontginningen maakte de paarse heide plaats voor bossen en moderne boerderijen.  

 

Op het einde van de vorige eeuw verwerkte men op de boerderij nog zelf de melk tot boter, d.w.z. de 

melk die overschoot. Het grootste gedeelte van de melkproductie werd immers rechtstreeks aan de 

mestkalveren gevoerd, soms zelfs met toevoeging van eieren. De kalverenhandel was in de streek 

van Oirschot dan ook belangrijker dan de zuivelopbrengst. Om zich onafhankelijk te maken van die 

opkopers gingen de boeren zich aan het einde van de 19
e
 eeuw verenigen: gezamenlijk boteren en 

gezamenlijk de boter verkopen. Door de uitvinding melk te ontromen met behulp van een centrifuge, 

kon men grote hoeveelheden tegelijk verwerken. Dus werden er op veel plaatsen in Brabant 

boterfabriekjes opgericht. In Oirschot kwamen 4 fabriekjes te staan, die onafhankelijk van elkaar 

werkten.
530

 

 

6.29.4.001 Boterfabriek Straten (Straten 2). 

In Straten werd er een uitgebreid reglement opgesteld, waarvan het eerste artikel luidt: 

"De vereniging draagt de naam van Coöperatieve Roomboterfabriek "De Volharding". Zij is gevestigd 

te Straten en stelt zich ten doel het produceren en verkopen van boter voor gemeenschappelijke 

rekening. Ter bereiking van dat doel zal de vereniging stichten een doelmatig gebouw, bekend 

kadaster sectie D no. 746". Op 7 Oktober 1897 treedt de boterfabriek De Volharding in werking. Het 

Stratense fabriekje is nogal verbouwd. 

 

6.29.4.002 Boterfabriek Op de Heuvel 

Voor de boeren van de Heuvel en 't Dun. Het pand draagt het nummer 25. Er is nog een diepe kelder 

aanwezig. 

 

6.29.4.003 In de Notel (Notel 45) 

Interessant is een tweetal woninkjes in het buitengebied, die aan het eind van de vorige eeuw werden 

gebouwd als boterfabriekjes, waarvan Notel 45 nog zeer gaaf is. 

Bouwjaar: ca. 1890 

CHW. Nr. AE079-001801 

 

6.29.4.004 Boterfabriek Spoordonk 

Spoordonk had ook zijn boterfabriekje, op de Spoordonkseweg 85. 
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6.29.4.005 Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St.Odulphus 

Rond 1911 begon men in Oirschot te denken en te praten over het oprichten van één groot 

zuivelfabriek gedreven door stoomkracht. Dit luidde natuurlijk het einde in van de kleine fabriekjes die 

nog met handkracht werkten. In 1912 op de hoek van de Gasthuisstraat en Oude Grintweg trad de 

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St.Odulphus in werking, die in de volksmond de boterfabriek werd 

genoemd. Het Stratens fabriekje en daarmee coöperatie De Volharding werden opgeheven. In 1977 

werd de boterfabriek gesloten; de melktank had zijn intrede gedaan, en de melkbussen moesten 

verdwijnen. De verwerking van de melk hier ter plaatse werd overbodig. Na enige tijd werd de fabriek 

gesloopt. 

 

6.29.4.006 Melkfabriek Middelbeers 

De melkfabriek in Middelbeers werd geopend in 1918 en ging dicht op 20 mei 1951. Het betrof een 

stoomzuivelfabriek waar door de aangesloten boeren gezamenlijk melk werd geleverd, welke 

hoofdzakelijk tot boter werd verwerkt. 

Het gebouw werd opgericht in wijk B no: 66, gelegen aan Doornboom. Kadastraal bekend sectie D 

no: 1930-1931.
531

 

 

6.29.4.007 Melkfabriek Oostelbeers (Hoogdijk 8) 

In de melkfabriek van Oostelbeers werd met handkracht de melk tot boter gekarnd. De melkfabriek in 

Oostelbeers werd in 1896 in gebruik genomen. De melkfabriek ofwel de oude roomboterfabriek werd 

rond 1917 gesloten. 

Bouwjaar: Ca. 1900 

Straatbeeldtyperend 

CHW. Nr. KL081-000521 

 

6.29.4.008 Boterfabriek Andreasstraat 8 Oostelbeers  

Andreasstraat 8 Oostelbeers  

Roomboterfabriek De Vooruitgang 

Straatbeeldtyperend 

Ca. 1900 

CHW. Nr. KL081-000494 

Gemeentelijk monument 

 

Meubel- en stoelenfabriek 

 Oirschot was vermaard om zijn bloeiende stoelen en meubelindustrie. De Amerikaanse stoel genoot 

bekendheid tot over de grenzen en werd vanaf ongeveer 1860 in Oirschot geproduceerd. De 

Oirschotse houtdraaier Cornelis Teurlincx reisde in 1848 samen met Willem Meyers naar Amerika en 

werd in Detroit geconfronteerd met een ander type stoel die zeer stevig was - namelijk geheel van 

hout - en beter zat dan stoelen die hij zelf maakte. Teurlincx en Meyers gingen zich toeleggen op de 

productie van deze stoelen en namen de Amerikaanse bedrijfsvoering over. Door een ernstige 

financiële depressie in Amerika zochten Teurlincx en Meyers hun heil weer in Nederland. Omstreeks 

1860 richtte hij samen met zwager Hendrik Meyers in Oirschot een eigen stoelenfabriek op.
532

 

 

De meubelproductie kende een redelijke omvang. Er werden diverse typen stoeltjes gemaakt tot en 

met kinderstoelen toe, diverse tafeltjes (onder meer kaarttafeltjes voor cafés) en diverse soorten 

banken. De firma deed vanaf 1879 mee aan nijverheidstentoonstellingen en verkreeg het predicaat 

'hofleverancier'. In België waren de stoelen eveneens geliefd, in de negentiende eeuw vinden ze 

verspreiding in de Belgische Kempen. In 1910 waren er zeven stoelenfabrieken in Oirschot. De plaats 

staat dan al helemaal in het licht van de stoelenproductie en de stoel kreeg steeds meer de naam 

'Oirschotse stoel' in plaats van 'Amerikaanse stoel'.
533
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6.29.4.009 De fabriek van Teurlincx (Rijkesluisstraat 50-52) 

Rijksmonumentnr. 519155 + 519847 

Rijksmonument Nr. 519847 = fabriekshal met sheddaken, droogkamer, werkplaats, machinekamer, 

ketelhuis, schoorsteen 

Rijksmonument nr. 519155 = Fabriekshal met oeuil-de-boeufs 

Ambachtelijk-traditionele bouwtrant 

 

Zeer gaaf complex Teurlincx en Meijers aan de Rijkesluisstraat, met onderdelen uit verschillende 

bouwfasen vanaf 1860. Stoelenfabriek Meijers (familie Teurlincx en Meijers, hofleveranciers).  

De fabriek van Teurlincx was de oudste en de meest vermaarde. De in 1860 opgerichte Oirschotse 

stoelen- en meubelfabriek Teurlincx en Meyers bestaat uit een woonhuis uit omstreeks 1870 met 

daarachter een langgerekt fabrieksgebouw uit 1899 en een tweede fabrieksgebouw uit 1917-'19, naar 

ontwerp van J. Donders. De fabriek is bekend geworden door de zogeheten 'Amerikaanse stoel' - na 

1918 'Oirschotse stoel' genoemd. Deze was steviger dan de traditionele Brabantse knopstoel. 

 

Fabriekshal met oeuil-de-boeufs 

Direct achter het woonhuis is in 1899 een langwerpige fabriekshal gebouwd. Oorspronkelijk was 

nagenoeg de gehele meubelfabriek in dit pand gevestigd. Sinds de bouw van de nieuwe fabriek in 

1917 heeft deze fabriekshal als spuiterij gefungeerd. Het ontwerp is in eclectische stijl. In 1900 is een 

deel van dit gebouw afgebrand en waarschijnlijk vervangen door de buiten de bescherming vallende, 

sobere tweelaags aanbouw aan de zuidelijke zijde. Na de oorlog is tegen het uiterst noordelijke deel 

van de westelijke, aan het bedrijfsterrein grenzende gevel een kleine bakstenen aanbouw geplaatst, 

die eveneens buiten de bescherming valt.  

 

De fabriekshal bestaat uit één bouwlaag en een zolderverdieping, heeft een rechthoekige plattegrond 

en wordt gedekt door een mansardedak met kruispannen, aan de westelijke zijde voorzien van een 

viertal rijk gedetailleerde, zinken oeuil-de-boeufs. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en voorzien 

van een gecementeerde plint en een driedubbel gemetselde tandlijst. Van zuid naar noord is deze 

fabriekshal voorzien van een opgeklampte inrijpoort met driedelig bovenlicht, vijf zesruits 

schuifvensters en een voor de helft resterende, getoogde, opgeklampte inrijpoort. Tegen het 

dakschild is een tweetal kapellen met laadluiken geplaatst. De zuidelijke en noordelijke gevel van dit 

deel van gebouw worden ingesloten door latere uitbreidingen. De achtergevel staat op de grens van 

het perceel en is, voor zover waarneembaar, blind.  

 

De fabriekshal is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van 

de sociaaleconomische ontwikkeling van de meubelnijverheid in de negentiende en twintigste eeuw 

en als staalkaart van de typologische ontwikkeling van de gebouwen voor de meubelindustrie tussen 

1860 en 1920. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl en de ornamentiek. Het heeft 

ensemblewaarde als onderdeel van een complex met uiteenlopende gebouwen, die de ontwikkeling 

van de meubelindustrie illustreren. Het is tevens van belang vanwege de gaafheid van het 

exterieur.
534

 

 

Fabriekshal met sheddaken, droogkamer, werkplaats, machinekamer, ketelhuis, schoorsteen 

De sobere bakstenen fabriekshal die aan de noordelijke zijde van complexonderdeel grenst, is tussen 

1917 en 1919 gebouwd naar ontwerp van de Tilburgse architect J. Donders. Het betreft een voor die 

dagen moderne productiehal met sheddaken en aangrenzende droogkamer, werkplaats, 

machinekamer en ketelhuis met fabrieksschoorsteen. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebouw aan 

de noordelijke zijde door nieuwe bedrijfshallen ingesloten. 

 

Het gebouw heeft een langgerekte rechthoekige plattegrond, telt één bouwlaag en is, op ketelhuis, 

machinekamer en werkplaats na, gedekt met in totaal elf, aan de noordelijke zijde geopende 

sheddaken. De machinekamer met bovengenoemde annexen heeft een platdak met schilden en 

lichtkap. Het ketelhuis, aan de noordelijke zijde in het complex ondergebracht, heeft aan de oostelijke 

zijde middels een rookkanaal aansluiting op de hoge, in doorsnede ronde fabrieksschoorsteen, die 
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met de sheddaken het silhouet van de fabriek bepaalt. 

 

De sobere gevels zijn opgetrokken in baksteen en worden per vak gescheiden door een eenvoudige 

gemetselde liseen. In de topgevels bevinden zich kleine rondlichten. In de westelijke gevel van het 

complex is de productiehal bereikbaar via een getoogde, opgeklampte inrijpoort. De droogkamer 

heeft een opgeklampte deur. Daarentegen is de gevel van de machinekamer met annexen relatief 

geopend: beglaasde vleugelpaneeldeuren met hoge bovenlichten zorgen, naast de lichtkap op het 

dak, voor een goede lichtinval. In het interieur is onder meer van belang de bijzondere kapconstructie, 

die een zeer brede overspanning mogelijk maakte. Daarnaast is in de voormalige 

stoommachinebehuizing nog het metalen luik van het rookkanaal aanwezig, dat leidde naar de nog in 

gebruik zijnde bakstenen fabrieksschoorsteen aan de oostelijke zijde van het gebouw. De oude 

stoommachine met Cornwallketel (1917) is geamoveerd.  

 

De fabriekshal is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van 

de sociaaleconomische ontwikkeling van de meubelnijverheid in de negentiende en twintigste eeuw 

en als staalkaart van de typologische ontwikkeling van de gebouwen voor de meubelindustrie tussen 

1860 en 1920. Het is architectuurhistorisch van belang als voorbeeld van een voor de bouwtijd 

moderne productiehal en als voorbeeld van het werk van de architect Donders. Het heeft 

ensemblewaarde als onderdeel van een complex met uiteenlopende gebouwen, die de ontwikkeling 

van de meubelindustrie illustreren. Het is tevens van belang vanwege de gaafheid van het 

exterieur.
535

 

 

6.29.4.010 NV de Oirschotse Stoelenfabriek (Markt 9) 

In 1917 werd aan de Markt te Oirschot, waar zich nu de Bazar bevindt, een naamloze vennootschap 

opgericht die de naam droeg van de Oirschotse Stoelenfabriek.  

 

6.29.4.011 Meeuwis en Zonen 

Rijkesluisstraat 

 

6.29.4.012 P. van Leuven- Van Hout (Koestraat 45) 

Kleiner en eenvoudiger dan fabriek van Teurlincx is Koestraat 45, de fabriek Van Leuven- Van Hout 

uit 1886. 

 

6.29.4.013 De Hollandse Stoel- en Meubelindustrie (H.S.M.) 

In 1927 vestigde zich aan Den Heuvel in Oirschot de Hollandse Stoel- en Meubelindustrie. De 

eigenaren waren vanuit IJsselstein (Utrecht) naar Oirschot getrokken, omdat zij hier riante 

mogelijkheden zagen. In deze Kempische plaats was immers ruime ervaring met het maken van 

stoelen en meubilair aanwezig, terwijl de lonen er nog lager waren dan elders.  

 

6.29.4.014 Meubelmakerij, Bestseweg 32 

Een niet nader genoemde meubelmakerij 

Uit ca. 1900. Staat vanwege zijn Industrieelarcheologisch belang op de MIP monumentenlijst 

CHW. Nr. AE079-001563 

 

6.29.4.015 Zadelmakerij, Nieuwstraat 1  

Bedrijfspand uit circa 1620 

Gemeentelijk monument 

Zadelmakerij 

Aansluitend op Markt 21 een- en tweelaags bedrijfspand Huize Sint Marten. Handvorm bakstenen 

gevels. Negenruits schuiframen, behoudens in het circa 1900 verhoogde gedeelte dat bredere 

spiegelruiten heeft en een plat dak. Zadeldak met wolfeinde, oud Hollandse pannen.  

 

6.29.4.016 Bedrijf 

Koestraat 36 
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29.5 Fabrieksterrein 

Terrein behorend bij fabrieksgebouwen, gebruikt als verkeersgebied, parkeerruimte, opslagruimte en 

misschien zelfs wel productiegebied (bezinkbekkens bijv.) 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

29.6 Gezondheidszorg 

Voor medische doeleinden (verpleging/verzorging, soms onderzoek) ingericht terrein. In enkele 

gevallen is het terrein specifiek hiervoor gecreëerd evenals de bebouwing, in de regel is het echter 

een ouder terrein (landgoed of buitenplaats). 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

29.7 Hoge schoorsteen 

Hoge schoorsteen van een industrieel bedrijf. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

  

29.8 Hopeest 

Het gebouwtje waarin de hop boven een vuurtje te drogen gelegd wordt. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

29.9 Kantorenpark 

Terrein waarvan de plattegrond, inrichting en bebouwing is georiënteerd op het administratieve 

gedeelte van het bedrijfsleven. Het terrein is overwegend bebouwd met representatieve architectuur  

en doorgaans gesitueerd aan de periferie van de stad. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

29.10 Klokkengieter 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

29.11 Leerlooierij 

 

29.11.001 leerlooierij Molenstraat 42 

De voormalige leerlooierij aan de Molenstraat 42 met karakteristiek houten geveldeel, stamt uit het 

eind van de 19de eeuw, nu supermarkt. Dit pand staat is straatbeeldtyperend en staat vanwege haar 

industrieel archeologisch belang op de MIP monumentenlijst.  

CHW. Nr.: AE079-001743 

 

6.29.11.002 Standaardplein 2 winkel  

Voormalige leerlooierij.  

Bouwjaar: Eind 19e eeuw 

CHW. Nr.: AE079-001743 

Gemeentelijk monument 

 

29.12 Loods/pakhuis 

 

6.29.12.001 Pakhuis R.K. boerenbond Oirschot 

Vanwege de grotere omzet van haar leden had men in 1914 een nieuw pakhuis gebouwd aan de 

Oude Grintweg, dat juist klaar was bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog en eerst enige tijd 

werd ingericht voor de opvang van de vele Belgische vluchtelingen. 

 

6.29.12.002 Loods haventerrein Barcelona 

In 1927 werd een stroloods gebouwd aan het haventerrein Barcelona, waar men stro ging persen 

voor de verkoop. 
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29.13 Onderwijs 

Specifiek voor onderwijskundige doelstellingen gecreëerd terrein, met een op deze functie 

georiënteerde structuur, inrichting en bebouwing, ook wel campus genoemd. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

29.14 Pottenbakkerij 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

29.15 Smidse 

 

6.29.15.001 Smederij Nieuwstraat 

De smederij van Cees van de Steen. 

 

6.29.15.002 Hoef – en kachelsmederij Rijkesluisstraat 1 

Rijkesluisstraat 1: Hoef – en kachelsmederij van J.P. van den Heuvel 

 

6.29.15.003 Smidse Middelbeers 

Doornboomstraat 12, 14  

Middelbeers smidse / dubbel woonhuis (nr. 14 was voormalige smidse en witgoedwinkel) 

Gemeentelijk monument 

Aan het eind van de 19e eeuw wordt een reeks arbeiderswoningen gebouwd met traditionele vormen 

in zadeldaken, zesruitsschijframen, kelders en opkamers en meestal een aangebouwde werkruimte. 

Ook na 1900 worden dergelijke huizen gebouwd, zonder werkruimte en soms met mansardedak. 

Voorbeelden zijn Doornboomstraat 12-14, Hoogdijk 24 en Kerkstraat 18. 

 

6.29.15.004 Smidse 

Willibrordstraat 22  

oude smidse 1911 

Voor een beknopte omschrijving van deze smidsej: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.29.15.005 Smidse 

Montfortlaan 11  

Het bijgebouw van de tuinmanswoning (zie 6.31.1.338) bij Kasteel Bijstervelt is jarenlang een 
smederij geweest van Jan Kuipers, Jan d`n smid. Voor een beknopte omschrijving van deze 
boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 
 

 

29.16 Vlasrootput 

Plas of poel of “put” waarin het vlas te roten gelegd werd. 

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

29.17 Weverij 

  

6.29.17.001 Weverij Nieuwstraat  

Weverijtje van de gebroeders Van Beek (Nieuwstraat)  

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Thema: 30 Woonwijken 

 

Voor een beter onderscheid met de gehuchten is de meer moderne ontwikkeling van woonwijken in een 

apart thema ondergebracht. De woonwijken zijn uitbreidingen van de woonbebouwing maar staan los 

van het oude agrarische landschap, veelal na 1900 maar soms al wat eerder. De indeling is als volgt: 

 

30.1 Arbeidersbuurt  

Vlakdekkende wijk of een straatje met arbeiderswoningen. 

 

6.30.1.001 Oude Grintweg 18 t/m 24  

Eerste sociale huurwoningen gemeente Oirschot met authentieke monumentale uitstraling. 

In de jaren twintig na de Eerste Wereldoorlog kwamen er in Nederland nieuwe ideeën over wonen in 

de mode. Architecten wilden bijdragen aan het veranderen van maatschappelijke verhoudingen, en 

architectuur was door haar opvoedkundige werking een middel hiertoe. Een belangrijk ideaal dat 

achter de nieuwe architectuur zat, was om alle lagen van de bevolking aan een goede woning te 

helpen. In de steden vond de tuinstadbeweging uit Engeland navolging die was ontstaan in de zorg 

voor de leefomstandigheden van de arbeiders in de geïndustrialiseerde gebieden. De tuinstad gaat uit 

van het principe dat de arbeiders moeten kunnen wonen zoals ze dat op het platteland gewend waren 

met bijvoorbeeld een grote tuin voor het zelf verbouwen van groenten. Doordat Oirschot weinig 

industrie had en het inwoneraantal door de geïsoleerde ligging weinig toenam, werden er alleen aan 

de Oude Grintweg enige arbeidswoningen gebouwd. De bouw ontwikkelde dan ook alleen maar langs 

de bestaande historische linten.
536

 

 

6.30.1.002 Vier Uitersten 2 t/m 12 (zie indiiduele huizen onder thema 31) 

Eerste sociaal huurwoningen gemeente met authentieke monumentale uitstraling (zie ook 6.30.1.001) 

 

 

30.2 Company-town 

Nederzetting gesticht onder auspiciën van een industriële onderneming, meestal in de directe 

omgeving van het bedrijf en in de regel bedoeld als huisvesting voor de eigen werknemers, met 

allerlei voorzieningen als winkels, kerk, vermaak.  

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

30.3 Lintbebouwing  

Aaneenrijging van voornamelijk woningen aan de uitvalswegen van dorpen en gehuchten, 

aanvankelijk zonder samenhang met vlakdekkende wijken.    

[In Oirschot niet opgemerkt] 

 

30.4 Stationswijk 

Vlakdekkende wijk of buurt die in de regel ontstaat tussen het spoorwegstation en het historische 

stadscentrum, vanaf circa 1850. De structuur van de wijk is georiënteerd op het station, de bebouwing 

is overwegend luxueus van karakter.   

[In Oirschot geen station, dus niet] 

 

30.5 Tuinwijk 

Vlakdekkende buurt, wijk of stadsdeel overwegend gekenmerkt door een ruimere opzet, een 

gevarieerd, soms enigszins slingerend stratenpatroon en relatief goede woonhuizen te midden van 

veel groen als privétuinen, openbaar groen en/of de directe nabijheid van natuurgebied.  

[In Oirschot niet opgemerkt] 
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30.6 Villawijk  

In Oirschot vestigde zich in 1930 architect Jan Beks die samen met de opkomende architect Jac 

Priem de theorie van Granpré Molière volgde, de zogenaamde Delftse School. Zijn streven was 

ontwerpen vanuit een traditionele vormgeving door het toepassen van zuivere constructietechnieken 

en eerlijke bouwmaterialen in een “nederige architectuur”.  

 

Jan Beks en Jac Priem kregen van de Oirschotse toplaag, de rijkere boeren en de middenstand de 

opdrachten voor hun nieuwe villa`s, boerderijen en woningen. De meeste woningen werden 

ontworpen met een “goei” kamer, een woonkamer, een bijkeuken met een geut en waterpomp, en 

een schouw voor het wasfornuis. Vele huizen uit die tijd werden in Oirschot ook nog voorzien van een 

varkens- , koeien- of geitenstal en in sommige woonhuizen was zelfs, in navolging van de 

boerderijen, een oven ingebouwd. De nieuwe materialen en technieken die op de markt kwamen 

werden toegepast door de Oirschotse architecten die de streekeigen of meer traditionele vormen niet 

uit het oog wilden verliezen, zodat alle denkbare combinaties ontstonden. Ook werd er voor het eerst 

gewapend beton toegepast waardoor uitkragingen en bredere horizontale ramen mogelijk waren. In 

de bouwstijl werden de kenmerken van de tuinstadbeweging overgenomen: grote dakoverstekken, 

uitkragingen, erkers, lage gootlijn met een steil dak, robuuste gevels met bredere ramen etc. De steile 

en daardoor hoge daken waren belangrijk voor het uiterlijk.  

 

6.30.6.001 Besteweg 8/10/12/14 

Woningen aan de Bestseweg en Spoordonkseweg vertonen grote verwantschap met de 

villawoningen in het Gooi. Een woonhuis aan de Bestseweg van architect Jozef Stevens uit 

Amsterdam vertoont veel invloeden van de Rietveldstijl en is uitzonderlijk te noemen voor Oirschot. 

(Zie hierboven) 

 

6.30.6.002 Spoordonkseweg 47 t/m 53 (zie individuele huizen onder thema 31) 

Woningen aan de Bestseweg en Spoordonkseweg vertonen grote verwantschap met de 

villawoningen in het Gooi. Een woonhuis aan de Bestseweg van architect Jozef Stevens uit 

Amsterdam vertoont veel invloeden van de Rietveldstijl en is uitzonderlijk te noemen voor Oirschot. 

(zie hierboven) 

 

30.7 Wederopbouwwijk 

Vlakdekkende buurt, wijk of stadsdeel gebouwd in de periode 1940-1965, bestaande uit vaak zeer 

grootschalige, planmatige bouwprojecten, gericht op herstel/vervanging van de als gevolg van de 

Tweede Wereldoorlog verwoeste gebieden. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog had de wederopbouw van het land de grootste prioriteit. De overheid, 

architecten en bouwbedrijven richtten zich op de eerste plaats op het wegwerken van het enorme 

woningtekort. In Oirschot ontwikkelde de gemeente zelf veel woningwetwoningen o.a. aan de nieuwe 

woonstraten Lindenlaan en dr. Feystraat, en de bestaande straten Wilhelminakade en Heistraat. 

Deze woningen werden door de Oirschotse architecten Jan Beks, zijn zoon Peter Beks en Jac Priem 

ontworpen. Het zijn eenvoudige, maar mooie, functionele gezinswoningen met traditionele regionale 

kenmerken. De bouwmaterialen waren schaars en er was geen geld en tijd meer voor de verfijnde 

detaillering maar er was nog wel sprake van ambachtelijkheid. Via de wijze van het metselen hebben 

de gevels toch iets levendigs en zijn niet vlak. De voordeuren kregen hun accenten met een houten 

omlijsting en de woningen werden voorzien van dakkapellen met een kapje.
537

  

 

6.30.7.001. Lindenlaan 6 t/m 28 

Wederopbouw sociale huurwoningen, varianten met voor- en zijentrees, dakkapellen met pannen, 

ramen oorspronkelijk met roeden en luiken. Zie ook hierboven 

 

6.30.7.002 dr. Feystraat (geheel) 

Wederopbouw, standaard sociale huurwoningen met varianten, langs- en dwarskappen 
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overstekken oorspronkelijk zonder goten. Zie ook hierboven 

 

6.30.7.003 Wilhelminakade 1 t/m 13 

Sociale huurwoningen, wederopbouwwoningen met dakkapellen in originele staat , 

roeden in ramen verwijderd. Zie ook hierboven 

 

6.30.7.004 Heistraat 12 t/m 28 

Sociale huurwoningen, wederopbouwwoningen met dakkapellen in originele staat , 

roeden in ramen verwijderd. Zie ook hierboven 

 

6.30.7.005 Molenstraat 43 t/m 51. 

1952; architect Noud Heerkens Tilburg. Eerste grootschalig wederopbouwproject in Oirschot, 39 

premiekoopwoningen verspreid in 6 straten in Oirschot en Spoordonk, prefab betonrand boven de 

voordeur. 

 

6.30.7.006 Dr. van Wamelstraat 4 t/m 14 

Premiekoopwoningen 1952 

 

6.30.7.007 Woonwijk de Pullen Karel Doormanlaan, Jan van Speyklaan, Michiel de Ruyterlaan 

1953-1963; voornamelijk sociale huurwoningen, gemeente Oirschot en premiekoop woningen. Mooie, 

rustige, woonstraten met de Bossche school kenmerken, accenten rondom voordeuren, een ovaal 

raam, terrasvoordeuren met louvre luiken, muizentanden, verdiepte ligging stalen ramen op de 

verdieping waarboven een licht gebogen rollaag. Koppeling van woningen d.m.v. bergingen met 

overdekte entrees. 

 

 

30.8 Woonwijk  

De Bossche School (1950-1970) neemt een bijzonder positie in binnen de Oirschotse 

architectuurgeschiedenis. Deze architectuurstroming is ontwikkeld door monnik en architect Dom 

Hans van de Laan die een theorie ontwikkelde op basis van getallenreeksen, die in de architectuur 

harmonische verhoudingen tot stand konden brengen, het zogenaamde Plastische Getal. De basis 

van het systeem vormt de verhoudingen tussen klein, middel en groot, met de natuur als maat. Alle 

onderdelen van een gebouw zoals ramen, deuren, muren, kolommen maar ook de tussenliggende 

ruimten zijn in hun hoogte, breedte en diepte door dit stelsel van verhoudingen bepaald.  

 

De Bossche School uit zich zeer sober. De stijl probeert terug te keren tot de essentie van de 

architectuur, dat is ruimte maken en laten zien hoe het materiaal is toegepast. In die zin is het puur. 

Fons Vermeulen, een architect van de Bossche School, ontwierp in de nieuwe woonwijk de Puilen 

zo`n honderd huur- en verkoopwoningen, verder onder andere koopwoningen aan de Cantorij en 

Parallelweg. Door zijn stijl ontstonden rustige, mooie, sobere woonstraten met opvallende Bossche 

school details: een omlijsting van metselwerk of beton rondom de voordeur, tuindeuren met louvre 

vensters aan de voorzijde, een ovaalraam, doorlopende muizentanden in de gevels, een gebogen 

rollaag boven de verdiepingsramen, stalen ramen in afwisselende houten stijlen, de gegolfde 

gebakken dakpannen die werden geaccentueerd door de onderste rij pannen omhoog te tillen boven 

de gootlijn. De eindwoningen werden met elkaar verbonden d.m.v. een doorgetrokken dak van de 

bergingen met een overdekte ruimte voor de entree.
538

 

 

6.30.8.002 Koopwoningen aan de Cantorij (5 t/m 15) 

Bossche school premiekoop woningen, prefab betonnen omlijstingen voordeur en bloembakken, de 

verdiepte stalen ramen op de verdiepingen zijn jammer genoeg vaak vervangen door hout of 

kunststof. (zie ook hierboven) 
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6.30.8.003 Koopwoningen aan de Parallelweg (3 t/m 18) 

Bossche school premiekoop woningen, prefab betonnen omlijstingen voordeur en bloembakken, de 

verdiepte stalen ramen op de verdiepingen zijn vaak vervangen door hout of kunststof. (zie ook 

hierboven) 

 

6.30.8.004 Middenstandswoningen 19
e
 eeuw aan de Nieuwstraat  

Enkele panden tonen de typische laat-negentiendeeeuwse stucdecoraties in de vorm van speklagen, 

lijsten en pilasters, onder meer Nieuwstraat 21 en 30 (zie 31.1). In deze straat is het huis no. 33 een 

voorbeeld van decoratieve afwisseling tussen neorenaissance decoraties en verzorgd 

siermetselwerk. Ook de stoep met kettingen is als statussymbool aanwezig. Toenemende decoratie, 

kroonlijsten en stoepen met hekken, onderscheiden de woningen van de gegoede burger uit de 

vorige eeuw van de arbeiderswoninkjes. Nieuwstraat 48 en 54 zijn goede voorbeelden. Aan de 

oostelijke zijde van de Nieuwstraat staat, door een smalle stoep gescheiden van de straat, een 

langgerekt woonhuis uit omstreeks 1875 in ambachtelijk-traditionele stijl, dat oorspronkelijk vrijstaand 

was maar na de Tweede Wereldoorlog aan de zuidelijke zijde is ingebouwd. 

 

6.30.8.005 Sociale huurwoningen  

Neereindseweg 28-30-32-34  

 

6.30.8.006 Premiekoopwoningen 1952  

Merodelaan 7-9 t/m 16-18 t/m 26  

 

6.30.8.007 Premiekoopwoningen 1952  

Oude Grintweg 2b-6-8-23 t/m 37  

premiekoopwoningen 1952 
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Thema: 31 Historische (steden)bouwkunst 

 

 

De periode 1475-1525 geldt als de Brabantse Gouden Eeuw. In de Brabantse dorpen uitte de 

toegenomen welvaart zich in de bouw van vele kerken die zijn uitgevoerd in de stijl van de Kempische 

gotiek, zoals goed te zien is in Oirschot en Hilvarenbeek. De toegenomen welvaart zorgde vanaf de 

14
e
 eeuw in de steden van het hertogdom Brabant voor veel bouwactiviteiten, die waren geënt op de 

bouw van kerken in de stijl van de Brabantse gotiek. De Franse gotiek uit de Volle Middeleeuwen gold 

als inspiratie, maar in Brabant werden de kerken soberder van vorm en minder rijzig. De Bossche St.-

Jan is natuurlijk het belangrijkste voorbeeld van de gotiek.
539

   

 

„In de 15 de eeuw kregen deze bouwactiviteiten navolging in de kleinere steden en dorpen in kerken 

met eenvoudiger gotische vormen, die doorgaans met de term Kempense gotiek aangeduid worden. 

Deze kerken hebben vaak een basilicale opbouw, ze zijn uitgevoerd in baksteen met natuurstenen 

banden en hebben inwendig bakstenen gewelven. De belangrijkste kerken, waaraan kapittels 

verbonden waren, zijn die van Oirschot, Hilvarenbeek en Oosterhout (…) Uit de 15e eeuw bleven 

meer torens dan kerken bewaard en deze vormen dan ook letterlijk het hoogtepunt van de Kempense 

gotiek. De torens hebben veelal een rijke geleding met spaarnissen, rondboogfriezen en natuurstenen 

details in de vorm van hoekblokjes of driepassen en haaks op elkaar staande (Middelbeers) of anders 

overhoekse steunberen (Duizel, Luyksgestel), dan wel een combinatie van beide (Lage en Hooge 

Mierde, Bladel).‟
540

   

 

De gebouwen in de gemeente Oirschot zijn in de meeste gevallen moeilijk in te passen in de 

vernieuwing en schaalvergroting van de landbouw. In sommige gevallen heeft men de boerderijen 

een woonbestemming gegeven of in twee woningen gesplitst. Andere boerderijen zijn geheel of 

gedeeltelijk als stal of werktuigschuur in gebruik genomen. Verbouw of restauratie vragen een 

bijzondere zorg, die niet altijd gegeven wordt. Zo verdween het gave Notel 20 ten behoeve van 

nieuwbouw in "aangepaste" stijl. Liempdsedijk 3 daarentegen is tot op heden een voorbeeld van 

terughoudende aanpak, waarbij ook de voor Oirschot en omgeving zo karakteristieke houten 

beschieting met tochtkieren bleef gehandhaafd. Elders maken op grote schaal kozijnen plaats voor 

slecht gedetailleerde hardhouten vervangers. Zo werd onder meer De Bollen 13 verminkt. In het 

buitengebied treffen we twee typen boerderijen aan: het kortgeveltype en de langgevel, beide 

teruggaande tot de zeventiende eeuw. Het kortgeveltype is betrekkelijk zeldzaam. Een van de oudste 

voorbeelden is Bestseweg 50, nu bedrijfsruimte bij een jonger woonhuis. Inwendig bleven gebint en 

hoofdindeling gehandhaafd.
541

 

 

In Oirschot gaan achter veel 19
e
 gevels oudere woonhuizen schuil, die nooit systematisch onderzocht 

zijn. Dit is te betreuren, omdat verscheidene panden met een oudere kern gesloopt zijn, onder meer 

Nieuwstraat 8, een pand met zeer lage gevels dat ouder zal zijn geweest dan de gevel deed 

vermoeden. Het buurpand no. 6 bleek bij een herstelling belangrijke resten te bevatten van een 

gebint, dat zeker ouder is dan het 19
e
 eeuws ogende pandje doet vermoeden. Idealiter zal een 

overzicht van de woonhuizen in de gemeente moeten geschieden aan de hand van uiterlijke 

kenmerken, die wel indicaties geven over het inwendige. Oirschot bezit panden die tot de 16
e
 eeuw 

en 17
e
 eeuw teruggaan. Deels hebben ze de nokrichting haaks op de straat, deels evenwijdig 

hieraan.
542

 In een recent overzichtswerk wordt vermeld dat de huizen in het centrum van Oirschot 

voornamelijk uit de 17
e
 en 18

e
 eeuw stammen.

543
  

  

                                                      
539 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert, Monumenten in Nederland: Noord-Brabant (Zwolle 1997), p. 15, 20 
540 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert, Monumenten in Nederland: Noord-Brabant. p. 20. 
541 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 
Oirschot. 
542 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. 
543 C. Kolman, B.O. Meierink, R. Stenvert, Monumenten in Nederland: Noord-Brabant. Zie Oirschot 
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Voor een overzichtsartikel over dorpshuizen in de Kempen, waarin bijvoorbeeld de kenmerken van de 

Kempische plattelands-burgerwoning worden geschetst, zie: Ruhe, H.A.M., Het dorpswoonhuis in de 

Kempen vanaf de vijftiende tot de negentiende eeuw (Zaltbommel 1980) Bezoekersbibliotheek 

Kempen B6, of Brabants Heem nr. 12 (1960). 

 

Voor een artikel over de Oirschotse boerderijen door de eeuwen heen: 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot.pdf 

 

De volgende bronnen zijn voor onderstaande inventarisatie gebruikt: 

 

-Monumentenlijsten, gemeente Oirschot 

-Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

-CHW peildatum december 2009 

-Inventarisatie cultuurhistorische waardevolle boerderijen in Noord-Brabant, Boerderijenstichting 

Noord-Brabant  (z.p. z.j.)  

-Bibliografie Oirschot   

 

 

31.1 Woonhuis 
 

6.31.1.002 Woonhuis De Lakenhal 

Vrijthof 10 (bij RCE bekend onder adres Markt 4) 

Bouwjaar: 17e eeuw 

Rijksmonument nr 31284  

CHW nr. AE079-001934 

Huis met witte topgevel met vlechtingen, vermoedelijk 18
e
 eeuw. Luiken. 

 

6.31.1.004 Woonhuis 

Gasthuisstraat 89  

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31268  

CHW nr. AE079-001634 

Dorpswoning met dwars zadeldak tussen zij- topgevels; ramen met kleine roedenverdeling. 

 

6.31.1.005 Woonhuis 

Koestraat 23 

Bouwjaar: 18
e
/19

e
 eeuw 

CHW. Nr. AE079-001683  

Rijksmonument nr. 31275 

Hoog Dorpshuis met zadeldak tussen zijtopgevels met vlechtingen. Gevel gepleisterd. De panden 

Koestraat 23 en 25 waren vroeger één huis dat later in twee woningen gesplitst is. Daarbij werd de 

achtergevel, die aanvankelijk geen verdieping had, met een verdieping, die ten dele door een plat dak 

is afgedekt, verhoogd. Inwendig was het oude gebint niet te zien, omdat een schot ervoor geplaatst 

is.
544

  

 

6.31.1.007 Woonhuis 

Koestraat 8 

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31276  

CHW nr. AE079-001671 

Zoals in de inleiding geconstateerd gaan achter veel 19
e
 eeuwse gevels, 16

e
 en 17

e
 eeuwse 

woonhuizen schuil die nooit systematisch onderzocht zijn. De meeste woonhuizen in het beschermde 

gezicht zijn langsgericht, met de noklijn evenwijdig aan de straat. Ze tellen veelal één bouwlaag. 

                                                      
544

 H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 

Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 123 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot.pdf
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Enkele panden hebben een verhoogde borstwering en dientengevolge anderhalve bouwlaag. Het 

betreft enkele panden in de Koestraat, o.a. no. 8.
545

 

 

6.31.1.009 Woonhuis 

Sint Odulphusstraat 11-13 

Museum (De Vier Quartieren) 

Rijksmonument nr. RM-31326 

Woning met wolfdak van rode pannen (De Vier Quartieren); korfbogig omtoogde vensters met 

geschilderd metselmozaïek in de boogtrommels boven vensters en deur. Een tweede deur later 

ingebroken. Het huis is L-vormig gebouwd, aan de noordzijde een topgevel met vlechtingen. Vormt 

een complex met 2 en 4.
546

 

De eenlaags woningen vormen in Oirschot verreweg de grootste groep. Enerzijds betreft het hier 

deftige dorpshuizen en anderzijds eenvoudige rijtjeswoningen van hofjesbewoners en arbeiders. Het 

museum "De vier quartieren", St. Odulphusstraat 11 is een rijk pand, met balkdragende muren en 

decoratieve boogtrommels boven de ramen.
547

  

 

6.31.1.015 Woonhuis 

Vrijthof 5 

Bouwjaar: 1869 

Rijksmonument nr 31339 

CHW nr. AE079-001936 

Eenvoudig huisje met zadeldak. De nok evenwijdig an de voorgevel. 

 

6.31.1.016 Woonhuis 

Molenstraat 31 

Bouwjaar: 2e helft 18e eeuw 

Rijksmonument nr. 31298  

CHW nr. AE079-001751 

Eenvoudig huis met zadeldak tussen zijtopgevels met vlechtingen ramen met kleine roedenverdeling, 

houten klossen onder de gootlijst, vensterluiken, rode pannen. 18
e
 eeuw 

 

6.31.1.018 Woonhuis 

Nieuwstraat 21 

Bouwjaar: ca. 1870-80 

Rijksmonument nr. 519180  

CHW nr. AE079-001785 

Dorpswoonhuis met enkele eclectische stijlvormen, dat omstreeks 1880 gebouwd is. Aan de 

noordelijke zijde staat het pand vrij. Het eenlaags woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en 

wordt gedekt door een zadeldak met oud Hollandse pannen. De asymmetrische voorgevel telt vier 

vensterassen en is opgetrokken in handvorm baksteen, voorzien van een gepleisterde plint en in rode 

en zwarte verf geschilderde kruisvormige motieven. 

 

Rechts van het midden is een vernieuwde paneeldeur met oorspronkelijk gedeeld bovenlicht, 

voorzien van een gestukadoorde geprofileerde en geschilderde omlijsting met kuif. De overige 

vensters, alle T-schuifvensters met gedeeld bovenlicht en hardstenen dorpel, hebben een dergelijke 

omlijsting. De handvorm bakstenen zijgevels zijn voorzien van smeedijzeren steekankers. De 

zuidelijke heeft op de kapverdieping een vierruits schuifvensters, de noordelijke een 

segmentbooglicht met ijzeren vorktracering. Aan de achterzijde staat een haakse eenlaags aanbouw 

onder zadeldak, gedekt met oud Hollandse pannen. 

 

                                                      
545

 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 

Oirschot 
546

 Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
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Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van de sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van middenstandswoningen in het 

bestaande historische weefsel; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische 

ontwikkeling van het dorpshuis, waarbij de woning de negentiende-eeuwse fase in deze in Oirschot 

vanaf de zeventiende eeuw aanwijsbare ontwikkeling representeert. Het object is van 

architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering, waarbij een aan de stedelijke architectuur 

ontleende vormentaal aangepast wordt voor de representatie van het zelfbewustzijn van de dorpse 

elite. Het huis heeft ensemblewaarde als onderdeel van een karakteristieke reeks dorpshuizen in de 

oude kern van Oirschot. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. 

Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.
548

 

 

Enkele panden tonen de typische laat-negentiendeeeuwse stucdecoraties in de vorm van speklagen, 

lijsten en pilasters, onder meer Nieuwstraat 21 en 30. In deze straat is het huis no. 33 een voorbeeld 

van decoratieve afwisseling tussen neorenaissance decoraties en verzorgd siermetselwerk. Ook de 

stoep met kettingen is als statussymbool aanwezig.  

 

6.31.1.019 Woonhuis 

Gasthuisstraat 35 

Rijksmonument Nr. 31266 

Dorpswoning, een geheel vormend met de panden nrs 31-33 en 37. Onder met pannen belegd 

zadeldak. Venster onlangs gemoderniseerd. 

 

6.31.1.022 Woonhuis Huize Groenberg 

Molenstraat 27, 29 

Bouwjaar: 1613 

Rijksmonument nr. 31297   

CHW nr. AE079-001750 

Gebouwd door de schout van Kempenland; later een tijd lang kanunnikenhuis. In de 19
e
 eeuw 

burgemeesterswoning, later hotel. Thans woonhuis. Dubbel rechthoekig huis van twee verdiepingen 

met hoge zadeldaken tussen eenvoudige trapgevelparen aan de korte zijden. Jaarankers 1613 in de 

gewitte voorgevel. Dakruitertje. Ingangspartij uit circa 1825 met bovenlicht waarin motief van witte 

roeden met ovale krans in Empiretrant. Ramen met kleine roedenverdeling.
549

 

 

Het mooie „Groenberg‟ werd eertijds bewoond door de vooraanstaande ingezetenen van Oirschot, 

onder wie een kwartierschout van Kempenland. Oirschot nam vroeger in Kempenland een belangrijke 

positie in en betaalde het hoogste bedrag aan belastingen. Het is verscheidene malen voorgekomen 

dat de schout van Oirschot tevens het ambt van kwartierschout bekleedde. 

 

Molenstraat 29, het huis "Groenberg", bestaat uit twee achter elkaar liggende vleugels tussen 

trapgevels (nr. 31 hoorde er vroeger ook nog bij). Het is gedateerd 1613 en heeft geen gebint. Het 

past wegens de ligging met de nok evenwijdig aan de straat in de Kempische traditie.
550

 Het vroegere 

koetshuis van "Groenberg" is even oud als de "Groenberg". De binnenruimte gelijkvloers is overdekt 

door voor- en achtergevels bevestigde balken, waarop zich de zoldervloer bevindt. De kapbenen 

staan op de huisbalken. In het metselwerk zijn littekens aanwezig van niet meer bestaande vensters 

en een deur.
551
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Afbeelding: Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg 

 

6.31.1.023 Woonhuis 

Markt 11 

Bouwjaar: 19e eeuw of ouder 

Rijksmonument nr. 31288  

CHW nr. AE079-001728 

Huis met eenvoudige gebosseerd gepleisterde tuitgevel. Nog geheel woonhuis. 

 

6.31.1.026 Woonhuis 

Dekanijstraat 13 

Bouwjaar: Eind 18e of begin 19e eeuw 

CHW. Nr. AE079-001612 

 

6.31.1.027. Nieuwstraat 30, Woonhuis 

Rijksmonument. Nr. 519181  

Aan de oostelijke zijde van de Nieuwstraat staat, met de rooilijn direct aan de straat, een vrijstaand 

dorpswoonhuis uit omstreeks 1890 in eclectische stijl. Omstreeks 1980 zijn twee dakkapellen en een 

daklicht op het dakschild aan de straatzijde toegevoegd. Het eenlaags huis heeft een rechthoekige 

plattegrond en mansardedak, gedekt met tuile-du-nord pannen. De bakstenen voorgevel telt drie 

vensterassen en heeft een gepleisterde plint met diamantkoppen en rechthoekige velden, en geblokt 

gepleisterde hoeklisenen. Aan de bovenzijde wordt de gevel afgesloten door een gepleisterd fries met 

geprofileerde houten lijstgoot. De zijgevels hebben gecementeerde afdeklijsten. Centraal in de gevel 

is een paneeldeur met bovenlicht in ondiep portiek geplaatst. Deze wordt geflankeerd door T-

schuifvensters in een getoogde, gestuukte, geprofileerde omlijsting met kuif. In de zuidelijke zijgevel 

zijn twee zesruits schuifvensters met opgeklampte luiken geplaatst; op de etage een kleiner zesruits 

schuifvenster. De noordelijke gevel is blind, terwijl de achtergevel vier vensterassen heeft, met drie 

zesruits schuifvensters en, links van het midden, een opgeklampte deur met bovenlicht.  
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Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van de sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van middenstandswoningen in het 

bestaande historische weefsel; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische 

ontwikkeling van het dorpswoonhuis, waarbij de woning de negentiende-eeuwse fase in deze in 

Oirschot vanaf de zeventiende eeuw aanwijsbare ontwikkeling representeert. Het object is van 

architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering, waarbij een aan de stedelijke architectuur 

ontleende vormentaal aangepast wordt voor de representatie van het zelfbewust zijn van de dorpse 

elite. Het huis heeft ensemblewaarde als onderdeel van een karakteristieke reeks dorpshuizen in de 

oude kern van Oirschot. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. 

Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische 

zeldzaamheid.
552

 

 

6.31.1.028 Woonhuis 

Gasthuisstraat 37 

Rijksmonument nr. 31267  

Dorpswoning, een geheel vormend met de nrs. 83 t/m 85. Met pannen belegd zadeldak tegen zij-

topgevel. Ramen met kleine roedenverdeling en luiken. 

 

6.31.1.029 Woning 

Leeuwerikstraat 18, 20, 22 

Boerderij (1715) 

Rijksmonument nr. 31279  

CHW nr. AE079-001697 

Reeks huisjes zonder verdieping onder een doorlopend zadeldak tussen puntgevels, midden 18e 

eeuw. Vensters met 36-ruitsschuiframen. 

 

6.31.1.030 Woonhuis 

Nieuwstraat 48 

Bouwjaar: 2e helft 19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31310 

CHW nr. AE079-001774 

Dwarspand met eenvoudige lijstgevel onder pannen dak. Twee hoekschoorstenen. Stoep met 

stoeppalen. Toenemende decoratie, kroonlijsten en stoepen met hekken, onderscheiden de woningen 

van de gegoede burger uit de vorige eeuw van de arbeiderswoninkjes. Nieuwstraat 48 en 54 zijn 

hiervan goede voorbeelden. Architectuur- en sociaalhistorisch belang 

 

6.31.1.034 Woonhuis 

Gasthuisstraat 83-85 (oud adres Gasthuisstraat 33, ook als zodanig in RCE registeromschrijving). 

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31262 en 31264 

CHW nr. AE079-001633 

Dorpswoning, een geheel vormend met de panden nummers 83 tot en met 87, met door pannen 

belegd zadeldak en zijtopgevel; ramen met kleine roedenverdeling en luiken. 

 

6.31.1.037 Woonhuis 

St. Odulphusstraat 27 

Rijksmonument nr. 31327 

 

6.31.1.039 Woonhuis 

Markt 20 

Eenvoudig dorpshuisje (Na 1867 herbouwd) 

Rijksmonument nr. 31294  

CHW nr. AE079-001725 
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Oorspronkelijk mogelijk uit de eerste kwart 19
e
 eeuw. Markt 20 is in de jaren 90 ingrijpend gewijzigd, 

waarbij men niet het uiterlijk wijzigde, maar inwendig alles wat er nog van vroeger aanwezig was 

opruimde. Aan de zijgevel is te zien dat hier ooit een huis stond dat later verhoogd werd en toen zal 

geleken hebben op Koestraat 23-25.
553

 

 

6.31.1.040 Woonhuis 

Vrijthof 4 

Bouwjaar: ca. 1860-70 

Rijksmonument nr 31338  

CHW nr. AE079-001932 

Eenvoudig huisje. Plusminus 1900, met zadeldak. De nok evenwijdig aan de voorgevel. Mechanisch 

torenuurwerk, circa 1937, later voorzien van electrische opwinding. Het oude torenuurwerk is 

overgebracht naar het Hervormd Centrum naast de kerk. Het is circa 1980 geheel gerestaureerd. 

 

6.31.1.041 Woonhuis, Nieuwstraat 33 

Bouwjaar: ca. 1890 

Rijksmonument nr. 519183  

CHW nr. AE079-001788 

Aan de westelijke zijde van de Nieuwstraat staat, door een kleine stoep van de straat gescheiden, 

een vrijstaand, rijk gedecoreerd woonhuis met onder meer neorenaissance motieven uit omstreeks 

1895. Tussen nummer 33 en 35 is een smalle, doodlopende drupsteeg. 

 

Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond, telt één bouwlaag en heeft een mansardedak met, 

op het schild aan de voorzijde, geschubde lei in Maasdekking. Het huis is door een smalle drupsteeg 

van de buurpanden gescheiden. De symmetrische voorgevel heeft vijf vensterassen, is uitgevoerd in 

strengperssteen en is voorzien van een middenrisaliet met hoeklisenen, die boven de gootlijst als 

pijlers worden voortgezet. De gevel is verder geleed door een hardstenen dorpellijst en kunststenen 

plint, banden, hoek-, geboorte- en sluitstenen en wordt afgesloten door een fries met een in een 

kunststenen omlijsting gevat strengpersmozaïek en een geprofileerde gootlijst. Centraal in de gevel is 

een middenrisaliet met in een ondiep portiek een paneeldeur met trekbel, smeedijzeren deurrooster, 

handgrepen en brievenbus. De risaliet wordt bekroond door een topgevel met gestileerde 

kunststenen klauwstukken, lijsten en obeliskachtige bekroning. De voordeur wordt aan beide zijden 

geflankeerd door twee T-vensters met achttienruits bovenlichten. In het zuidelijke venster zijn twee 

kelderlichten met smeedijzeren roosters aangebracht. De begane grond wordt door twee 

halfvensters, de etage door een zesruits schuifvenster verlicht. De noordelijke zijgevel is blind. De 

achtergevel, die is voorzien van een muizetandlijst, heeft schuifvensters met opgeklampte luiken. 

Haaks op deze gevel is aan de zuidelijke zijde een kleine, eenlaags bakstenen aanbouw onder 

zadeldak, gedekt met tuile-du-nord pannen en voorzien van een opgeklampte deur, een opgeklampte 

deur met bovenlicht en een venster achter opgeklampte luiken. Het pand heeft een betegelde stoep 

met zes hardstenen stoeppalen, waartussen telkens een kleine smeedijzeren sierpaal, verbonden 

door smeedijzeren kettingen. 

 

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van de sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van middenstandswoningen in het 

bestaande historische weefsel; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische 

ontwikkeling het dorpswoonhuis, waarbij de woning de negentiende-eeuwse fase in deze in Oirschot 

vanaf de zeventiende eeuw aanwijsbare ontwikkeling representeert. Het object is van 

architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering, waarbij een aan de stedelijke architectuur 

ontleende vormentaal aangepast wordt voor de representatie van het zelfbewustzijn van de dorpse 

elite. Het huis heeft ensemblewaarde als onderdeel van een karakteristieke reeks dorpshuizen in de 

oude kern van Oirschot. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. 
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Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische 

zeldzaamheid.
554

 

 

6.31.1.045 Woonhuis 

Nieuwstraat 7 (met Kerkstraat 1) 

Bouwjaar: 1638 

Rijksmonument nr. 31304  

CHW nr. AE079-001780 

Huis met grijsgepleisterde topgevel, achterkant tegen Torenstraat 8 aangebouwd 

 

6.31.1.046 Woonhuis, Nieuwstraat 54 

Woonhuis 2e helft 19e eeuw 

Rijksmonument nr. 519185  

CHW nr. AE079-001776 

Het eenlaags woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak, 

voorzien van verbeterde Hollandse pannen. Op het dak zijn aan de voorzijde omstreeks 1980 twee 

houten dakkapellen met frontons vernieuwd of toegevoegd. Het pand heeft een handvorm bakstenen 

voorgevel van zes vensterassen met een gepleisterde plint en ijzeren steekankers. De gevel wordt 

afgesloten door een gepleisterd fries met een geprofileerde houten bakgoot. Rechts van het midden 

bevindt zich een paneeldeur met gedeeld bovenlicht en trekbel. Links en rechts van de voordeur 

bevinden zich respectievelijk twee en drie zesruits schuifvensters met glas-in-lood in de bovenlichten, 

hardstenen dorpels en opgeklampte luiken. De zes hardstenen stoeppalen vóór het woonhuis zijn 

verbonden door een ijzeren ketting. In de zuidelijke zijgevel bevindt zich op de etage een venster, dat 

vanaf de straat door de latere aanbouw grotendeels aan het oog onttrokken is. Aan de noordelijke 

zijde van het gebouw is een aanbouw uit ca. 1875. Deze heeft een vierkante plattegrond, heeft 

eveneens één bouwlaag en wordt gedekt door een zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. In de 

straatgevel bevinden zich naast twee zesruits schuifvensters met luiken een opgeklampte inrijpoort 

onder houten latei. De noordelijke gevel, aan de zijde van de Leeuwerikstraat, is opgetrokken in 

handvorm baksteen, voorzien van vlechtingen en witgeschilderd. Op de etage een opgeklampt luik 

naar de taszolder. Tegen de aanbouw staat een moderne hoge schoorsteen. In de achtertuin staat 

een beuk met een stamomvang van ca. 2,5 meter.  

 

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van een sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van middenstandswoningen in het 

bestaande historische weefsel; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische 

ontwikkeling van het dorpswoonhuis, waarbij de woning de negentiende-eeuwse fase in deze in 

Oirschot vanaf de zeventiende eeuw aanwijsbare ontwikkeling representeert. Het object is van 

architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering, waarbij een aan de stedelijke architectuur 

ontleende vormentaal aangepast wordt voor de representatie van het zelfbewustzijn van de dorpse 

elite. Het huis heeft ensemblewaarde als onderdeel van een reeks karakteristieke dorpshuizen in de 

oude kern van Oirschot. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. 

Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische 

zeldzaamheid.
555

 

 

6.31.1.047 Woonhuis 

Molenstraat 4 

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31300 

CHW nr. AE079-001737 

Molenstraat 4 is een fors dorpshuis met balkdragende muren. Een wit dorpshuis, zadeldak van rode 

pannen met nok evenwijdig aan de gevel. Bovenlicht met motief van witte roeden. 

 

6.31.1.049 Woonhuis  

                                                      
554

  Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
555

  Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 



293 
 

Gasthuisstraat 5 

Bouwjaar: 1
e
 kwart 19

e
 eeuw 

Rijksmonument Nr. 31261 

Hoekpand St. Jorisstraat. Wit dorpshuis met omlijste ingang. Het huis Gasthuisstraat 5 is ook een 

stenen huis met balkdragende muren. De sierankers in de zijgeveltop en de accoladebogen boven de 

vensters wijzen op een bouwtijd rond 1600. Enkele jaren geleden was het een zielige puinhoop, 

gepleisterd en verminkt, waarin alleen kenners nog iets zagen.
556

  

 

6.31.1.051 Woonhuis 

Nieuwstraat 3 

Rijksmonument nr. 519188  

CHW nr. AE079-001779 

Aan de westelijke zijde van de Nieuwstraat staat, met de rooilijn direct aan de straat, een eenvoudig 

vrijstaand woonhuis in ambachtelijk-traditionele stijl, in de huidige vorm daterend uit de tweede helft 

van de negentiende eeuw, maar met een oudere kern, die wellicht tot de zeventiende eeuw 

teruggaat.  

 

6.31.1.052 Woonhuis‟t Broekje 

Vrijthof 9 

Bouwjaar: 17
e
 eeuw 

Rijksmonument nr 31342  

CHW nr. AE079-001938 

Woonhuis met verdieping en hoog zadeldak tussen zijtopgevels met vlechtingen. 

 

6.31.1.053 Dorpshuis 

Dekanijstraat 3 

Bouwjaar: begin 18
e
 eeuw. In 1708 genoemd. 

Rijksmonument nr. 31259 

CHW nr. AE079-001609 

Witgepleisterd dorpshuis, schuiframen, groene vensterluiken, bovenlicht met segmentvormige 

roeden. 

 
Afbeelding: Dorpshuis Dekanijstraat 3 

 

6.31.1.055 Woonhuis 

Noyenstraat 14 

Bouwjaar: 1732 (?) 

Rijksmonument nr. 31311  

                                                      
556

  H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 

Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 119. 
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CHW nr. AE079-001804 

Dorpswoning onder met pannen belegd zadeldak tegen een zijtopgevel. Ramen met kleine 

roedenverdeling en luiken. 

 

6.31.1.056 Woonhuis 

Vrijthof 7 

Bouwjaar: 17e en eind 19e eeuw 

Rijksmonument nr 31341  

CHW nr. AE079-001937 

Eenvoudig huisjes zonder verdieping 

 

6.31.1.057 Woonhuis Den Oijevaar 

Molenstraat 12 

Bouwjaar: 17e-18e eeuw 

Rijksmonument nr. 31302  

CHW nr. AE079-001741 

Grijs gepleisterd dorpshuis met dwars wolfdak van pannen, eind 18
e
 eeuw. 

 

6.31.1.058 Woonhuis 

Koestraat 10 

Bouwjaar: 1860 

Rijksmonument nr. 31277  

CHW nr. AE079-001672 

Dorpswoning met zijtopgevel met vlechtingen. 

 

6.31.1.062 Woonhuis 

Dekanijstraat 20 (Onderdeel van Gasthuisstraat 14-16) 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

CHW nr. AE079-001608  

Rijksmonument nr. 31258 

Wit dorpshuis met rood pannendak, langsgevel aan de Gasthuisstraat, korte gevel met wolfdak aan 

de Dekanijstraat. 

 
Afbeelding: Dekanijstraat 20 

 

6.31.1.063 Woonhuis 

Koestraat 9 

Bouwjaar: ca. 1650 

Rijksmonument nr. 31273  

CHW nr. AE079-001677 
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Eenvoudig witgeverfd pand onder zadeldak met zijtopgevel. 9 ruitsvensters. Ingrijpend vernieuwd 

maar mogelijk met oudere resten. 

 

6.31.1.064 Woonhuis De Drie Swaantjes 

Sint Odulphusstraat 33, 35 

Dubbel woonhuis 

Bouwjaar: 19e eeuw en ouder 

Rijksmonument nr. 31327  

CHW nr. AE079-001811 

Eenvoudig dwarspand (witgeverfd) onder pannen zadeldak tussen zijtopgevels. Hoekschoorsteen. 

Aangebouwde schuur, eveneens onder pannen zadeldak. Architectuur- en sociaalhistorisch belang 

 

6.31.1.065 Woonhuis 

Dekanijstraat 2-4 

Bouwjaar: 1725 

Rijksmonument nr. 31257  

Lage woning met zadeldak van rode pannen waarvan de nok evenwijdig aan de voorgevel. Vormt een 

complex met Dekanijstraat 2 en St. Odulphusstraat 11 en 13, tezamen als een soort hofje gebouwd. 

Dekanijstraat 2 is een vleugel in het L-vormig complex. Zadeldak van rode pannen. 

 

6.31.1.067 Woonhuis 

Koestraat 25 

Bouwjaar: 18
e
/19

e
 eeuw 

CHW. Nr. AE079-001683  

Rijksmonument nr. 31275 

Hoog Dorpshuis met zadeldak tussen zij topgevels met vlechtingen. Gevel gepleisterd. De panden 

Koestraat 23 en 25 waren vroeger één huis dat later in twee woningen gesplitst is. Daarbij werd de 

achtergevel, die aanvankelijk geen verdieping had, met een verdieping, die ten dele door een plat dak 

is afgedekt, verhoogd. Inwendig was het oude gebint niet te zien, omdat een schot ervoor geplaatst 

is.
557

  

 

6.31.1.068 Woonhuis De Pauw 

Koestraat 21 

Bouwjaar: 17e-18e eeuw 

Rijksmonument nr. 31274 

CHW nr. AE079-001682 

Dorpshuis met gepleisterde gevel, zadeldak tussen zijtopgevels met vlechtingen, ingangstravee met 

geprofileerde omlijsting. Een hardstenen stoeppaal. Het huis Koestraat 21 zag er vroeger onooglijk 

uit, maar door een knappe restauratie heeft het zijn oude charme herkregen. Het bestaat uit een 

vleugel, met verdieping langs de straat gelegen, met in de linker helft ontlastingsbogen boven de deur 

en de vensters van de benedenverdieping. De achtergevel, die even hoog is als de voorgevel, 

vertoont resten van vakwerk. Achter de linker helft bevindt zich een aanbouw, die vermoedelijk uit de 

negentiende eeuw is. Het zeventiende-eeuwse gedeelte langs de straat heeft balkdragende muren. 

Onder de balken bevinden zich sleutelstukken. De kapbenen staan op de bovenste balklaag.
558

  

                                                      
557

 H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 

Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 123 
558

 H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 

Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 119. 
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Afbeelding: Woonhuis De Pauw 

 

6.31.1.071 Woonhuis 

Vrijthof 2 

Bouwjaar: ca. 1950 en ouder 

Rijksmonument nr. 31335  

CHW nr. AE079-001931 

Huis met witgesausde lijstgevel en dwars zadeldak; ramen met kleine roedenverdeling 

 

6.31.1.072 Woonhuis 

Kerkstraat 1 (met Nieuwstraat 7) Oirschot 

Bouwjaar: 16e-17e eeuw 

Rijksmonument nr. 31304  

CHW nr. AE079-001669 

 

6.31.1.078 Woonhuis Nieuwstraat 35 

Bouwjaar: ca. 1880-90 

Rijksmonument nr. 519184  

CHW nr. AE079-001789 

Aan de westelijke zijde van de Nieuwstraat staat, direct aan de straat, een eenvoudig dorpswoonhuis 

in ambachtelijk-traditionele stijl, daterend uit omstreeks 1880. Het pand is vrijstaand en wordt door 

een smalle drupsteeg gescheiden van nummer 33. Rond het zesruits schuifvenster aan de linkerzijde 

van de voorgevel is omstreeks 1950 (?) veel metselwerk vervangen. Mogelijk is de kelder-opkamer 

toen uitgebroken. Het eenlaags woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door 

een zadeldak, voorzien van kruispannen en (aan de achterzijde) een drietal nieuwe dakkapellen. De 

gevels zijn opgetrokken in handvorm baksteen. De voorgevel telt vier vensterassen, heeft een 

bakstenen plint, smeedijzeren steekankers en wordt afgesloten met een gepleisterd fries en een 

geprofileerde houten bakgoot. 

 

Links van het midden bevindt zich een paneeldeur met smeedijzeren rooster  en geometrisch 

ingedeeld bovenlicht. De deur heeft ter linkerzijde één, en ter rechterzijde twee zesruits 

schuifvensters, waarvan de luiken verwijderd zijn. De zuidelijke zijgevel is blind. In de noordelijke 

zijgevel, die deels vernieuwd lijkt, is zowel op de begane grond als de etage een zesruits 

schuifvenster aangebracht. De achtergevel heeft een paneeldeur met gedeeld bovenlicht, geflankeerd 



297 
 

door zesruits schuifvensters (aan de linkerzijde met opgeklampte luiken). Rechts hiervan bevindt zich 

een klein schuifvenster, een deur met gedeeld bovenlicht en een klein venster. Op het achtererf staat 

een walnoot en een vrijstaand eenlaags schuurtje met handvorm bakstenen metselwerk, onder een 

zadeldak met kruispannen. Voor het woonhuis staat een drietal leilinden met een maximale 

stamomvang van ca. 2 meter. 

 

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van de sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van middenstandswoningen in het 

bestaande historische weefsel; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische 

ontwikkeling van het dorpswoonhuis, waarbij de woning de negentiende-eeuwse fase in deze in 

Oirschot vanaf de zeventiende eeuw aanwijsbare ontwikkeling representeert. Het object is van 

architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering, waarbij een aan de stedelijke architectuur 

ontleende vormentaal aangepast wordt voor de representatie van het zelfbewustzijn van de dorpse 

elite. Het huis heeft ensemblewaarde als onderdeel van een karakteristieke reeks dorpshuizen in de 

oude kern van Oirschot. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. 

Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.
559

 

 

6.31.1.079 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 20 

Bouwjaar: 1717 

Rijksmonument nr. 31316 

CHW nr. AE079-001849 

Boerderij uit de eerste helft van de 19e eeuw van het Brabantse langgeveltype. Pannen zadeldak, 

houten kroonlijst, vensters met luiken en zesruitsschuiframen; deur met panelen. Bakstenen schuur 

achter de boerderij onder pannen zadeldak, met de hoeve verbonden door een dwarsvleugel. 

 

6.31.1.082 Woonhuis 

Kerkstraat 5 (met Torenstraat 8) Oirschot 

Rijksmonument nr. 31333  

In het centrum van Oostelbeers. No. 3 dateert uit 1840 en heeft een naar de korte gevel verplaatste 

ingang. Nr. 5 sluit hierop aan en is wat gewijzigd. De totale groep heeft een grote waarde in het 

dorpsbeeld.
560

 Nr. 5 is een 18e eeuws huis waarvan de voorgevel een top met uitgezwenkte trappen 

heeft. Jaarankers 1779. 

 

Langs de westzijde van het marktplein te Oirschot en aan de andere kant van de kerk op de hoek van 

de Rijkesluisstraat bevindt zich een rij gevelhuizen, die met de nok loodrecht op de pleinwand 

gebouwd is. Het huis Torenstraat 8 heeft een gevel met een in- en uitgezwenkte topbegrenzing. Het 

maakt een vroeg zeventiende-eeuwse indruk. De vertrekken op de begane grond worden overdekt 

door in de zijgevels bevestigde balken. Op die balken staan in de zijmuren opgenomen stijlen, die een 

geheel uitmaken met de dakspanten. Er is dus een bovenverdieping die voor de helft in de kap zit en 

voor de andere helft tussen de muren. Het is als het ware een combinatie van een gevelhuis met een 

Kempisch verdiepinghuis.
561

  

 

6.31.1.083 Herenhuis (De Arent) 

Rijkesluisstraat 2 

Bouwjaar: 1856 

Rijksmonument nr. 31314  

CHW nr. AE079-001845 

Groot herenhuis uit 1856 (gedenksteentje A.M.V. en I.D.V. elk met het jaartal); bovenlicht met 

segmentmotieven in de roeden 
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6.31.1.085 Woonhuis 

St. Odulphusstraat 9 

Rijkmonument nr. 31325 

 

6.31.1.086 Woonhuis 

Nieuwstraat 17;17a 

Bouwjaar: ca. 1840 

Rijksmonument nr. 31305  

CHW nr. AE079-001783 

 

6.31.1.087 Woonhuis  

Bestseweg 8-10 

Dubbel woonhuis 1934 

Tweekappers met erkers, door raampjes gekoppelde entrees. 

 

6.31.1.088 Woonhuis  

Bestseweg 12-14 

Dubbel woonhuis 1934 

Tweekappers met erkers, door raampjes gekoppelde entrees. 

 

6.31.1.091 Woonhuis  

Kanaalstraat 20  

Bouwjaar: 1952 

premiekoopwoning  

 

6.31.1.100 Woonhuis 

Hoogdijk 19  

woonhuis met werkplaats en stal 1919  

Woonhuis met werkplaats en stal met varkenshok, mooie ramen en entree, 

siermetselwerk 

 

6.31.1.108 Woonhuis 

Kapelpad 14  

Bouwjaar: 1978 

Bossche schoolwoning van architect G. Wijnen. 

 

6.31.1.113 Woonhuis 

Merodelaan 5  

Bouwjaar: 1950  

Woning van architect Jac. Priem. 

 

6.31.1.152 Woonhuis 

Raffendonkstraat 20  

Bouwjaar: 1979  

Woonhuis in de Bossche school van architect J. Uppelschoten, streng en zuiver in maat doorgevoerd 

in exterieur en interieur. 

 

6.31.1.153 Woonhuis 

Spoordonkseweg 29  

Bouwjaar: 1929  

 

6.31.1.154 Woonhuis 

Spoordonkseweg 32  

Bouwjaar: 1932 
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6.31.1.155 Woonhuis 

Spoordonkseweg 47  

Vier onder een kap uit 1938 van architect Jan Beks, bijzondere oplossing ontsluiting van de 

tussenwoningen, ronde afdekking entrees eindwoningen. 

 

6.31.1.156 Woonhuis 

Spoordonkseweg 118  

Bouwjaar: 1939  

Woning van architect Jac. Priem. 

 

6.31.1.158 Woonhuis 

Andreasstraat 2  

 

6.31.1.159 Woning 

Kuikseindseweg 15 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1910 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.1.160 Woonhuis 

v. Neereindseweg 3 

woonhuis ca 1930 (1976) 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot;  

 

6.31.1.161 Woonhuis 

Willibrordstraat 19  

woonhuis ca 1910 (2008)  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.1.163 Woonhuis 

Gasthuisstraat 81 

 

6.31.1.164 Woonhuis    

Molenstraat 36 

 

6.31.1.165 Woonhuis 

Molenstraat 39 

 

6.31.1.166 Woonhuis 

Nieuwstraat 8  

 

6.31.1.167 Woonhuis 

Straten 2  

 

6.31.1.168 Woonhuis 

Straten 6  

 

6.31.1.169 Woonhuis Het Muizennest 

Kattenbergseweg 4 

2
e
 helft 19

e
 eeuw 

 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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6.31.1.170 Woonhuis 

De Vier Uitersten 15  

Bouwjaar:  1952  

 

6.31.1.178 Woonhuis 

Het Kasteeltje 3  

Bouwjaar: 1932 

Gedetailleerd woonhuis van architect J. Beks met getand siermetselwerk onder dakrand. 

 

6.31.1.179 Woonhuis 

Molenstraat 22a  

 

6.31.1.191 Woonhuis  

Kanaalstraat 9 

Bouwjaar: 1952 

premiekoopwoning  

 

6.31.1.192 Woonhuis 

Dekanijstraat 11 

Bouwjaar: Eind 18e of begin 19e eeuw 

CHW. Nr. AE079-001612 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.3.195 Woonhuis 

Dekanijstraat 16  

Dubbel woonhuis 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.3.196 Woonhuis 

Dekanijstraat 18  

Dubbel woonhuis 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.197 en 198 en 199 Woonhuis  

Gasthuisstraat 8, 10, 12  

Bouwjaar: Eind 18e of begin 19e eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001627 

 

6.31.1.200 Woonhuis 

Gasthuisstraat 38 (met St. Odulphusstr. 28)  

Bouwjaar: 1674 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001628 

 

6.31.1.201 Woonhuis 

Hertog Janstraat 16 Middelbeers  

Gemeentelijk monument 

Woning die in 1931 werd gebouwd met gave art-deco detailleringen in ramen en metselwerk, naar 

ontwerp van J. Beks. 

 

6.31.1.204 Woonhuis 

Koestraat 7 

Kapsalon 

Gemeentelijk monument 
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6.31.1.205 Woonhuis 

Koestraat 15  

dubbel woonhuis 

Bouwjaar: 1895 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001680 

 

6.31.1.206 Woonhuis 

Kuikseindseweg 4 Middelbeers  

Gemeentelijk monument 

Woonhuis met  metselwerk, mooie voordeur met een geometrisch bovenlicht en een doorgebogen 

tentdak. 

 

6.31.1.207 Woonhuis 

Nieuwstraat 14 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.208 Woonhuis 

Nieuwstraat 38  

dubbel woonhuis 

Bouwjaar: 17
e
-18

e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001772 

 

6.31.1.209 t/m 6.31.1.211 Woonhuis  

Nieuwstraat 56, 58, 60  

complex van 3 woonhuizen 

Bouwjaar: 18
e
/19

e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001777 

 

6.31.1.215 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 30 (met Dr.v.Wamelstr.2)  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.216 en 456 Woonhuis  

Rijkesluisstraat 40, 42  

Bouwjaar: Ca.1910 

CHW. Nr. AE079-001854 

 

6.31.1.217 en 218 Woonhuis  

Rijkesluisstraat 57, 59  

Dubbel woonhuis 

Bouwjaar: Eind 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001866 

 

6.31.1.221 Herenhuis 

Willibrordstraat 1 Middelbeers 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.223 Woonhuis  

De Vier Uitersten 2  

Bouwjaar: Ca. 1920 



302 
 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001930 

 

6.31.1.224 Woonhuis  

De Vier Uitersten 4 

Bouwjaar: Ca. 1920 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001930 

 

6.31.1.225 Woonhuis  

De Vier Uitersten 6 

Bouwjaar: Ca. 1920 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001930 

 

6.31.1.226 Woonhuis  

De Vier Uitersten 8  

Bouwjaar: Ca. 1920 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001930 

 

6.31.1.227 Woonhuis  

De Vier Uitersten 10  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.228 Woonhuis  

De Vier Uitersten 12  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.230 Woonhuis 

Dirk van Ameijdenstraat 8  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.232 en 427 Woonhuis 

Eendenpoel 1 - 3 

Eenlaags woonhuis, voorheen dubbel woonhuis 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.233 Woonhuis 

Eendenpoel 4  

eenlaags woonhuis 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.234 Woonhuis 

Heistraat 1b (met Koestraat 12)  

Gemeentelijk monument 

Zoals in de inleiding geconstateerd gaan achter veel 19
e
 eeuwse gevels, 16

e
 en 17

e
 eeuwse 

woonhuizen schuil die nooit systematisch onderzocht zijn. De meeste woonhuizen in het beschermde 

gezicht zijn langsgericht, met de noklijn evenwijdig aan de straat. Ze tellen veelal één bouwlaag. 

Enkele panden hebben een verhoogde borstwering en dientengevolge anderhalve bouwlaag. Het 

betreft o.a. Heistraat 1-3.
562

 

 

6.31.1.236 Woonhuis 

                                                      
562

 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 

Oirschot. 
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Koestraat 17  

dubbel woonhuis 

Bouwjaar: 1895 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001680 

 

6.31.1.238 Woonhuis 

Molenstraat 10  

Gemeentelijk monument 

Het befaamde kapittel van Oirschot had een ruimte buiten de kerk (kapittelkamer), waar de 

kanunniken dagelijks na de prime bij elkaar kwamen. In Oirschot was deze kapittelkamer 

vermoedelijk op de plaats, waar later de Franse school gebouwd werd (nu Molenstraat 10).
563

  

 

6.31.1.239 Woonhuis 

Molenstraat 28  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.240 Woonhuis 

Nieuwstraat 32  

dubbel woonhuis 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.241 Woonhuis 

Nieuwstraat 43  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.242 Woonhuis 'Het Molentje' 

Rijkesluisstraat 26  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.243 Woonhuis 

Sint Odulphusstraat 12  

Bouwjaar: 1878 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr . AE079-001805 

 

6.31.1.244 Woonhuis 

Sint Odulphusstraat 19  

Bouwjaar: Ca. 1890 

CHW. Nr . AE079-001810 

 

6.31.1.245 Woonhuis  

Sint Odulphusstraat 22a 

dubbel woonhuis 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.246 Woonhuis  

Sint Odulphusstraat 24 

dubbel woonhuis 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.247 Woonhuis 

Sint Odulphusstraat 28 (met Gasthuisstr. 38)  

Gemeentelijk monument 

                                                      
563

  J. Lijten, „Het ontstaan en de taak van kapittels‟, in: Campinia XXIX (1999) 56-62 
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6.31.1.248 Woonhuis 

Standaardplein 3  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.249 Woonhuis 

Standaardplein 4  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.250 Woonhuis 

Standaardplein 5  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.252 Woonhuis 

Van Baerlandstraat 1  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.254 Woning 

Van Coehoornweg 3  

Gemeentelijk monument 

In de tweede helft van de negentiende eeuw verliest het gebint als structurerend element van het 

boerenhuis aan betekenis. De hoger opgetrokken baksteenmuren gaan de balken van de 

hoofdconstructie dragen. Een goed voorbeeld van dit type is het pand aan de Van Coehoornweg 3 

(uit 1867). 

 

6.31.1.256 Woonhuis 

Hertog Janstraat 6 Middelbeers  

Bouwjaar: 1935 

Woning met hoekportiek, breed verdiepingsraam en grote dakoverstekken, siermetselwerk met raam 

in topgevel. 

 

6.31.1.257 Woonhuis 

Hertog Janstraat 12 Middelbeers  

Bouwjaar: 1937 

 

6.31.2.258 Woonhuis  

Hertog Janstraat 14 Middelbeers  

Bouwjaar: 1933 

CHW. Nr. KL081-000537 

De stijlvormen van de Amsterdamse school worden in verstrakte vorm aangetroffen bij enkele villa-

achtige woonhuizen die rond 1920-30 gebouwd zijn. Voorbeelden zijn Hertog Janstraat 14 en 

Hoogdijk 21. 

 

6.31.1.259 Woonhuis 

Hertog Janstraat 18  

Bouwjaar: 1948 

Wederopbouwwoning met natuurstenen entree en hoekstenen. 

 

6.31.1.260 Woonhuis 

Hoogdijk 7  

Bouwjaar: ± 1910  

Woning met gemetselde erker en balkon, mooie topgevel en siermetselwerk, goed in originele staat 

teruggebracht. 

 

6.31.1.261 Woonhuis 
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Hoogdijk 16  

Bouwjaar: 1955 

Goed voorbeeld van een wederopbouwwoning van architect P. Beks, uitbouwraam, muizentand 

onder verdiepingskozijnen en rode siergevelstenen. 

 

6.31.1.262 Woonhuis 

Hoogdijk 31  

Bouwjaar: 1935 

 

6.31.1.266 Woonhuis 

Schuttersweg 1  

Arbeiderswoning 1935 

 

6.31.1.267 Woonhuis 

Bestseweg 9 

Bouwjaar: 1930 

 

6.31.1.268 Woonhuis 

Bestseweg 18  

Bouwjaar: 1926  

Woning met gemetselde erker met balkon, piron (versiering) op de wolfseinden. 

 

6.31.1.276 Woonhuis 

Eindhovensedijk 4  

Bouwjaar: 1952  

Premiekoopwoningen  

 

6.31.1.277 Woonhuis  

Eindhovensedijk 5  

Bouwjaar: 1952  

Premiekoopwoningen  

 

6.31.1.278 Herenhuis 

Gasthuisstraat 29 

Bouwjaar: 1935  

Groot herenhuis met kantoor van architect J. Priem, oorspronkelijke tuinkamer met overdekt terras. 

 

6.31.1.286 Woonhuis 

Koestraat 2  

voormalig pand Lebro meubels 1965  

 

6.31.1.287 Woonhuis 

Koestraat 27 

Bouwjaar: 1937 

Dubbel woonhuis, fries met verdiepingsramen, van architect J. Beks. 

 

6.31.1.288 Woonhuis 

Koestraat 29  

Bouwjaar: 1937  

Dubbel woonhuis, fries met verdiepingsramen, van architect J. Beks: rood naamplaatje van architect 

boven bloembak bij zijerker. 

 

6.31.1.313 Woonhuis 

Molenstraat 18  

Bouwjaar: 1954 
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Bossche school (architect F. Vermeulen), rijk gedetailleerd, poort met voorplein, opvallend balkon met 

uitbouwraam aan de voorzijde, luifeltje voordeur. 

 

6.31.1.314 Woonhuis 

Molenstraat 20  

Bouwjaar: 1948 

 

6.31.1.315 Woonhuis 

Molenstraat 24  

architect J. Priem 

Bouwjaar: 1933  

 

6.31.318 Herenhuis 

Noyenstraat 12 

herenhuis 1932 van architect J. Priem 

Herenhuis met verticale ramen trappenhuis, een bloembak op de verdieping en een horizontale 

dakkapel. 

 

6.31.1.319 Woonhuis 

Oude Bestseweg 7 

architect J. Priem 

Bouwjaar: 1939 

 

6.31.1.326 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 55 

architect J. Priem 

Bouwjaar: 1934  

 

6.31.1.327 Woonhuis 

Spoordonkseweg 13  

Bouwjaar: 1932  

 

6.31.1.328 Woonhuis 

Spoordonkseweg 21  

Bouwjaar 1935 

Voormalige burgemeesterswoning van architect J. Priem 

 

6.31.1.329 Woonhuis 

Spoordonkseweg 25  

Bouwjaar: 1928  

Gerestaureerd en in stijl uitgebouwde woning 

 

6.31.1.330 Woonhuis 

Spoordonkseweg 46  

Bouwjaar: 1933  

 

6.31.1.331 Woonhuis 

Spoordonkseweg 49  

Vier onder een kap 1938  

Bijzondere oplossing ontsluiting van de tussenwoningen. 

 

6.31.1.332 Woonhuis  

Spoordonkseweg 51  

Vier onder een kap 1938  

Bijzondere oplossing ontsluiting van de tussenwoningen 
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6.31.1.333 Woonhuis 

Spoordonkseweg 53  

Vier onder een kap 1938  

Bijzondere oplossing ontsluiting van de tussenwoningen, ronde afdekking entrees eindwoningen. 

 

6.31.1.334 Woonhuis 

Spoordonkseweg 72  

Bouwjaar: 1935  

Woning van architect J. Beks met een mooie erker, dakkapel en siermetselwerk topgevel 

 

6.31.1.335 Woonhuis 

Spoordonkseweg 94  

Bouwjaar: 1932  

 

6.31.1.337 Woonhuis 

Meierijsebaan 3  

eenlaags woonhuis ca 1950  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.1.338 Woonhuis 

Montfortlaan 11 

Bouwjaar: 1782  

Monfortlaan 11 is een tuinmanswoning en jachthuis en staat te boek als een fors dorpshuis met 
balkdragende muren. Eenlaags woonhuis met een zadeldak. De bakstenen gevels zijn bepleisterd, 
met voegen in blokvorm en zijn gewit. Ankers in zijgevel, oud Hollandse pannen, luiken aan de 
raamkozijnen.  
Boven de voordeur bevindt zich een gevelsteen met het jaartal 1782 in het wapen van Sweerts de 

Landas.Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen 

Oirschot‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.1.339 Woonhuis 

Oude Grintweg 57 

woonhuis met stal 1928  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.1.340 Woonhuis 

Gasthuisstraat 79  

Bouwjaar: 18
e
/19

e
 eeuw  

CHW. Nr. AE079-001632 

 

6.31.1.341 Woonhuis 

Koestraat 34 

 

6.31.1.342 Woonhuis 

Notel 50 (met 52) 

Dubbel eenlaags woonhuis 

  

6.31.1.343 Woonhuis 

Notel 52 (met 50) 

Dubbel eenlaags woonhuis 

 

6.31.1.344 Woonhuis 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Rijkesluisstraat 61 

 

6.31.1.347 Woonhuis 

Den Heuvel 5  

Bouwjaar: 1932  

 

6.31.1.348 Woonhuis 

Den Heuvel 15  

Bouwjaar: 1936 

Architect Jac Priem. Overdekte entree en bijzondere erker met pannendak 

 

6.31.1.349 Woonhuis 

De Vier Uitersten 14  

Bouwjaar: 1928  

 

6.31.1.353 Woonhuis 

Jan van Galenstraat 2a  

Bouwjaar: 1959 

Voormalige kassierswoning 

 

6.31.1.354 Woonhuis 

Kanaalstraat 4  

Dubbel woonhuis 1930 

 

6.31.1.359 Woonhuis  

Kanaalstraat 11  

Bouwjaar: 1952 

premiekoopwoning  

 

6.31.1.360 Woonhuis  

Kanaalstraat 13 

Bouwjaar: 1952 

premiekoopwoning  

 

6.31.1.361 Woonhuis  

Kanaalstraat 15  

Bouwjaar: 1952 

premiekoopwoning  

 

6.31.1.362 Woonhuis  

Kanaalstraat 19  

Bouwjaar: 1952 

premiekoopwoning  

 

6.31.1.363 Woonhuis  

Kanaalstraat 25  

Bouwjaar: 1952 

premiekoopwoning  

 

6.31.1.364 Woonhuis 

Koestraat 38 

 

6.31.1.365 Woonhuis 

Kanaalstraat 6  

Dubbel woonhuis 1930 
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6.31.1.366 Woonhuis 

Koestraat 40 

 

6.31.1.371 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 32  

Bouwjaar: Ca. 1910 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001852 

 

6.31.1.372 Woonhuis 

Spoordonkseweg 12 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1934 archiect J. Priem 

CHW nr. AE079-001877 

 

6.31.1.373 Woonhuis 

Nieuwstraat 5 

Rijksmonument nr. 519188  

CHW nr. AE079-001779 

Aan de westelijke zijde van de Nieuwstraat staat, met de rooilijn direct aan de straat, een eenvoudig 

vrijstaand woonhuis in ambachtelijk-traditionele stijl, in de huidige vorm daterend uit de tweede helft 

van de negentiende eeuw, maar met een oudere kern, die wellicht tot de zeventiende eeuw 

teruggaat.  

 

Het huis heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een schilddak met twee schoorstenen 

en oud Hollandse pannen, dat aan de achterzijde lager is aangezet. De van grote steekankers 

voorziene voorgevel van het pand is in blokverband gepleisterd en heeft een vijfassige, symmetrische 

opzet met een centrale topgevel. De paneeldeur met gedeeld bovenlicht heeft bronzen handgrepen 

en wordt geflankeerd door twee maal twee zesruits schuifvensters. De gevel wordt afgesloten door 

een geprofileerde houten lijstgoot en heeft een centrale topgevel met gepleisterd fronton. In deze 

topgevel is een zesruits schuifvenster met geknikte wenkbrauwboog. De handvorm bakstenen 

zijgevels hebben vlechtingen aan de achterzijde. In de zuidelijke zijgevel is een paneeldeur met 

gedeeld bovenlicht, een vijfendertigruits schuifvenster en op de verdieping twee kleine openslaande 

lichten. De noordelijke gevel heeft naast een zesruits schuifvenster op de etage een vernieuwd 

bolkozijn.  

 

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van een sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van grote dorpswoningen in het 

bestaande historische weefsel; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische 

ontwikkeling van het dorpswoonhuis, waarbij de gevel in de negentiende eeuw aan een nieuwe mode 

is aangepast. Het maakt deel uit van een reeks dorpswoningen die in Oirschot vanaf de zeventiende 

eeuw aanwijsbaar is. Het huis heeft ensemblewaarde als onderdeel van een karakteristieke reeks 

dorpshuizen in de oude kern van Oirschot. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid 

van het exterieur. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische en 

typologische zeldzaamheid, met name door de continuïteit van de bouwgeschiedenis.
564

 

 

„Het vier traveeën brede huisje Nieuwstraat 5, met afgewolfd zadeldak, had tot voor kort niets 

opvallends. Bij herstelwerkzaamheden kwam op de rechter hoek een houten stijl te voorschijn, 

waarop een horizontale balk ligt, die in de verdere voorgevel verdwijnt. In de moeilijk herkenbare 

rechter zijgevel zitten enkele horizontale balken, die in de hoekstijl bevestigd zijn door een 

pengatverbinding. Dit zijn de restanten van een "versteend", vermoedelijk eenbeukig, verdiepingloos 

                                                      
564

 Registeromschrijving, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
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huis. Het zou best kunnen dat de rest van de oude constructie nog in de bakstenen muren verborgen 

zit.‟
565

 Meer kon de heer Strijbos daar nog niet over inlichten.  

 

6.31.1.374 Woonhuis 

Molenstraat 48 Oirschot 

Bouwjaar: 1914 

CHW nr. AE079-001745 

 

6.31.1.376 Woonhuis 

Heuvel Den 8;10 Oirschot 

Dubbel woonhuis 

Bouwjaar: Ca. 1910-1920 

CHW nr. AE079-001653 

 

6.31.1.378 Woonhuis 

Nieuwstraat 20  

Bouwjaar: Eind 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001768 

 

6.31.1.379 Woonhuis 

Eendenpoel 7 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW nr. AE079-001616 

 

6.31.1.382 Woonhuis 

Nieuwstraat 19 

CHW Nr. AE079-001784 

 

6.31.1.383 Woonhuis 

Hoogdijk 24 Middelbeers  

Bouwjaar: Ca. 1920 

Gemeentelijk monument 

CHW. nr. KL081-000524 

Aan het eind van de 19e eeuw wordt een reeks arbeiderswoningen gebouwd met traditionele vormen 

in zadeldaken, zesruitsschuiframen, kelders en opkamers en meestal een aangebouwde werkruimte. 

Ook na 1900 worden dergelijke huizen gebouwd, zonder werkruimte en soms met mansardedak. 

Voorbeelden zijn Doornboomstraat 12-14, Hoogdijk 24 en Kerkstraat 18. 

 

6.31.1.384 Woonhuis 

Nieuwstraat 36  

dubbel woonhuis 

Bouwjaar: 17
e
-18

e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001772 

 

6.31.1.386 Woonhuis 

Koestraat 12 (met Heistraat 1b)  

Bouwjaar: 1904 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001673 

 

6.31.1.387 Woonhuis 

                                                      
565

  H. Strijbos, Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier 

Kempenland, Stichting Brabants Heem („s- Hertogenbosch 1995) p. 119. 
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Koestraat 11  

Bouwjaar: Ca. 1910 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001678 

 

6.31.1.388 Woonhuis 

Droogmakerij 1 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1900 

AE079-001614 

 

6.31.1.389 Woonhuis 

Feystraat, Dr. 1 tot en met 40 Oirschot 

Reeks dubbele woonhuizen van archiect Nijsten-J. Priem 

Bouwjaar: Ca. 1950 

CHW nr. AE079-001620 

 

6.31.1.392 Woonhuis 

Noyenstraat 8 

CHW Nr. AE079-001803 

 

6.31.1.393 Woonhuis 

Nieuwstraat 12  

Bouwjaar: Ca. 1860 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001766 

 

6.31.1.394 Woonhuis 

Nieuwstraat 34 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1880-90 

CHW nr. AE079-001771 

 

6.31.1.395 Woonhuis 

Leeuwerikstraat 12;14 Oirschot 

Dubbel woonhuis 

Bouwjaar: Ca. 1910 

CHW nr. AE079-001696 

 

6.31.1.396 Woonhuis 

Spoordonkseweg 24 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1910 

CHW. Nr. AE079-001880 

 

6.31.1.397 Woonhuis 

Molenstraat 37 Oirschot 

Bouwjaar: 1928 

CHW nr. AE079-001752 

Rijk gedetailleerd, gegroefd siermetselwerk, betonbanden, bloembakken. 

 

6.31.1.399 Woonhuis 

Molenstraat 8  

woonhuis grillroom (De Wereld - Tolgahan) 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001739 
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6.31.1.400 Woonhuis 

Kerkstraat 18 Oostelbeers  

Gemeentelijk monument 

Bouwjaar: Ca. 1920 

CHW. Nr. KL081-000544 

Aan het eind van de 19e eeuw wordt een reeks arbeiderswoningen gebouwd met traditionele vormen 

in zadeldaken, zesruitsschijframen, kelders en opkamers en meestal een aangebouwde werkruimte. 

Ook na 1900 worden dergelijke huizen gebouwd, zonder werkruimte en soms met mansardedak. 

Voorbeelden zijn Doornboomstraat 12-14, Hoogdijk 24 en Kerkstraat 18. 

 

6.31.1.403 Woonhuis 

Spoordonkseweg 11 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1930 

CHW nr. AE079-001898 

Woning van architect J. Priem met gekoppelde verdiepingskozijnen en vrijstaande schoorsteen in 

zijgevel, siermetselwerk onder de dakrand. 

 

6.31.1.404 Woonhuis 

Kerkstraat 20 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1920-1930 

CHW nr. KL081-000545 

Woonhuis met steile franse kap, overdekte entree, bloembak en siermetsel. Voor een beknopte 

omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De Beerzen‟, Stichting Behoud 

Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.1.405 Woonhuis 

Vestdijk 9 Middelbeers  

Bouwjaar: 1930 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. KL081-000582 

 

6.31.1.406 Woonhuis 

Dekanijstraat 7 

Bouwjaar: Eind 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001611 

 

6.31.1.407 Woonhuis 

Nieuwstraat 6 

Bouwjaar: 17e eeuw(?) 

Rijksmonument nr. 526460  

CHW nr. AE079-001764 

Vrijstaand woonhuis onder schilddak, opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele  bouwtrant, daterend 

uit de 17
e
 eeuw tot 19

e
 eeuw. Het pand staat in de verstedelijkte dorpskern van Oirschot en ligt met 

de nok evenwijdig aan de straat. Het eenlaagse dorpswoonhuis heeft in aanleg een rechthoekige 

plattegrond. Het  is boven een gepleisterde en donkergrijs geschilderde plint opgetrokken uit  

handgevormde baksteen en machinale steen, die geslempt en wit geschilderd is. Het schilddak is 

gedekt met gesmoorde Hollandse dakpannen met dito vorstpannen op nok en hoekkepers. In het 

midden van het achterdakvlak een gemetselde schoorsteen. De voorgevel heeft een vernieuwde 

voordeur met bovenlicht met afgeronde hoeken in oud kozijn. Links een en rechts twee vernieuwde 

vensters met zesruits schuiframen. Vernieuwde dubbele luiken. Lekdorpels. Rollagen boven deur en 

vensters, die alle even hoog zijn. Staafankers van ongelijke lengte. Uiterst rechts in het zicht een 

eiken gebintstijl met ankerbalksconstructie. Daarop opgelegde, elkaar kruisende eiken muurplaten. 

Rechts een smalle brandgang, afgesloten met een nieuwe deur. De rechter zijgevel is geheel blind. 

Stroomlaag onder muurplaat. De linker zijgevel vertoont diverse bouwsporen. Rechts een venster met 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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zesruits schuifraam als voren. Staafankers. Aan de achtergevel een wigvormige aanbouw met 

gebogen muurverloop onder laag afhangend lessenaarsdak met deels ook rode Hollandse pannen. 

De kozijnen zijn okerkleurig, de ramen wit en de deur en luiken standgroen geschilderd. 

 

Inwendig is de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaard gebleven. In de linker zijgevel is de 

ankerbalk ingemetseld die aan de achterzijde op de grens met de aanbouw is opgelegd in een stijl en 

geschoord wordt door een korbeel. Deze constructie correspondeert met de ankerbalk in de rechter 

zijgevel. Hieruit ontstaat het beeld van een breed, eenbeukig huis met lagere zijbeuk aan de 

achterzijde. Sporen in het muurwerk geven aan dat het gaat om een mogelijk met vakwerk gevuld 

eenbeukig houtskelet dat in fasen gedurende de 19
e
 eeuw zal zijn versteend. 

 

Het dorpswoonhuis uit de 17
e
 – 19

e
 eeuw is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische 

waarde als voorbeeld van een dorpswoonhuis van respectabele ouderdom. Het heeft 

architectuurhistorische waarde wegens de in- en uitwendig gaaf bewaard gebleven hoofdstructuur en 

onderdelen van het interieur, de harmonische verhoudingen en ambachtelijk toegepaste traditionele 

bouwmaterialen. Het heeft bouwhistorische waarde vanwege de zichtbare sporen van de verstening 

van een eenvoudig dorpshuis. Het is zeldzaam in typologisch opzicht als voorbeeld van een 

eenvoudig, aanvankelijk mogelijk eenbeukig dorpswoonhuis van hoge ouderdom. Het pand heeft 

ensemblewaarde door zijn situering in het beschermde dorpsgezicht Oirschot en is 

straatbeeldbepalend.
566

 

 

De eenlaags woningen vormen in Oirschot verreweg de grootste groep. Enerzijds betreft het hier 

deftige dorpshuizen en anderzijds eenvoudige rijtjeswoningen van hofjesbewoners en arbeiders. Een 

van de oudste voorbeelden is Nieuwstraat 6, dat bij een verbouwing sporen bleek te bevatten van een 

eenbeukige houtconstructie. Het huisje kan nog zeventiende eeuws zijn.
567

  

 

6.31.1.409 Woonhuis 

Spoordonkseweg 54 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1900-10 

CHW nr. AE079-001884 

Herenhuis met grote verdiepingsramen, getrapte geveltop. 

 

6.31.1.411 Woonhuis De Maan 

Nieuwstraat 9  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.412 Woonhuis 

Kerkstraat 2 Oirschot  

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001666 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.1.413 Woonhuis 

Lindenlaan 3 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1930 

CHW nr. AE079-001710 

Woning van architect J. Beks met bijzondere luifel, ladderramen, siermetselwerk en een grote 

dakoverstek 

 

6.31.1.415 Woonhuis 
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Lindenlaan 21 Oirschot 

Dubbel woonhuis 

Bouwjaar: Ca. 1940 

CHW nr. AE079-001711 

 

6.31.1.417 Woonhuis 

Dekanijstraat 5  

Bouwjaar: Ca. 1950 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001610 

 

6.31.1.418 Molenaarshuis 

Kerkstraat 4 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1854 

Rijksmonument nr. 519190  

CHW nr. KL081-000540 

Aan de hoofdstraat van het dorp gelegen voormalig molenaarshuis (molenaarswoonhuis bij de 

oorspronkelijk elders gelegen molen) uit ca. 1854 in Ambachtelijk-Traditionele stijl. Aan de achterzijde 

zijn de oorspronkelijke kleine vensters vervangen door grote samengestelde vensters. 

 

Eenlaags pand waarvan de gevels zijn opgetrokken uit handvorm bakstenen met tandlijst, sierankers 

en een gepleisterde plint. Het pand heeft een schilddak gedekt met oudhollandse pannen. In de 

voorgevel links het woongedeelte met een (vernieuwde) opgeklampte deur met bovenlicht met 

(vernieuwd) rooster waarin het jaartal 1854. Aan weerszijden twee dertigruits schuifvensters onder 

strek met opgeklampte luiken. Rechts een opgeklampte, getoogde vleugeldeur onder getoogde 

segmentboog. In de rechterzijgevel een (nieuwe) metalen deur. De linker zijgevel is blind. Beide 

zijgevels met steekankers. In de geheel gepleisterde achtergevel een licht, een opgeklampte deur en 

nieuwe samengestelde vensters. Op het dak een nieuwe dakkapel. In het interieur zijn in de hal nog 

aanwezig de plavuizen met geometrisch zwart-wit patroon. In dezelfde hal een paneeldeur waarvan 

het bovenste deel is beglaasd door middel van een ruitvormige roedeverdeling gevuld met gekleurd 

en gestraald glas. 

 

Het voormalige molenaarshuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als 

bijzondere uitdrukking van de sociaaleconomische ontwikkeling op het Brabantse platteland en als 

voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het dorpswoonhuis. Het heeft architectuurhistorisch 

belang door de uiterst eenvoudige variant op traditionele plattelandsmotieven. Het heeft 

ensemblewaarden als markant onderdeel van de kom van het kerkdorp die bestaat uit een reeks 

panden die in hun samenhang representatief zijn voor negentiende-eeuwse kerkdorpontwikkeling in 

Noord-Brabant. Het is tevens van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur.
568
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Afbeelding: Molenaarshuis Kerkstraat 4 

 

6.31.1.419 Koestraat 39 rectorswoning 

Rijksmonument Nr. 520062  

Onderdeel complex 26.8.001 Klooster nazareth. Architectuur passend bij klooster. 

Complex Koestraat 35-41 Oirschot: Tussen het klooster en de school staat de vrijstaande, 

blokvormige rectorwoning, uitgevoerd naar een ontwerp uit ca. 1925 van Jan Stuyt. Het gebouw is in 

de Um 1800-stijl van de contemporaine kloostergebouwen (A), (B) en (D) uitgevoerd.  

 

Beschrijving: Het tweelaags gebouw heeft een globaal L-vormige plattegrond en is gedekt met een 

samengesteld schilddak met verbeterde Hollandse pannen. Het dak heeft een overstek op klossen en 

op de dakschilden aan de zuidelijke en westelijke zijde staan twee driehoekige, beschoten 

dakkapellen met een halfrond driedelig licht. De bakstenen voorgevel heeft een asymmetrische opzet 

met een tweelaags risalerend deel aan de oostelijke zijde, waarin een getrapt omlijste paneeldeur met 

bovenlicht en, op de etage, een eenvoudig schuifvenster. In het terugliggende westelijke deel van de 

voorgevel is zowel op begane grond als etage een samengesteld houten kruisvenster met 

schuiframen. In de oostelijke zijgevel bevinden zich, boven een klein licht met diefijzers, drie glas-in-

lood-lichten van de trappenhal. Aan de achterzijde van het huis is een kleine eenlaags aanbouw, die 

in de oostelijke gevel een opgeklampte deur met aangekoppeld vierruits openslaand venster heeft. 

De twee openslaande T-vensters op de begane grond in de westelijke zijgevel zien we terug op de 

etage van de achtergevel. Hier bevindt zich ook een rondbogig overkluisde loggia.  In de tuin zijn van 

belang een kastanje en een valse acacia, beide met een stamomtrek van ca. 2 meter.  

 

De rectorswoning is van algemeen belang. Het huis heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van 

een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste 

eeuw en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het 

congregatieklooster annex internaat kort na 1900. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege 

de stijl, waarmee de architecten Cuypers en Stuyt door materiaalgebruik en ornamentiek een breuk 

bewerkstelligden met de traditionele katholieke gestichtsstijl. Het heeft ensemblewaarden als 

onderdeel van een klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol in het silhouet van de plaats. Het is 

als groot en samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.  

 

6.31.1.420 Woonhuis 

Spoordonkseweg 26 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1910 

CHW nr. AE079-001881 

 

6.31.1.423 Woonhuis 

Bestseweg 38  

Bouwjaar: Ca. 1910 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001565 

 

6.31.1.424 Woonhuis 

Kerkstraat 6 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1920 

CHW nr. AE079-001668 

 

6.31.1.425 Woonhuis 

Kannunikensteeg 20 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1890 

CHW nr. AE079-001660 

 

6.31.1.429 en 6.31.1.032 Woonhuis 

Nieuwstraat 31, 31a 
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Woonhuis uit ca. 1870-80 

Rijksmonument Nr. 519182 

CHW nr. AE079-001787 

Aan de westelijke zijde van de Nieuwstraat staat, met de rooilijn direct aan de straat, een eenvoudig 

vrijstaand dorpswoonhuis in ambachtelijk-traditionele stijl omstreeks 1875. Omstreeks een eeuw later 

is aan de achterzijde een aanbouw gerealiseerd. Het woonhuis telt één bouwlaag, heeft een 

rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. Het 

huis heeft handvorm bakstenen gevels. De asymmetrische voorgevel telt vier vensterassen, waarvan 

er drie aan de linkerzijde van het huis, en één aan de rechterzijde. De voorgevel heeft een 

gepleisterde plint en fries, de laatste voorzien van geometrische figuren. De linkerzijde van het 

woonhuis heeft centraal in de drie vensterassen een paneeldeur, voorzien van bovenlicht met 

levensboom. Deze wordt geflankeerd door van hardstenen dorpels en opgeklampte luiken voorziene 

zesruits schuifvensters. Het overige deel van de gevel bestaat, op een solitaire zesruiter (waarvan de 

luiken zijn verwijderd) aan de (zuidelijke) rechterzijde na, uit gesloten muurwerk. 

 

De zijgevels zijn opgetrokken in handvorm baksteen. Aan de zuidelijke zijde twee zesruits 

schuifvensters en op de etage een kleinere zesruiter, aan de noordelijke zijde een zesruiter en een 

klein licht, met op de etage twee vierruits openslaande vensters. Tegen de achterzijde en 

aangrenzend aan de noordelijke zijgevel staat een moderne, in stijl aangepaste aanbouw met onder 

meer een garage. Van belang zijn de drie knotlinden (waarvan twee met een stamomvang ruim een 

meter, de derde is naoorlogs) die voor de straatgevel staan.  

 

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van een sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van middenstandswoningen in het 

bestaande historische weefsel; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische 

ontwikkeling van het dorpswoonhuis, waarbij de woning de negentiende-eeuwse fase in deze in 

Oirschot vanaf de zeventiende eeuw aanwijsbare ontwikkeling representeert. Het object is van 

architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering, waarbij een aan de stedelijke architectuur 

ontleende vormentaal aangepast wordt voor de representatie van het zelfbewustzijn van de dorpse 

elite. Het huis heeft ensemblewaarde als onderdeel van een karakteristieke reeks dorpshuizen in de 

oude kern van Oirschot. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. 

Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische 

zeldzaamheid.
569

 

 

6.31.1.430 Woonhuis 

Leeuwerikstraat 2-4 

Dubbel woonhuis 

CHW Nr. AE079-001695 

 

6.31.1.431 Woonhuis 

Spoordonkseweg 57 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1910 

CHW nr. AE079-001903 

 

6.31.1.432 Woonhuis 

Nieuwstraat 13, 15 

Dubbel woonhuis  

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument nr. 526465  

CHW nr. AE079-001782 

Halfvrijstaand dubbel woonhuis onder schilddak, opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant, 

daterend uit de 18
e
-19

e
 eeuw. Het pand staat in de verstedelijkte dorpskern van Oirschot en ligt met 

de nok evenwijdig aan de straat. Het pand markeert een fase in de geschiedenis van het wonen, 

omdat het niet meer verbonden is met een bedrijfsgedeelte, uit twee bouwlagen bestaat en als dubbel 
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woonhuis is uitgevoerd. Daarmee is het tevens een uitdrukking van het verstedelijkingsproces van de 

Oirschotse dorpskern.  

 

Het tweelaagse dorpswoonhuis heeft een rechthoekige plattegrond. Het heeft een  geheel 

gepleisterde voorgevel en een uit paarsbruine handgevormde baksteen in kruisverband opgetrokken 

linker zijgevel. De rechter zijgevel is grotendeels aan het oog onttrokken, doordat deze grenst aan het 

buurpand. De achtergevel gaat schuil achter een eenlaagse aanbouw onder laag afhangend 

lessenaarsdak over de gehele lengte. Haaks daarop een nieuwe vleugel. Het hoge schilddak is 

gedekt met rode en gesmoorde Hollandse dakpannen met dito vorstpannen op nok en hoekkepers. 

Rechts op de nok een gemetselde schoorsteen. De voorgevel heeft rechts uit het midden een 

gemetselde stoep met voordeur met tweeruits bovenlicht en geprofileerde bovenkalf. Aan weerszijden 

twee vensters met zesruits schuiframen en dubbele luiken. Lekdorpels. Hierboven op de verdieping 

drie kleine vensters met kruisroedenramen en dubbele opgeklampte luiken. Onregelmatig geplaatste 

staafankers van ongelijke lengte. Het pand is in 19
e
 eeuw naar links met twee traveeën uitgebreid. In 

deze uitbreiding een gemetselde stoep en voordeur met iets hoger bovenlicht en geprofileerd 

bovenkalf. Links een even hoog venster met zesruits schuifraam en dubbele luiken met sluitstang. 

Lekdorpel. Op de verdieping een venster met kruisroedenraam. Het geheel is gevat onder een 

eenvoudige smalle houten kroonlijst met geprofileerde bakgoot. De linker zijgevel is geheel blind. 

Staafankers. De achtergevel is geheel vernieuwd. De kozijnen zijn beige, de ramen wit en de deur en 

luiken standgroen geschilderd. Inwendig is de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaard 

gebleven. 

 

Het dorpswoonhuis uit 18
e
-19

e
 eeuw is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische 

waarde als voorbeeld van een tweelaags dubbel dorpswoonhuis dat door zijn aard en 

verschijningsvorm het verstedelijkingsproces van de Oirschotse dorpskern documenteert. Het heeft 

architectuurhistorische waarde wegens de in- en uitwendig gaaf bewaard gebleven hoofdstructuur en 

onderdelen van het interieur, de harmonische verhoudingen en ambachtelijk toegepaste traditionele 

bouwmaterialen. Het pand heeft ensemblewaarde door zijn situering in het beschermde dorpsgezicht 

Oirschot en is straatbeeldbepalend.
570

 

 

Zoals in de inleiding geconstateerd gaan achter veel 19
e
 eeuwse gevels, 16

e
 en 17

e
 eeuwse 

woonhuizen schuil die nooit systematisch onderzocht zijn. De meeste woonhuizen in het beschermde 

gezicht zijn langsgericht, met de noklijn evenwijdig aan de straat. Ze tellen veelal één bouwlaag. 

Enkele panden hebben een verhoogde borstwering en dientengevolge anderhalve bouwlaag. Het 

betreft o.a. Nieuwstraat 13-15.
571

 

 

6.31.1.433 Woonhuis 

Kerkstraat 12;14 Oostelbeers 

Dubbel woonhuis 

Bouwjaar: Ca. 1910 

CHW nr. KL081-000543 

 

6.31.1.434 Woonhuis 

Kannunikensteeg 15 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW nr. AE079-001661 

 

6.31.1.437 Woonhuis 

Hoogdijk 12 Middelbeers  

Bouwjaar: Ca.1920 

Gemeentelijk monument 

KL081-000522 
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6.31.1.439 Woonhuis 

Nieuwstraat 18 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1920 

CHW nr. AE079-001767 

 

6.31.1.440 Woonhuis 

Gasthuisstraat 6  

Bouwjaar: Ca.1900 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001626 

 

6.31.1.442 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 36  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.1.443 Woonhuis 

Hoogdijk 35 Middelbeers 

Bouwjaar: 1948 

CHW nr. KL081-000532 

Kort voor en na de wereldoorlog worden enkele traditionele huizen gebouwd met zadeldaken en 

soms kleine roederamen. Hoogdijk 2 en 35 laten dergelijke vormen zien. 

 

6.31.1.444 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 13  

Bouwjaar: 18
e
/19

e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001862 

 

6.31.1.445 Woonhuis 

Hoogdijk 13 Middelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1900 

CHW nr. KL081-000529 

Aan het eind van de 19e eeuw wordt een reeks arbeiderswoningen gebouwd met traditionele vormen 

in zadeldaken, zesruitsschijframen, kelders en opkamers en meestal een aangebouwde werkruimte. 

Voorbeelden zijn Vestdijk 3 en Hoogdijk 13. 

 

6.31.1.446 Woonhuis 

Slingerbos 9 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1910 

CHW nr. AE079-001874 

 

6.31.1.447 Woonhuis 

Lieveld 7A Oirschot 

Bouwjaar: 20e eeuw 

CHW nr. AE079-001705 

 

6.31.1.448 Woonhuis 

Spoordonkseweg 14 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1930 

CHW nr. AE079-001878 

Ensemble van twee dertiger jaren woningen (met Spoordonkseweg 12), stijlkenmerken van landelijke 

villabouw, lantaarns in de topgevels. 

 

6.31.1.449 Woonhuis 

Molenstraat 44 Oirschot 
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Bouwjaar: Ca. 1880-1890 

CHW nr. AE079-001744 

 

6.31.1.450 Woonhuis 

Doornboomstraat 15 

CHW nr. KL081-000508 

 

6.31.1.451 Woonhuis 

Theetuin 3 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1950 

CHW nr. AE079-001922 

 

6.31.1.453 Woonhuis 

Koestraat 19  

Bouwjaar: 1904 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001681 

 

6.31.1.454 Woonhuis 

Lindenlaan 2 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1945 

CHW nr. AE079-001707 

 

6.31.1.458 Woonhuis 

Nieuwstraat 10  

Bouwjaar: 1909 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001765 

 

6.31.1.459 Woonhuis 

Koningshof 8 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1950 

CHW. Nr. AE079-001688 

 

6.31.1.463 Woonhuis 

Schoolstraat 2 

Rijksmonument nr. 31321  

Op de hoek van de Dekanijstraat. Bestaat uit twee panden: op de hoek een eenvoudige witte 

dorpswoning; vensters met luiken en empire-ramen met telkens twee bogen in het bovenlicht van elk 

venster en kleine roedenverdeling. Daarnaast: rechthoekig WOONHUIS van twee verdiepingen, thans 

meubelfabriek. Met hoog dak tussen trapgevels aan de korte zijden. De vensters aan de voorgevel - 

in de trant van pl.m. 1550 doch met ertussen jaarankers 1679 - zijn overspannen door uitgekraagde 

korfbogen; in de boogtrommels metselmozaïek. In de middelste travee een laad-opening uitgebroken, 

dwars door de onderste korfboog heen. In de zuidelijke trapgevel zijn de vensters dichtgezet en is 

een afdak aangebouwd voor hout-opslag. Inwendig nog de oude balklagen met eenvoudige 

geprofileerde sleutelstukken. In 1629 gesticht als huis voor de scholaster en de kanunniken. In de 

ramen dezelfde roedenverdeling en boven dezelfde rondbogen (hier met omgekeerde waaiers) als in 

het witte huisje op de hoek ernaast. 

 

In Oirschot bevinden zich meer stenen huizen dan in de andere Kempische dorpen. Volgens Strijbos 

is de Schoolstraat 2 het enige stenen huis in Oirschot dat vermoedelijk nog in het begin van de 

zestiende eeuw gebouwd is. Het heeft een verdieping en aan de achterkant een afhang, die er zeer 

duidelijk later tegenaan gebouwd is. Omdat het met de nok evenwijdig aan de straat staat, vertoont 

het uiterlijk veel overeenkomst met een Kempisch verdiepinghuis. Maar het mist het voor die huizen 

karakteristieke gebint. Er zijn alleen maar balken die in de muren gemetseld zijn. Zelfs de muurstijlen 
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ontbreken. De voorgevel, met twee rijen door korfbogen afgedekte vensters en met de bergstenen 

banden tussen het bakstenen metselwerk, draagt het jaartal 1629. Vermoedelijk is het zo dat in dat 

jaar een verbouwing of restauratie plaatsvond. Inwendig is alles van vroeger weg sinds het huis als 

fabriek gebruikt werd.
572

  

 

6.31.1.464 Huize Zonneheuvel 

Andreasstraat 14 

Bouwjaar: 1933 

Huize Zonneheuvel van architect J. Beks met lage goot en een steil dak, linker gedeelte aangebouwd. 

 

 

31.2. Boerderij 
 

6.31.2.001 Langgevelboerderij 

Pandgat 19 

Rijksmonument nr 31350  

CHW nr. AE079-001837 

Brabantse langgevelboerderij uit de eerste helft van de 19e eeuw onder met riet en pannen gedekt 

wolfdak. Deur met eenvoudig bovenlicht; vensters met ramen waarin kleine roedenverdeling en 

luiken. Houten schuur met pannen zadeldak. 

 

6.31.2.002 Langgevelboerderij 

Voldijnseweg 18 Westelbeers 

boerderij / woonhuis 

Bouwjaar: 18e of 19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31604  

CHW nr. KL081-000585 

18e eeuwse langgevelboerderij met schaapskooi aan de voorkant. Wolfdak, gedekt door riet en 

pannen; vensters met 25 ruitsschuiframen en luikjes. De meeste langgevels in de Beerzen zullen uit 

de 19e eeuw dateren, hoewel sommige onderdelen, bijvoorbeeld het gebint ouder kunnen zijn. 

Voldijnseweg 18 met de karakteristieke roederamen met vast kalf en het kloosterkozijntje in de 

opkamer, kan nog 18e eeuws zijn. Erbij ligt een eveneens gerestaureerd bijgebouw.
573

 

 

6.31.2.004 Langgevelboerderij 

Kampsesteeg 16  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE070-001656 

Gave groepen, (woning met bijgebouwen). 

 

6.31.2.006 Langgevelboerderij 

Liempdsedijk 3 

Bouwjaar: 1784 

Rijksmonument nr 31280  

CHW. Nr. AE079-001702 

Boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, gedeeltelijk met riet bedekt. Haaks daarop 

gebouwd twee schuren, eveneens met riet gedekt. Liempdsedijk 3, met jaarsteentje 1784 is mogelijk 

in 1672 gebouwd en omvat eveneens een groep gebouwen. Het huis heeft een driebeukig gebint. 

Ernaast ligt een schop voor de karren en erachter een bakhuisje uit 1792. 

 

6.31.2.007 Kortgevelboerderij 

De Bollen 15 
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CHW Nr. AE079-001584 

 

6.31.2.008 Langgevelboerderij 

Straten 8  

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31359  

CHW nr. AE079-001913 

Boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, onder rieten wolfdak met voet van pannen. Ramen 

met kleine roedenverdeling 

 

6.31.2.009 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 54 

Rijksmonument nr. 31318  

CHW nr. AE079-001857 

Boerderij, met pannendak, afgewolfd. Vensters met kleine roedenverdeling. Onder een dak met het 

buurnummer 56. 

 

6.31.2.010 Kortgevelboerderij 

Straten 9 

Bouwjaar: 1801 

Rijksmonument nr. 31360  

CHW nr. AE079-001917 

Boerderij met ingang in de kopgevel, overigens van het Noord-Brabantse langgeveltype. Pannendak. 

Ramen met kleine roedenverdeling. 

 

6.31.2.011 Langgevelboerderij 

Straten 7 

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31356  

CHW nr. AE079-001916 

Boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, gedekt door rieten wolfdak. Ramen met kleine 

roedenverdeling. Met gemetselde schuur onder rieten dak. Gave groepen (woning met bijgebouwen) 

treffen we ook Straten 7 en 8 (met bakhuisjes). 

 

6.31.2.012 Langgevelboerderij 

Voldijnseweg 2-2a Westelbeers 

Bouwjaar: 1811 

Rijksmonument nr. 31603  

CHW nr. KL081-000584 

Boerderij van het Kempische langgeveltype, onder rieten wolfdak met voet van pannen; ramen met 

kleine roedenverdeling en luiken; in de kopgevel het jaartal 1811. De meeste langgevels in de 

Beerzen zullen uit de 19e eeuw dateren, hoewel sommige onderdelen, bijvoorbeeld het gebint ouder 

kunnen zijn. Voldijnseweg 2 is 1811 gedateerd en sterk verbouwd. Het karschop is bijzonder door de 

met hout gepende vorstzoden, die zeer zeldzaam zijn geworden.
574

 

 

6.31.2.014 Boerderij De Trompenhoeve  

Straten 10 

Bouwjaar: 1606 

Rijksmonument nr. 31361  

CHW nr. AE079-001914 

Boerderij van het Noord-Brabantse type, gedeeltelijk gedekt met stro. Aan de voorzijde venster met 

roedenverdeling. Haaks hierop met stro gedekte veldschuur en bakhuis in schuine richting gelegen. 

Met stro gedekte varkensschuur. Het complex Straten 10 is zeventiende eeuws en draagt in de 
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schuur het jaartal 1606. De stal heeft een overstek. Tot het complex behoren verder een schuur en 

schaapskooi. 

 

6.31.2.015 Langgevelboerderij 

Kerkstraat 7 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1820 

Rijksmonument nr. 31601  

CHW nr. KL081-000548 

Boerderij van het Kempische langgeveltype, met rieten wolfdak met voet van pannen, met vrijstaande 

deels bakstenen, deels houten schuur onder rieten wolfdak. Een tweede schuur onder rieten wolfdak 

achter de boerderij. In de kopgevel van de boerderij jaarstenen 1820.
575

 

In het centrum van Oostelbeers. No. 7 heeft het jaartal 1820 in de korte gevel en is gerestaureerd. 

No. 3 dateert uit 1840 en heeft een naar de korte gevel verplaatste ingang. No. 5 sluit hierop aan en 

is wat gewijzigd. De totale groep heeft een grote waarde in het dorpsbeeld.
576

 

 

6.31.2.016 Boerderij 

De Bollen 12A 

Langgevelboerderij 

CHW Nr. AE079-001578 

 

6.31.2.018 Langgevelboerderij 

Rijksmonument nr. 519614 = ensemblecomplex Notel 6 

Rijksmonument nr. 519151 = langgevelboerderij 

Rijksmonument nr. 519152 = Bakhuis, turfhok, kolen- en zandhok (zie 6.31.6.003).  

De langgevelboerderij uit omstreeks 1910 in Ambachtelijk-Traditionele stijl, heeft een dwarsdeel en is 

met de nok parallel aan de straat gelegen. Het eenlaags gebouw heeft een rechthoekige plattegrond, 

één bouwlaag en een zadeldak met muldenpannen. Het zuidelijke deel wordt ingenomen door het 

woonhuis, het noordelijke door het bedrijfsgedeelte. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en 

voorzien van smeedijzeren steek- en sierankers. De voorgevel heeft een gecementeerde plint en een 

tandlijst. De voorgevel van het woonhuis wordt bekroond door een geprofileerde gootlijst en telt drie 

vensterassen. De centrale, vernieuwde paneeldeur met bovenlicht wordt geflankeerd door twee 

zesruits schuifvensters met opgeklampte luiken en getoogde strekken. De zuidelijke zijgevel heeft 

twee van dergelijke vensters, en in de zuidoostelijke hoek een kelderlicht met bovenliggend 

twaalfruits opkamervenster. De zolderverdieping wordt belicht door twee vierruits schuifvensters. Ook 

de achtergevel van het woonhuis is voorzien van een kelderlicht, waarnaast een opgeklampte deur 

met bovenlicht en een zesruits schuifvenster met opgeklampte luiken. Het bedrijfsgedeelte bestaat uit 

een stal en een dwarsdeel. In de voorgevel zijn naast het woonhuis twee vierruits stalvensters, een 

opgeklampte inrijpoort, een stel opgeklampte deeldeuren en opnieuw twee stalvensters aangebracht. 

De noordelijke zijgevel is op de plint na beschoten. Tegen de achtergevel is een op twee houten 

stijlen met poeren rustend lessenaardak aangebracht. In het interieur, dat zijn oorspronkelijke indeling 

grotendeels heeft behouden, zijn onder meer de schouw met figuratieve tegels en gietijzeren 

haardplaat met een afbeelding van de geboorte van Christus van belang. Het onverharde erf is 

gedeeltelijk omhaagd. 

  

De langgevelboerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als 

voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de landbouw in de periode kort na 1900 en 

als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de langgevelboerderij. Architectuurhistorisch is 

het van belang vanwege de sobere ornamentiek en bijzondere samenhang tussen exterieur en 

interieur. De boerderij heeft ensemblewaarde als onderdeel van een groter complex van functioneel 

samenhangende bijgebouwen en is tevens belangrijk vanwege de gaafheid van het in- en exterieur. 

Het gebouw is zodanig zeldzaam.
577
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Rond 1900-10 wordt steeds meer gebruik gemaakt van machinaal vervaardigde bouwmaterialen, 

terwijl ook elementen van de stedelijke burgerarchitectuur hun intrede doen. Het betreft onder meer 

polychroom siermetselwerk en profielsteen. Een goed voorbeeld is Notel 6 met  betegelde schouw en 

een vrijstaand bakhuis. 

 

De straatnaam Notel zou kunnen wijzen op een oud notenbos dat zich ooit op, of bij, deze plek 

bevonden heeft. Oorspronkelijk was deze straat een min of meer zelfstandig gehucht waarvan 

vermoed wordt dat de oorsprong teruggaat tot in de Middeleeuwen. De huidige boerderijen zijn echter 

voor het merendeel gebouwd in de 19e en begin 20e eeuw. Niet de oudste, maar volgens velen wel 

de meest bijzondere betreft hoeve nummer 6. Deze langgevelboerderij uit 1910 vertoont vele typische 

kenmerken van de architectuur uit die tijd, die tamelijk sober was. Omdat het gebouw erg gaaf is 

gebleven (zowel van binnen als van buiten) wordt het beschouwd als een zeldzaamheid. Andere 

boerderijen met een monumentale status vinden we op nummer 10, 12-14, en 22.
578

  

 

6.31.2.019 Langgevelboerderij 

Boterwijksestraat 20 

Jaarankers 1840 

Rijksmonument nr. 31346 

CHW nr. AE079-001590 

 

6.31.2.020 Langgevelboerderij 

Zwanenburg 1 

Boerderij (Swanenborgh)  

Bouwjaar: 17e eeuw, 1664(?) 

Rijksmonument nr 31332 

CHW nr. AE079-001944 

Boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, met als korte voorgevel een klokgevel, 18e eeuw. 

Zwanenburg 1 kan uit 1664 dateren en heeft een voor boerderijen zeer ongebruikelijke ingezwenkte 

klokgevel. 

 

6.31.2.021 Langgevelboerderij 

Boterwijksestraat 10 

Bouwjaar:1840 

Rijksmonument nr. 31345  

Boerderij van het Noord-Brabants langgeveltype met Vlaamse schuur. 

 

6.31.2.022 Boerderij 

De Fransman 6 (De vurste bogt) 

Bouwjaar: midden 19e eeuw 

CHW. Nr. AE079-001623  

Rijksmonument nr. 31320 

 

6.31.2.023 Langgevelboerderij 

Pallande 8    

Bouwjaar: 1923 

Rijksmonument nr 518858  

CHW nr. AE079-001828 

Aan een landelijke weg met verspreide boerderijen, die de begrenzing van het akkergebied van Notel 

en Straten vormt, staat aan de westelijke zijde van de weg, met de nok parallel aan de straat, een 

langgevelboerderij met dwarsdeel uit 1923 in Ambachtelijk-Traditionele stijl. 

De eenlaags boerderij heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een met Tuiles-du-

Nord belegd zadeldak. Het pand bestaat uit een aan de zuidzijde gesitueerd woonhuis en een 
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noordelijk gelegen bedrijfsgedeelte. Het woonhuis heeft handvorm bakstenen gevels, die voorzien zijn 

van een gecementeerde plint, muizetandlijsten en smeedijzeren steekankers. De voorgevel telt drie 

vensterassen: de centrale paneeldeur met gedeeld bovenlicht wordt geflankeerd door zesruits 

schuifvensters met opgeklampte luiken. In de zuidelijke zijgevel treft men eveneens dergelijke 

vensters aan: twee aan de voorgevel identieke exemplaren op de begane grond, twee kleinere op de 

zolderverdieping. Het bedrijfsgedeelte neemt een groot deel van het gebouw in beslag. In het 

bakstenen deel van de voorgevel zijn twee getoogde vierruits stalvensters aangebracht, gevolgd door 

een opgeklampte deur, een derde stalvenster en een opgeklampte inrijpoort. Het verdere deel van de 

gevel is beschoten. Ook de noordelijke eindgevel is beschoten. Kort na de bouw van de boerderij is 

hier een klein beschoten karschop onder lessenaardak tegen geplaatst. Ook de achtergevel is 

gedeeltelijk beschoten. In de gevel zijn onder meer drie inrijpoorten aangebracht, terwijl ter hoogte 

van het woonhuis een uitgebouwd privaat tegen de gevel is geplaatst. 

 

Van belang is het onverharde, achter de boerderij gelegen, deels door ligusterhaag omgeven erf, met 

onder meer een klein kippenhok, een boomgaard en enkele walnoten en populieren. Tussen de 

boerderij en de straat ligt een omhaagde bloementuin. In het interieur is de oude indeling van woon- 

en bedrijfsgedeelte grotendeels gehandhaafd. Van belang zijn onder meer de woonkamer (herd), 

keuken, opkamer, kelder en stal. Ook de schuur met ankerbalkgebint is van belang. 

 

De langgevelboerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als 

voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de landbouw in de periode kort na 1900 en 

als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de langgevelboerderij. Architectuurhistorisch is 

het van belang vanwege de sobere ornamentiek en bijzondere samenhang tussen exterieur en 

interieur. De boerderij heeft ensemblewaarde door de samenhang met erf en tuin en is tevens 

belangrijk vanwege de gaafheid van het in- en exterieur. Het gebouw is als zodanig zeldzaam.
579

 

 

Rond 1900-10 wordt steeds meer gebruik gemaakt van machinaal vervaardigde bouwmaterialen, 

terwijl ook elementen van de stedelijke burgerarchitectuur hun intrede doen. Het betreft onder meer 

polychroom siermetselwerk en profielsteen. Een goed voorbeeld is Pallande 8.  

 

6.31.2.024 Langgevelboerderij 

Hedel 6 

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31270 

CHW nr. AE079-001640 

Hedel 6 is een groep met langgerekt woonstalhuis, een vervallen schuur en een bakhuis met zand- of 

turfberging. 

 

6.31.2.025 Woonhuis 

Rijkesluisstraat 56 

Rijksmonument nr. 31319 

Boerderij met pannendak. Zijtopgevels met vlechtingen, waarin duivengaten. Vensters met kleine 

roedenverdeling; stal dwars op het woongedeelte. Onder een dak met het buurnummer 54 

 

6.31.2.026 Langgevelboerderij 

Kampsesteeg 10 

Rijksmonument nr. 31348 

19e eeuwse keuterboerderij van het Brabantse langgeveltype onder met riet en pannen gedekt 

schilddak. Authentiek interieur. Uit baksteen en hout opgetrokken wagenschuur onder met riet gedekt 

schilddak. 

 

6.31.2.027 Langgevelboerderij 

Hedel 7, boerderij vernieuwd in 1999 (De Brembos) 

Rijksmonument nr. 31269  
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Brabantse langgevelboerderij, midden 18
e
 eeuw onder met riet en pannen gedekt wolfdak. Vensters 

met zesruitsschuiframen, sommige nog met luiken. Houten schuur op het erf. Inwendig schouw en 

goed bewaarde houtconstructie. Een relict van landbouwmechanisatie is de tweeroedige ijzeren 

hooiberg bij Hedel 7. 

 

6.31.2.028 Boerderij 

Fluterd 1 

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument nr. 31343  

CHW nr. AE079-001621 

Erf met beukenhagen, waarvan een hoog uitgegroeid als windscherm. Knotwilgen en populieren. 

Fluterd 1 was zeer fraai, niet in het minst door de eenheid van gebouw en erfbeplanting. Boerderij is 

echter vernieuwd. 

 

6.31.2.029 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 65 

Rijksmonument nr. 31322  

Boerderij van het Brabantse langgeveltype, eerste helft 19e eeuw, onder pannen wolfdak. In het 

woongedeelte deur met eenvoudige bovenlicht en vensters met luiken en 20-ruitsschuiframen. Op het 

erf een schuur onder ten dele met pannen en ten dele met riet gedekt wolfdak. 

 

6.31.2.031 Boerderijtje 

Brembos 1 

Boerderijtje 

Rijksmonument nr. 31256  

CHW nr. AE079-001595 

Eenvoudige bakstenen boerderijtje onder rieten kap met aangebouwde houten, gepotdekselde 

schuur. Waterput op het erf. Het woninkje Brembos 1 is misschien nog achttiende-eeuws en sterk 

gerestaureerd. De curieuze gebintstijlen in de voorgevel bleven bewaard. 

 

6.31.2.032 Boerderij 

Voldijnseweg 4 

Rijksmonument nr. 31603 

 

6.31.2.034 Langgevelboerderij 

Kerkstraat 3 Oostelbeers 

Rijksmonument nr. 31600 

Boerderij van het kempische langgeveltype, met ingang in de kopgevel, rieten dak met voet van 

pannen; jaarstenen 1840. Met houten schuur onder rieten dak. In het centrum van Oostelbeers. No. 3 

dateert uit 1840 en heeft een naar de korte gevel verplaatste ingang.
580

  

 

6.31.2.038 Langgevelboerderij 

Hogepad 3 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1920 

Is gesloopt 

 

6.31.2.039 Boerderij 

Westelbeersedijk 4 

 

6.31.2.040 Woonboerderij 

Straatsedijk 7 Westelbeers  

Bouwjaar: Ca. 1848 

Gemeentelijk monument 
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CHW. Nr. KL081-000580 

 

6.31.2.041 Langgevelboerderij 

Mousten 3 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1900 

CHW. nr. AE079-001760 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.042 Kortgevelboerderij 

De Stad 1b (voorheen Heersdijk 2) Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1880 

CHW. nr. AE079-001649 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.043 Kortgevelboerderij 

Gijzelaar 1 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001636 

Een goed bewaard gebleven boerderij uit de 19e eeuw. Tegenwoordig in gebruik als woonhuis. Het 

bakhuis (zie thema 27.22) is nieuw. Een aardig detail is de gietijzeren 'levensboom' in het bovenlicht 

boven de voordeur, een ornament dat populair werd in de 16e eeuw. De 'boom des levens' zou het 

boerengezin en het bedrijf beschermen tegen onheil. Daarnaast had het gietijzeren ornament een 

functioneel doel. Het was technisch namelijk nog niet mogelijk om een ruit te maken met de breedte 

van een deur. Pas in het midden van de 19e eeuw slaagde men erin om grote ramen uit één stuk te 

maken. Vanaf die tijd worden deze gietijzeren ornamenten vóór het glas geplaatst en gaat het alleen 

om decoratie en symboliek.
581

  

 

6.31.2.044 Langgevelboerderij 

Bollen, de 5 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001580 

Is gesloopt 

 

6.31.2.045 Langgevelboerderij 

Mousten 5 Oirschot (boerderij is vernieuwd) 

Bouwjaar: Eind 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001761 

In de tweede helft van de negentiende eeuw verliest het gebint als structurerend element van het 

boerenhuis aan betekenis. De hoger opgetrokken baksteenmuren gaan de balken van de 

hoofdconstructie dragen. Een goed voorbeeld van dit type is Mousten 5. 

 

6.31.2.046 Langgevelboerderij 

Straten 13d Oirschot 

Bouwjaar: 18e of 19e eeuw 

Rijksmonument Nr. 31355 

Kleine boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, gedekt door rieten wolfdak. 

 

6.31.2.047 Langgevelboerderij 

Voorteindseweg 11 Middelbeers 
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Bouwjaar: 1925 

Boerderij met mansardekap. Straatbeeldtyperend. 

CHW. nr. KL081-000591 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.048 Langgevelboerderij 

Polsdonken 1  

Bouwjaar: Ca.1930 

CHW. Nr AE079-001842 

Gemeentelijk monument 

Een van oorsprong versterkte 'Einzelhof' die, volgens een wandelgids die in samenwerking met 

heemkundigen en andere belanghebbenden is samengesteld, al terug te vinden is op een 

handgetekende kaart uit 1400. De hoeve had toen nog een brede gracht en vormde de kern van een 

kleine agrarische gemeenschap.
582

 

 

6.31.2.049 Langgevelboerderij 

Hemelrijken 1 Oirschot 

Bouwjaar: 1940, architect J. Beks 

CHW. nr. AE079-001652 

Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegrepen op oude tradities. Veel 

boerderijen hebben weer wolfsdaken, deeldeuren en zesruits roederamen. Voorbeelden zijn 

boerderijen als Broekstraat 25 en Hemelrijken 1, de laatste met onderluiken en sierblokjes en 

landarbeiderswoningen als Broekstraat 9 en Slingerbos 37.
583

 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.050 Langgevelboerderij 

Eindhovensedijk 19 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1890-1900 

CHW. nr. AE079-001617 

 

6.31.2.051 Langgevelboerderij 

Broekeindsedijk 4-4a Westelbeers 

Wederopbouwboerderij 

Bouwjaar: Ca. 1950 

CHW. nr. KL081-000499 

 

6.31.2.052 Woonboerderij 

De Bollen 3  

Bouwjaar: 17
e
-18

e
 eeuws 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001579 

 

6.31.2.053 Langgevelboerderij 

Voldijnseweg 20 Westelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1950, architect J. Beks 

CHW. nr. KL081-000586 

De vormgeving van de boerderijen veranderde na WOII niet. Na 1945 worden als gevolg van 

oorlogsschade boerderijen in traditionele, streekgebonden vormen herbouwd. Goede voorbeelden 
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van dit "wederopbouwtype" zijn de kortgevels Heiakkerweg 1 en Voldijnseweg 20 en de langgevel 

Vestdijk 49.
584

 Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde 

Boerderijen De Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.054 Boerderij 

Termeidesteeg 2  

Boerderij (zgn. „vergeten rijksmonument‟) 

Bouwjaar: Tweede helft 17
e
 eeuw (Goed voorbeeld van een "Einzelhof" met gracht uit de 17e eeuw). 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001921 

 

6.31.2.055 Boerderij 

Krukkerd 1  

Bouwjaar: Ca.1910-1920 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001692 

 

6.31.2.056 Langgevelboerderij 

Papenvoorden 8 Oirschot 

Bouwjaar: 1886 (gerestaureerd in 2004) 

CHW. nr. AE079-001838 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.057 Langgevelboerderij 

Willibrordstraat 23 Middelbeers 

Bouwjaar: 19e eeuw (gesloopt en nieuwbouw 2003) 

CHW. nr. KL081-000601 

 

6.31.2.058 Langgevelboerderij 

Notel 54 Oirschot (2/1 kap) 

Bouwjaar: ca. 1930 

CHW. nr. AE079-001798 

 

6.31.2.059 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 143 Oirschot 

Bouwjaar: 1945-50, architect J. Beks 

CHW. nr. AE079-001909 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.060 Langgevelboerderij 

Bestseweg 49 Oirschot 

Bouwjaar: 1929 

CHW. nr. AE079-001573 

 

6.31.2.061 Langgevelboerderij 

Proosbroekweg 9 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001843 
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6.31.2.062 Langgevelboerderij 

Kampsesteeg 17 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw (17
e
 eeuw?) 

CHW. nr. AE079-001659 

In 2007 gerestaureerd. Schuur met segmentboog. 

 

6.31.2.063 Langgevelboerderij 

Polsdonken 2 Oirschot 

Bouwjaar: 1705 en 1914 

CHW. nr. AE079-001841 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.064 Woonboerderij 

Putstraat 10 Middelbeers  

Bouwjaar: ca. 1890 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr KL081-000569 

 

6.31.2.065 Woonboerderij Pels Rijcken Hoeve 

Langereijt 16 Oostelbeers  

Bouwjaar: 1933 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. KL081-000554 

 

6.31.2.066 Boerderij 

Voorteindseweg 5 Middelbeers  

Bouwjaar: Ca. 1900 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. KL081-000590 

 

6.31.2.067 Langgevelboerderij 

Bollen, de 11 Oirschot 

Bouwjaar: 1e helft 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001583 

 

6.31.2.068 Boerderij 

Meierijsebaan 2 Oirschot 

CHW. nr. BSNB0231 

Is gesloopt 

 

6.31.2.069 Langgevelboerderij 

Broekstraat 17  

Bouwjaar: ca. 1905 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.070 Langgevelboerderij 

Pallande 10 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001829 

 

6.31.2.071 Langgevelboerderij 

Beerseweg 6 Oirschot 

Bouwjaar: 1919 

CHW. nr. AE079-001554 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.072 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 140 Oirschot 

Bouwjaar: 1935 

CHW. nr. AE079-001892 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.073 Langgevelboerderij 

Broekstraat 15 (De Oude Hoeve), is gerestaureerd 

Bouwjaar: Ca. 1620? 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001601 

 

6.31.2.074 Langgevelboerderij 

Lieveld 7 Oirschot 

Met schob met wolfsdak en ruit 

Bouwjaar: Eind 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001704 

 

6.31.2.075 Kortgevelboerderij 

Montfortlaan 14  

Bouwjaar: 1932 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001756 

Hier stond de oude kasteelhoeve. Hiervan resteert nog de langsdeelschuur onder hoog schilddak 

gedekt met riet en golfplaat. 

 

6.31.2.076 Boerderij 

De Bollen 9 (in 2005 gerestaureerd) 

Bouwjaar: 1e helft 19e eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001582 

 

6.31.2.077 Woonhuis 

Schepersweg 3 Westelbeers 

Woningen en woningbouwcomplexen 

Bouwjaar: 1949 

CHW nr. KL081-000571 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.078 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 84  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001889 

 

6.31.2.079 Langgevelboerderij 

Notel 22  

Gemeentelijk monument 

CHW. NR. AE079-001795 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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De taaiheid van oude boerderijtypen blijkt uit boerderijen als 't Ven 3, Notel 22 (ca. 1930), Hedel 3 en 

Schansstraat 13 (ca. 1945), die nog geheel aan de oude opzet beantwoorden ook al heeft de potstal 

plaats gemaakt voor de grupof "Hollandse" stal. 

 

6.31.2.081 Langgevelboerderij 

Huygevoort 12 Middelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1930 

Mansardekap. 2/1 kap. 

CHW. nr.KL081-000535 

 

6.31.2.082 Langgevelboerderij 

Straten 15 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1865 (in 2001 gerestaureerd) 

CHW. nr. AE079-001920 

Straten 15 is een groep van woonstalhuis met bijgebouwen. 

 

6.31.2.83 Kortgevelboerderij 

Notel 26 Oirschot 

Bouwjaar: 18e eeuw (in 1970 gerestaureerd) 

CHW. nr. AE079-001796 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.084 Langgevelboerderij 

Broekdijk 2 Oostelbeers 

Bouwjaar: Eind 19e eeuw 

CHW. nr. KL081-000496 

 

6.31.2.085 Langgevelboerderij 

Boterwijksestraat 14 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1900, in 2004 woongedeelte vernieuwd 

CHW. nr. AE079-001588 

 

6.31.2.087 Boerderij 

Voorteindseweg 13 Middelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1920 

CHW. nr. KL081-000592 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.088 Boerderij 

Oude Bestseweg 5 Oirschot 

L-vormige boerderij 

Bouwjaar: ca. 1920-30 

CHW. nr. AE079-001812 

Gemeentelijk monument 

 

Oude Bestseweg 5 toont in het woonhuis art-deco-details. Statige herenboerderij, mooie 

middentravee met entree, gegroefde siermetselwerk banden. Voor een beknopte omschrijving van 

deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.089 Langgevelboerderij 

Notel 10  

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Bouwjaar: Ca. 1880-1890 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001793 

 

6.31.2.090 Langgevelboerderij 

Wintelresedijk 4 Oirschot (Hoeve Sweerslust) 

Bouwjaar: 18e of 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001943 

Wintelresedijk 4 bezit een misschien nog 18e eeuws woonhuis met recentere stal (1951). 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.091 Woonboerderij 

Hoogeindseweg 20 Oostelbeers  

Bouwjaar: 2
e
 helft 19

e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. KL081-000519 

 

6.31.2.092 Boerderij 

Driehoek 12 

Langgevelboerderij 

CHW nr. AE081-000510 

 

6.31.2.095 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 148 Oirschot (De Groote Heibloem) 

Bouwjaar: 1874 

CHW. nr. AE079-001894 

 

6.31.2.096 Langgevelboerderij 

Voorteindseweg 18 Middelbeers  

Wederopbouwarchitectuur van N. Heerkens 

Bouwjaar: Ca. 1950 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. KL081-000589 

 

6.31.2.097 Langgevelboerderij 

Nieuwe Dijk 4 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1930 

CHW. nr. AE079-001762 

 

6.31.2.098 Langgevelboerderij 

Broekdijk 9 Oostelbeers 

Bouwjaar: Eind 19e eeuw 

CHW. nr. KL081-000497 

 

6.31.2.099 Langgevelboerderij 

Meierijsebaan 5 Oirschot (Daansche Hoeve) 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001735 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.100 Langgevelboerderij 

Tregelaar 1 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1920 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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6.31.2.101 Langgevelboerderij 

Montfortlaan 4 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1880 

CHW. nr. AE079-001753 

Is gesloopt 

 

6.31.2.102 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 64  

Bouwjaar: begin 19e eeuw (1868-1960) 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

CHW. nr. AE079-001818 

 

6.31.2.103 Langgevelboerderij 

Hedel 3  

Bouwjaar: Ca.1930 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001641 

De taaiheid van oude boerderijtypen blijkt uit boerderijen als 't Ven 3, Notel 22 (ca. 1930), Hedel 3 en 

Schansstraat 13 (ca. 1945), die nog geheel aan de oude opzet beantwoorden ook al heeft de potstal 

plaats gemaakt voor de "Hollandse" stal. 

 

6.31.2.104 Langgevelboerderij 

Boterwijksestraat 2 Oirschot 

Bouwjaar: eind 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001585 

 

6.31.2.105 Boerderij 

Boterwijksestraat 21 

Langgevelboerderij 

CHW nr. AE079-001594 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.106 Langgevelboerderij 

Notel 21 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1900 

CHW. nr. AE079-001799 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.107 Langgevelboerderij 

Boterwijksestraat 15 

CHW nr. AE079-001593 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.108 Langgevelboerderij 

Bloemendaal 2 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1945-1950 

CHW. nr. AE079-001575 

Is gesloopt 

 

6.31.2.109 Wederopbouwboerderij 

Heiakkerweg 1 Middelbeers 

Bouwjaar: 1948, architect J. Priem 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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CHW. nr. KL081-000517 

De vormgeving van de boerderijen veranderde na WOII niet. Na 1945 worden als gevolg van 

oorlogsschade boerderijen in traditionele, streekgebonden vormen herbouwd. Goede voorbeelden 

van dit "wederopbouwtype" zijn de kortgevels Heiakkerweg 1 en Voldijnseweg 20 en de langgevel 

Vestdijk 49.  Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde 

Boerderijen De Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 
Afbeelding: Kortgevelboerderij Heiakkerweg 1 (november 2010). 

 

6.31.2.112 Langgevelboerderij 

Kampsesteeg 13 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1880-1890 

CHW. nr. AE079-001657 

 

6.31.2.113 Langgevelboerderij 

Driehoek 1 Oostelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1920-1930 

CHW. nr.KL081-000511 

Links achter boerderij staat een bakhuis uit dezelfde bouwperiode als boerderij (zie 6.31.6.004) 

Rechts achter boerderij staat een planken veldschuur. Links van de boerderij staat een 

timmerwerkplaats van voor 1920 met uitbouw van latere datum. Diverse bijgebouwen, zonder 

historische waarde. Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde 

Boerderijen De Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.114 Langgevelboerderij 

Kasteeltje, 't 1-1A Oirschot (2/1 kap) 

Bouwjaar: Ca. 1890 

CHW. nr.AE079-001663 

 

6.31.2.115 Langgevelboerderij 

Notel 12 

Bouwjaar: Ca. 1880-1890 

Gemeentelijk monument 

CHW.Nr. AE079-001794 

 

6.31.2.116 Langgevelboerderij 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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Boterwijksestraat 9 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001592 

 

6.31.2.117 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 54 Oirschot 

Bouwjaar: 1924 

CHW. nr. AE079-001816 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.119 Langgevelboerderij 

Schepersweg 1 Westelbeers  

Langgevelboerderij met Belgische baksteen 

Bouwjaar: Ca.1880 (volgens gemeentelijke lijst met aanvullingen d.d. april 2010 stamt dit pand uit 

1664) 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr . KL081-000570 

 

6.31.2.120 Langgevelboerderij 

Lopensestraat 8 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1914-1918 

CHW. nr. AE079-001713 

Rond 1900-10 wordt steeds meer gebruik gemaakt van machinaal vervaardigde bouwmaterialen, 

terwijl ook elementen van de stedelijke burgerarchitectuur hun intrede doen. Het betreft onder meer 

polychroom siermetselwerk en profielsteen. Lopensestraat 8 is daarvan een goed voorbeeld. 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.122 Langgevelboerderij 

Montfortlaan 6  

Bouwjaar: ca 1880 (1950)  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.121 Woonboerderij 

Driehoek 21 Oostelbeers  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. KL081-000513 

 

Enkele boerderijen die na ca. 1850 tot stand zijn gekomen, vertonen nog steeds traditionele vormen 

in dak, ramen en bovenlichten. Driehoek 21 is gelegen met een driehoekig pleinachtig voorerf met 

boombeplanting. In de zijgevel treffen we nog een wat ouder roederaam aan. Er is een bakhuis en 

een schop (open schuur waarin vroeger karren en ploegen werden gestald) op het erf.
585

 

(zie thema 27.22 & 27.22.6) 

                                                      
585

Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 

Oost- West- en Middelbeers 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf


336 
 

 
Afbeelding: Langgevelboerderij Driehoek 21 (november 2010). 

 

6.31.2.123 Boerderij 

De Fransman 5 Oirschot (de Papketel) 

Voorheen ook cafe 

CHW. nr. BSNB0232 

 

6.31.2.124 Woonboerderij 

Neereindseweg 24 Oostelbeers  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. KL081-000567 

 

6.31.2.125 Langgevelboerderij 

Kampsesteeg 15  

Bouwjaar: 1930 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001658 

 

6.31.2.126 Langgevelboerderij 

Boterwijksestraat 3 (2009 gerestaureerd) 

Rijksmonument nr. 526440    

CHW nr. AE079-001591 

Kleine langgevelboerderij onder rieten zadeldak met wolfseinden, in ambachtelijk-traditionele 

bouwtrant, daterend uit de eerste kwart van de 19
e
 eeuw. De boerderij is sterk begroeid. Door haar 

bescheiden afmetingen documenteert ze het wonen en werken van de minder vermogende 

boerenbevolking. De eenlaagse boerderij die met de nok evenwijdig aan de straat ligt, is opgetrokken 

uit handgevormde baksteen en machinale steen in kruisverband. Het rieten zadeldak is afgewolfd. Op 

de nok van het dak op de overgang tussen woon- en bedrijfsgedeelte een gemetselde schoorsteen. 

De voorgevel uit machinale baksteen in kruisverband heeft rechts onder een iets opgelicht dak een 

woongedeelte met voordeur van kraaldelen met stootbord en laag 2-ruits bovenlicht. Aan weerszijden 

een venster met 6-ruits schuifraam, dubbele luiken uit kraaldelen en lekdorpel. Het bedrijfsgedeelte 

links heeft een 5-delig lunetvormig stalraam van ijzer met rollaag en een staldeur. Staafankers. De 

overige gevel en de korte linkergevel is aan het oog onttrokken door sterke begroeiing. De rechter 

zijgevel, opgetrokken uit handgevormde baksteen in kruisverband, is op een hooiluik op zolderniveau 
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na geheel blind. De kozijnen zijn crèmekleurig, de ramen wit en de deur heldergroen geschilderd. 

Inwendig is de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaard gebleven.  

 

Deze kleine langgevelboerderij is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als 

voorbeeld van een streekeigen boerderijtype van bescheiden afmetingen. Daardoor documenteert het 

pand de woon- en werkomstandigheden van het minder vermogende deel van de boerenbevolking. 

Het heeft architectuurhistorische waarde wegens de in- en uitwendig gaaf bewaard gebleven 

hoofdstructuur en onderdelen van het interieur, de harmonische verhoudingen en ambachtelijk 

toegepaste traditionele bouwmaterialen. De boerderij is straatbeeldbepalend.
586

 

 

6.31.2.127 Langgevelboerderij 

Lazarusbocht 2 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1935, architect J. Priem 

CHW. nr. AE079-001694 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.128 Langgevelboerderij 

Bollen, de 7-7a Oirschot (2/1 kap) 

Bouwjaar: Ca. 1880 

CHW. nr. AE079-001581 

De Bollen 7-11 vormt als reeks met bijgebouwen een gave groep, een gaaf ensemble. In de tweede 

helft van de negentiende eeuw verliest het gebint als structurerend element van het boerenhuis aan 

betekenis. De hoger opgetrokken baksteenmuren gaan de balken van de hoofdconstructie dragen. 

Een goede voorbeeld van dit type is De Bollen 7. 

 

6.31.2.129 Boerderij 

Willibrordstraat 24;26;28 Middelbeers 

Bouwjaar: 1910 

CHW. nr.KL081-000597 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.130 Langgevelboerderij 

Lopensestraat 3  

Bouwjaar: Eind 19
e
 eeuw 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001714 

Een boerderij uit de 19e eeuw. Gebouwd ter vervanging van een eerdere boerderij die sinds de late 

middeleeuwen met een achttal andere boerenbedrijven een gehucht vormde met de naam 

Eerdbruggen. Van een gehucht is nu echter geen sprake meer. Een aardig detail is de waterput met 

een zogenaamde putmik (hefboom met contragewicht). Velen van ons denken bij een waterput aan 

de klassieke 'vrouw-Holle-constructie' waarbij de emmer met een haspel wordt opgehesen. Een 

putmik lijkt misschien primitiever, maar is in feite veel effectiever. Niet alleen kan de emmer met water 

sneller omhoog gehaald worden, het kost dankzij het contragewicht ook minder kracht. Een haspel 

werd dan ook vooral gebruikt in gebieden waar het waterpeil te laag was voor een putmikconstructie. 

Omdat het putwater ook nodig was om eventuele branden te blussen werd de aanleg en onderhoud 

van een put met putmik soms verplicht gesteld, zoals blijkt uit het Oirschotse brandreglement van 

1787: "Item dat een yder eigenaar of huurling aan zyn huys zal moeten hebben en in staat houden 

een goede waterput behoorlyk diep, met een putmik, swengel en roei met een haak daaraan.
587
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 Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
587

 Wandelgids: Uitgebreide beschrijving van bezienswaardigheden en natuurgebieden. Wandelroutenetwerk Oirschot VVV 

(Oirschot 2004), p. 22 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Afbeelding: Langgevelboerderij Lopensestraat 3 (www.wandelpaden.com). 

 

6.31.2.131 Langgevelboerderij 

Bollen, de 6 Oirschot 

Bouwjaar: 1927 

CHW. nr. AE079-001576 

Rond 1900-10 wordt steeds meer gebruik gemaakt van machinaal vervaardigde bouwmaterialen, 

terwijl ook elementen van de stedelijke burgerarchitectuur hun intrede doen. Het betreft onder meer 

polychroom siermetselwerk en profielsteen. De Bollen 6 is daarvan een goed voorbeeld  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.132 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 67  

Bouwjaar: 1916 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001822 

Rond 1900-10 wordt steeds meer gebruik gemaakt van machinaal vervaardigde bouwmaterialen, 

terwijl ook elementen van de stedelijke burgerarchitectuur hun intrede doen. Het betreft onder meer 

polychroom siermetselwerk en profielsteen. Oude Grintweg 67 is daarvan een goed voorbeeld. 

 

6.31.2.133 Boerderij 

Bestseweg 3 Oirschot 

Boerderij-complex, wederopbouw van architect J. Priem 

Bouwjaar: 1947 

CHW. nr. AE079-001570 

 

6.31.2.134 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 133 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw en ouder 

CHW. nr. AE079-001906 

 

6.31.2.135 Kortgevelboerderij 

Bestseweg 50 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Kortgevelboerderij met woonhuis 

CHW nr. AE079-001568 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.136 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 88 Oirschot 

Bouwjaar: 1884 

CHW. nr. AE079-001819 

 

6.31.2.137 Langgevelboerderij 

Broekstraat 16 – 16a 

Bouwjaar: 1926 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001598 

 

6.31.2.138 Langgevelboerderij 

Lieveld 5 Oirschot 

Bouwjaar: 1929 

CHW. nr. AE079-001703 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.139 Langgevelboerderij 

Schansstraat 13 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1945 

CHW. nr. AE079-001871 

De taaiheid van oude boerderijtypen blijkt uit boerderijen als 't Ven 3, Notel 22 (ca. 1930). Hedel 3 en 

Schansstraat 13 (ca. 1945), die nog geheel aan de oude opzet beantwoorden ook al heeft de potstal 

plaats gemaakt voor de "Hollandse" stal. 

 

6.31.2.140 Langgevelboerderij 

Sebastiaanshoek, Sint 7 Westelbeers 

Bouwjaar: 1915 

CHW. nr. KL081-000576 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.141 Langgevelboerderij 

Huygevoort 5 Middelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1900 

CHW. nr. KL081-000536 

Uit een lokaal overzichtswerk over de geschiedenis van de Beerzen staat vermeld dat het huis op 

Huygevoort 5 minstens twee eeuwen oud is; het staat op de kaart van de Beerzen uit 1795. Volgens 

de kadastrale gegevens is er weinig aan het huis veranderd, wat betreft grootte en inhoud. In 1940 

kocht Piet Kolsters het van zijn vader Frans Kolsters, die het in 1894 van zijn vader Kees Kolsters had 

geërfd. De initialen van Frans Kolsters en zijn zonen zijn ingekrast in de oude houten balken in het 

achterste deel van het huis.
588

  

 

6.31.2.142 Woonboerderij 

Langereijt 6 Oostelbeers  

Bouwjaar: Ca. 1845 

Gemeentelijk monument 
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 A. Kamp, F. Stalpers, T. Deenen, De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945 Gemeente Oost-, West- en Middelbeers 

(Middelbeers 1994) 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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CHW. Nr. KL081-000553 

 

6.31.2.143 Langgevelboerderij 

Straatsedijk 2 Westelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1950 

CHW. nr. KL081-000579 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.144 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 135 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001907 

 

6.31.2.145 Langgevelboerderij 

Hedel 4 Oirschot 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001639 

Typisch oude Kempische langgevel. Het voorhuis is nog origineel, ofschoon de geut nu bij de herd is 

getrokken. De schouw heeft een draaiboom voor de sopketel. Ook het gebint is onveranderd. Erf met 

fruitbomen, notenboom, waterput en oud  schuurtje en een grote tuin.
589

  

 

6.31.2.146 Langgevelboerderij 

Broekstraat 25 Oirschot 

Bouwjaar:Ca. 1950 

CHW. nr. AE079-001603 

Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegrepen op oude tradities. Veel 

boerderijen hebben weer wolfsdaken, deeldeuren en zesruits roederamen. Voorbeelden zijn 

boerderijen als Broekstraat 25 en Hemelrijken 1, de laatste met onderluiken en sierblokjes en 

landarbeiderswoningen als Broekstraat 9 en Slingerbos 37. 

 

6.31.2.147 Langgevelboerderij 

Akkerweg 2 Oirschot 

Langgevelboerderij1861 

 

6.31.2.148 Langgevelboerderij 

Akkerweg 3 Oirschot (vernieuwd) 

Langgevelboerderij 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.149 Langgevelboerderij 

Beerseveld 20 Oirschot 

Bouwjaar:  midden 19
e
 eeuw 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.150 Langgevelboerderij 

Beerseveld 21 Oirschot 

Bouwjaar:  ca. 1900 

 

6.31.2.151 Langgevelboerderij 

Beerseweg 1 Oirschot 

Bouwjaar:  1913 

Is gesloopt 

                                                      
589

  H. Oome, Historische boerderijen in Brabant. Boederijenstichting Noord-Brabant. (Eindhoven 1998) p. 20 
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6.31.2.152 Langgevelboerderij 

Beerseweg 2 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1900 (1992 gerestaureerd) 

 

6.31.2.153 Langgevelboerderij 

Bestseweg 48 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1920 

 

6.31.2.154 Kortgevelboerderij 

Bestseweg 54 Oirschot 

Bouwjaar: 18
e
 en 19

e
 eeuw 

 

6.31.2.155 Langgevelboerderij 

Boterwijksestraat 16 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.156 Langgevelboerderij 

Evenheuvel 2 Oirschot 

Bouwjaar: 1889 

 

6.31.2.157 Langgevelboerderij 

Evenheuvel 4 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.158 Langgevelboerderij 

Gijzelaar 4 -6 Oirschot 

Bouwjaar: 1900-1910 (2007 gerestaureerd) 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.159 Langgevelboerderij 

Hedel 5 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1880-1890 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.160 Langgevelboerderij 

Kattenberg 5 Oirschot 

Bouwjaar: eind 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.161 Langgevelboerderij 

Krukkerd 6 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1920 

 

6.31.2.162 Langgevelboerderij 

Montfortlaan 9 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw (2005 vernieuwd) 

 

6.31.2.163 Langgevelboerderij 

Notel 43 Oirschot 

Bouwjaar:  1878 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf


342 
 

6.31.2.164 Langgevelboerderij 

Notel 49 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw (2007 vernieuwd) 

 

6.31.2.165 en 322 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 60-62 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1850 

Oude Grintweg 60-62 is uitermate fraai, niet in het minst door de eenheid van gebouw en 

erfbeplanting, aan de overzijde van de weg heeft het een moestuin met geschoren haag. 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.166 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 65 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1930 

Is gesloopt 

 

6.31.2.167 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 69 Oirschot 

Horecabedrijf 

Bouwjaar: 1884 

 

6.31.2.168 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 83 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1910 en 1930 

 

6.31.2.169 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 84 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1910 en 1930 

 

6.31.2.171 Langgevelboerderij 

Pallande 2 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Is gesloopt 

 

6.31.2.172 

Pallande 7 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.173 Langgevelboerderij 

Pandgat 2 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.174 Langgevelboerderij 

Pandgat 8 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.175 Langgevelboerderij 

Peperstraat 2 Oirschot 

Bouwjaar: eind 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.176 Langgevelboerderij 

Peperstraat 3 Oirschot 

Bouwjaar: eind 19
e
 eeuw 

 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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6.31.2.178 Langgevelboerderij 

Schansstraat 11 Oirschot (De Pannenhoef) 

Bouwjaar: 1683 

Het langgeveltype overheerst in de buitengebied van Oirschot. De oudst gedateerde boerderij van dit 

type is de Pannenhoef met jaarankers 1683 aan de Schansstraat 11. Het is een langgerekte boerderij 

waarvan het stalgedeelte drie- en het woongedeelte tweebeukig is. 

 

6.31.2.179 Langgevelboerderij 

Schansstraat 16b Oirschot (De Armenhoef) 

Bouwjaar: 1910 

 

6.31.2.180 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 141 Oirschot  

Bouwjaar: 1840 

 

6.31.2.181 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 142 Oirschot  

Bouwjaar: 1858 

Is gesloopt 

 

6.31.2.182 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 60 Oirschot  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.183 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 74 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1910 

 

6.31.2.184 Langgevelboerderij 

Straten 18 Oirschot (De Jeghershoeve) 

Bouwjaar: ca. 1933 en ouder 

Voormalige Einzelhof met gracht. 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.185 Langgevelboerderij 

Wevershoek 1 Oirschot  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw of ouder 

 

6.31.2.186 Langgevelboerderij 

Notel 13 Oirschot 

Bouwjaar: 1850/1980 

 

6.31.2.187 Langgevelboerderij 

Notel 20 Oirschot 

Bouwjaar: 17
e
 en 18

e
 eeuw 

Gesloopt rijksmonument 

 

6.31.2.188 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 79 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw/ 1930 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.189 Langgevelboerderij 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Schansstraat 10 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.192  Boerderij 

Achterste Heistraat 2 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.193 Boerderij 

Achterste Heistraat 3 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1936 

 

6.31.2.194 Boerderij 

Achterste Heistraat 5 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1936 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.195 Boerderij 

Achterste Heistraat 7 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1955 

 

6.31.2.196 Boerderij 

Achterste Heistraat 9 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1941 en 1952 

 

6.31.2.197 Boerderij 

Achterste Heistraat 13 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1955 

 

6.31.2.198 Boerderij 

Andreasstraat 12 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1955 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.199 Boerderij 

Broekeindsedijk 2 Westelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.200 Boerderij 

Broekeindsedijk 8 Westelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.201 Boerderij 

Burgerwalweg 2 Middelbeers 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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6.31.2.202 Boerderij 

Dekkerstraat 3 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.203 Boerderij 

Driehoek 3 Oostelbeers 

Bouwjaar: Eind 19
e
 eeuw (in 1987 afgebrand en herbouwd) 

Enkele boerderijen die na ca. 1850 tot stand zijn gekomen, vertoonden traditionele vormen in dak, 

ramen en bovenlichten. Goede voorbeelden waren Driehoek 3, Esperenweg 3 en Langereyt 6.
590

 

 

6.31.2.205 Boerderij 

Driehoek 14 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1900 

In 1966 werd oorspronkelijke boerderij gesloopt en herbouwd 

 

6.31.2.206 Boerderij  

Driehoek 16 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1880-1900 

Bouwjaar nieuwe woongedeelte 1955 

Is gesloopt 

 

6.31.2.207 Boerderij  

Driehoek 18 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.208 Boerderij 

Driehoek 23 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1925-1930 

 

6.31.2.209 Boerderij 

Esperenweg 1 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1920 

 

6.31.2.210 en 211 Boerderij 

Esperenweg 4/4a Oostelbeers 

Boerderij ca. 1900 

 

6.31.2.212 Boerderij 

Esperenweg 7 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.213 Boerderij 

Fransebaan 1  Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1935 

 

6.31.2.214 Boerderij 

Groenewoudsedijk 2 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1952 

Wederopbouw 

 

6.31.2.215 Boerderij 

Groenewoudsedijk 6 Oostelbeers (Hoeve Beukenhof) 

Bouwjaar: ca. 1940 
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Afbeelding: De Beukenhof 

 

De Beukenhof is een oude ontginningsboerderij gelegden in De Beerzen. Op de hoeve Beukenhof uit 

1928 wordt een workshop valkerij gegeven en er zijn overnachtingsmogelijkheden. 

[http://www.neerlandsgoed.nl/pages/detail.php?id=15] 

 

6.31.2.216 en 342 Boerderij 

Hertog Janstraat 22/22a Middelbeers  

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.217 Boerderij 

Hertog Janstraat 30 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.219 

Hoogdijk 3 

Boerderij 

 

6.31.2.220 Boerderij 

Hoogdijk 5  Middelbeers 

Bouwjaar: (rijwielzaak, woonhuis, benzinepomp) ca. 1800/48 

 

6.31.2.221 Boerderij 

Hoogdijk 30 Middelbeers  

Bouwjaar: 1923 

 

6.31.2.222 Boerderij 

Hoogdijk 36 Middelbeers  

Kopgevelboerderij  

Bouwjaar: 1932 

CHW. nr. KL081-000526 

Bijzonder gave woning met mooi ingangsportiek en siermetselwerk. Art Deco.  

 

6.31.2.223 Boerderij 

Hoogdijk 38 Middelbeers 

Bouwjaar: 1923 

 

6.31.2.224 Boerderij 

Hoogdijk 57 Middelbeers 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.225 Boerderij 

http://www.neerlandsgoed.nl/pages/detail.php?id=15
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Hoogeindseweg 2 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1950 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.226 Boerderij 

Hoogeindseweg 18 Oostelbeers 

 

6.31.2.227 Boerderij 

Huijgevoort 2 Middelbeers 

Bouwjaar: 1920-1930 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.228 Boerderij 

Huijgevoort 7 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1930 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.229 en 230 Boerderij 

Huijgevoort 18/18a Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1938 

 

6.31.2.231 Boerderij 

Beukenhaag 5 Oostelbeers 

Bouwjaar:  19
e
 eeuw 

Is gesloopt 

 

6.31.2.232 Boerderij 

Beukenhaag 23 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1920-1930 

Is gesloopt 

 

6.31.2.233 en 234 Boerderij 

Langereijt 8/8a Oostelbeers 

Bouwjaar: 1920 

 

6.31.2.235 Boerderij 

Langereijt 18 Oostelbeers (Hendrikje Hoeve) 

Bouwjaar: ca. 1935 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.236 Boerderij 

Neereindseweg 2 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1920 

Is gesloopt 

 

6.31.2.237 Boerderij 

Ontginningsweg 2/4 Westelbeers 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf


348 
 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

6.31.2.238 Boerderij 

Ontginningsweg 10 Westelbeers (De Roerdomp) 

Bouwjaar: ca. 1935 

 

6.31.2.239 en 240 Boerderij 

Schoolstraat 3/5 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.241 Boerderij 

Straatsedijk 3/3a Westelbeers                 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.243 Boerderij 

Vestdijk 64 Middelbeers 

Bouwjaar: (nu twee woningen, samen met nr. 66) 1925 

 

6.31.2.244 Boerderij 

Vestdijk 66 Middelbeers 

Bouwjaar: (nu twee woningen. samen met nr. 64) 1925 

 

6.31.2.245 Boerderij 

Voorteindseweg 4 Middelbeers (‟t Voorteind) 

 

6.31.2.246 Boerderij 

Voorteindseweg 8 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1938 

 

6.31.2.247 Boerderij 

Voorteindseweg 10 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1938 

 

6.31.2.248 Langgevelboerderij 

Akkerweg 1 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.249 Kop-rompboerderij 

Beerseveld 16 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.250 Langgevelboerderij 

Beerseweg 5 

Bouwjaar: 1925 

Met mansardekap 

 

6.31.2.251 Langgevelboerderij 

Beerseweg 7 

Bouwjaar: 1680 (in 1986 gerestaureerd) 

 

6.31.2.252 Langgevelboerderij 

Beerseweg 8 

Bouwjaar: Ca. 1900 

 

6.31.2.253 Langgevelboerderij 
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Beerseweg 9 

Langgevelboerderij 1950 (nu bedrijfsgebouw) 

 

6.31.2.254 Langgevelboerderij 

Beerseweg 10 (De Lieveheer) 

Bouwjaar: 1650 

Is gesloopt 

 

6.31.2.255 Langgevelboerderij 

Bouwjaar: ca. 1800 

Beerseweg 11 Oirschot (Hoeve Doornboom)  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.256 Langgevelboerderij 

Bestseweg 42 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.257 Langgevelboerderij 

Bestseweg 56 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.258 Langgevelboerderij 

Bestseweg 60  

Bouwjaar: 1954  

Wederopbouwarchitect P. Beks 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.259 Kop rompboerderij 

Boterwijksestraat 4 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Is gesloopt 

 

6.31.2.260 Langgevelboerderij 

Broekstraat 23 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.261 Langgevelboerderij 

Broekstraat 24 (is vernieuwd) 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.262 Langgevelboerderij 

Broekstraat 28 (de 4 Vennekeshoeve) 

Bouwjaar: circa 1950 

 

6.31.2.263 Kortgevelboerderij 

Hedel 2 

Bouwjaar: ca. 1920 

 

6.31.2.264 Langgevelboerderij 

Heldersestraat 1 (De Haspel) 

Bouwjaar: ca. 1960 

 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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6.31.2.265 Langgevelboerderij 

Heldersestraat 3 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.266 Langgevelboerderij 

Hoolkot 1 

Bouwjaar: 1890 

 

6.31.2.267 Langgevelboerderij 

Hoolkot 4 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.268 Langgevelboerderij 

Kampsesteeg 8 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.269 Langgevelboerderij 

Kampsesteeg 12 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.270 Langgevelboerderij 

Kattenberg 2 

Bouwjaar: ca. 1930 

Is gesloopt 

 

6.31.2.271 Kortgevelboerderij 

Krukkerd 3 

Bouwjaar: ca. 1930 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.272 Langgevelboerderij 

Krukkerd 5 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.273 Langgevelboerderij 

Lieveld 2 

Bouwjaar:ca. 1920 

 

6.31.2.274 Kortgevelboerderij 

Lubberstraat 3 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

6.31.2.275 Langgevelboerderij 

Lubberstraat 8 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Is gesloopt 

 

6.31.2.276 Langgevelboerderij 

Lubbersstraat 11 

Bouwjaar: ca. 1920 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.277 Langgevelboerderij 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Melklanden 1 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.278 Langgevelboerderij 

Mousten 2 

Bouwjaar: 18
e
 eeuw 

 

6.31.2.279 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 1  

Bouwjaar: 1936 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.280 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 3-3a 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw (vernieuwd) 

 

6.31.2.281 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 11 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.282 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 13 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.283 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 19 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.284 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 10 

Langgevelboerderij ca. 1950 

 

6.31.2.285 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 37 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.286 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 47 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.287 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 26 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

6.31.2.288 Langgevelboerderij 

Nieuwedijk 32 

Bouwjaar: 1939  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.289 Boerderij 

Oude Grintweg 61 (Het Staats Hoefke) 

Bouwjaar: Ca. 1600 

Einzelhof met gracht. In 1982 vernieuwd (canterbury Garden) 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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6.31.2.290 Langgevelboerderij 

Oude Grintweg 85 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.291 Langgevelboerderij 

Pandgat 11 

Bouwjaar: ca. 1900 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.292 Langgevelboerderij 

Pandgat 14 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

6.31.2.293 Langgevelboerderij 

Pandgat 17 

Bouwjaar: 1935 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.294 Langgevelboerderij 

Papenvoorden 6 

Bouwjaar: 1925 

 

6.31.2.295 Langgevelboerderij 

Papenvoorden 9 

Bouwjaar: 1924 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.296 Kortgevelboerderij 

Papenvoorden 11 

Bouwjaar: 1954, wederopbouw van architect J. Priem 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.297 Langgevelboerderij 

Priemsteeg 3 

Bouwjaar: Ca. 1920 

 

6.31.2.298 Kortgevelboerderij 

Schansstraat 1 

Bouwjaar: 1935, architect J. Beks 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.299 en 302 Langgevelboerderij 

Schansstraat 2 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.300 Langgevelboerderij 

Schansstraat 3 

Bouwjaar: ca. 1939 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟,  

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.301 Langgevelboerderij 

Schansstraat 5 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.302 Langgevelboerderij 

Schansstraat 7 

Langgevel  

 

6.31.2.303 Langgevelboerderij 

Soeperdonken 1 

Bouwjaar: ca. 1850 

 

6.31.2.304 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 52 

Bouwjaar: ca. 1950 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.305 Kortgevelboerderij 

Spoordonkseweg 55 

Bouwjaar:  ca. 1950 

 

6.31.2.306 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 67 

Bouwjaar: ca. 1935 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.307 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 69 

Bouwjaar: ca. 1920 

 

6.31.2.308 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 95 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

6.31.2.309 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 136 

Bouwjaar: 1956, architect J. Priem 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.310 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 137 

Bouwjaar: 1936 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.311 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 144-144a 

Bouwjaar: ca. 1800 

Tot 1965 ook cafe, de Kleine Heibloem 

 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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6.31.2.312 Kortgevelboerderij 

Spoordonkseweg 147 

Bouwjaar: 1930 

Met masardekap 

 

6.31.2.313 Kortgevelboerderij 

Spoordonkseweg 151 

Bouwjaar: 1928 

Boerenhofstede van Ned. Heidemaatschappij. 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.315 Woonboerderij 

Bestseweg 11 

Bouwjaar: 1931 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.316 Langgevelboerderij 

Broekstraat 27  

Bouwjaar: Ca. 18
e
 eeuw. 1907 vervangen (verbouw 2009)  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.317 Kop-romp boerderij 

Eindhovensedijk 21 (Eikenhorst)  

Bouwjaar: 1951, architect J. Beks 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.318 kop-hals-romp boerderij 

Eindhovensedijk 41  

Bouwjaar: 1926  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.319 Langgevelboerderij 

Geeneindseweg 2  

Bouwjaar:  1939  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.320 Langgevelboerderij 

Heibloemdijk 6  

Bouwjaar: 1953 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.321 Langgevelboerderij 

Helderstraat 7 Oirschot 

Bouwjaar: Ca. 1870 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

CHW. nr. AE079-001651 

 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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6.31.2.323 Langgevelboerderij 

Pandgat 12  

Bouwjaar: eind 19
e
 eeuw 

Voormalig cafe  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.324 Langgevelboerderij 

Lubbersstraat 1 Oirschot 

Bouwjaar: eind 19
e
 eeuw (nieuwbouw uit 2009) 

 

6.31.2.325 Langgevelboerderij 

Lubbersstraat 10 Oirschot 

Bouwjaar: 18
e
 eeuw (in 1998 nieuwbouw) 

 

6.31.2.326 Boerderij 

Pandgat 16  

Bouwjaar: eind 19
e
 eeuw (in 1997 nieuwbouw) 

CHW.Nr. AE079-001836 

 

6.31.2.327 Boerderij 

Tregelaar 3 

 

6.31.2.328 Langgevelboerderij 

Tregelaar 5         

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.329 Langgevelboerderij 

Beerseweg 3-4 Oirschot 

Bouwjaar: eind 19
e
 eeuw 

In 1922 slagerij met winkel. 

 

6.31.2.330 Langgevelboerderij 

Bleek, de 2 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1800 

 

6.31.2.331 Langgevelboerderij 

Coehoornweg, van 2 Oirschot 

Bouwjaar: 1866 of 1868 

 

6.31.2.332 Langgevelboerderij 

Hedel 2a Oirschot (de Hondsgalg) 

Bouwjaar: 1872 (in 1976 erestaureerd, schuurgedeelte gesloopt) 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.333 Langgevelboerderij 

‟t Laar 1 Oirschot 

Bouwjaar: eind 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.335 Langgevelboerderij 

Oude Steeg 1 Oirschot 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Is gesloopt 

 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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6.31.2.336 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 59a Oirschot  

Bouwjaar: Eind 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.338 Boerderij 

Dekkerstraat 2/2a Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1920 

 

6.31.2.339 Boerderij 

Domineeshof 1 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1955 

 

6.31.2.340  Boerderij 

Domineeshof 3 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

6.31.2.343 Boerderij 

Hoogdijk 1 

Boerderij 

 

6.31.2.344 Boerderij 

Hoogeindseweg 7 Oostelbeers 

Bouwjaar:  ca. 1925 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.345 Boerderij 

Hoogeindseweg 9 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.346 Boerderij 

Hoogeindseweg 17 Oostelbeers 

Bouwjaar:  1927 

 

6.31.2.347 Boerderij 

Huijgevoort 3 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.348 Boerderij 

Huijgevoort 6 Middelbeers 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.349 Boerderij 

Huijgevoort 8 Middelbeers 

Bouwjaar: eind 19
e
 eeuw 

Is gesloopt 

 

6.31.2.350 Boerderij 

Huijgevoort 9 Middelbeers (de Rakelshoef) 

Bouwjaar: ca. 1930  

Rind 1350 al een Einzelhof ter plaatse. 

 

 

6.31.2.351 Boerderij 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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Huijgevoort 10 Middelbeers 

Bouwjaar: 1946 

 

6.31.2.352 Boerderij 

Huijgevoort 11 Middelbeers 

Bouwjaar:  ca. 1940 

Met mansardekap 

 

6.31.2.353 Boerderij 

Huijgevoort 12 Middelbeers 

Bouwjaar:  ca. 1920-1930 

Met mansardekap 

 

6.31.2.354 Boerderij 

Huijgevoort 13 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1940 

 

6.31.2.355 Boerderij 

Huijgevoort 14 Middelbeers 

Bouwjaar:  ca. 1930 

 

6.31.2.356 Boerderij 

Huijgevoort 15 Middelbeers 

Bouwjaar:  ca. 1935 

 

6.31.2.357 Boerderij 

Huijgevoort 16 Middelbeers 

Bouwjaar:  ca. 1935 

 

6.31.2.358 Boerderij 

Huijgevoort 20 Middelbeers 

Boerderij ca. 1935 

 

6.31.2.359 Boerderij 

Beukenhaag 7 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1820 

Is gesloopt 

 

6.31.2.360 Boerderij 

Kosterstraat 2 Middelbeers 

Bouwjaar: 1946, architect J. Beks 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.361 en 362 Boerderij 

Kuikeneindsweg 5a/7 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

Langgevelboerderij met stal en schuur 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.363 Boerderij 

Kuikeneindsweg 6 Middelbeers 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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6.31.2.364 Boerderij 

Kuikeneindsweg 11 Middelbeers 

 

6.31.2.365 en 366 Boerderij 

Kuikeneindsweg 17/17a Middelbeers 

Bouwjaar: 1939 (in 1985 vernieuwd) 

 

6.31.2.367 Boerderij 

Kuikeneindsweg 18 Middelbeers 

Bouwjaar:ca. 1920 

Met bijgebouw 

 

6.31.2.368 Boerderij 

Kuikeneindsweg 19 Middelbeers 

Bouwjaar: 2
e
 helft 19

e
 eeuw (nieuwbouw in 2010) 

 

6.31.2.369 Boerderij 

Kuikeneindsweg 22 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.370 Boerderij 

Kuikeneindsweg 24 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.371 Boerderij 

Kuikeneindsweg 30 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.372 Boerderij 

Kuikeindseweg 33 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.373 Boerderij 

Langegracht 6 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1948 

 

6.31.2.374 Boerderij 

Langereijt 2 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1920 

 

6.31.2.375 Boerderij  

Langereijt 5 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1935 

 

6.31.2.376 Boerderij 

Langereijt 10 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1935 

 

6.31.2.377 Boerderij 

Langereijt 14 Oostelbeers (Joanne Hoeve) 

Boerderij ca. 1935 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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6.31.2.378 Boerderij 

Langereijt 15 Oostelbeers  

Bouwjaar: ca. 1925 

 

6.31.2.379 Boerderij 

Langereijt 17 Oostelbeers  

Bouwjaar: ca. 1935 

 

6.31.2.380 Boerderij 

Langereijt 19 Oostelbeers  

Bouwjaar:ca. 1900 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.381 Boerderij 

Langereijt 20 Oostelbeers  

Bouwjaar:ca. 1960 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.382 Boerderij 

Langereijt 21 Oostelbeers  

Bouwjaar: 1957 

 

6.31.2.383 Boerderij 

Langereijt 25 Oostelbeers  

 

6.31.2.384 Boerderij 

Langereijt 29 Oostelbeers  

Bouwjaar: ca. 1935 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.385 Boerderij 

Langereijt 33 Oostelbeers  

Bouwjaar: ca. 1935 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.386 Boerderij 

Molenbroekseweg 1 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

6.31.2.387 Boerderij 

Neereindseweg 1 Oostelbeers 

Bouwjaar: ca. 1910 

 

6.31.2.388 Boerderij 

Neereindseweg 6 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1950 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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6.31.2.389 Boerderij 

Neereindseweg 8 Oostelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1900 

In 1967 afgebrand en vervangen. 

 

6.31.2.390 Boerderij 

Neereindseweg 12 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1947 

 

6.31.2.391 Boerderij 

Neereindseweg 13 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.392 Boerderij 

Neereindseweg 26 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1950 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.393 Boerderij 

Putstraat 5 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.394 Boerderij 

Putstraat 9 Middelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1920 

 

6.31.2.395 Boerderij 

Schepersweg 2 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1850 

 

6.31.2.396 Boerderij 

Schepersweg 5 Middelbeers 

 

6.31.2.397 Boerderij 

Sint Sebastiaanshoek 3 Westelbeers 

Bouwjaar: 1914 

 

6.31.2.398 Boerderij 

Spreeuwelsedijk 3 Westelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.399 Boerderij 

Spreeuwelsedijk 4 Westelbeers 

Bouwjaar: 1800-1900 

 

6.31.2.400 Boerderij 

Spreeuwelsedijk 5 Westelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.401 Boerderij 

Steenfortseweg 11 Middelbeers (Steenforts Hoeve) 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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Afbeelding: Steenfortse Hoeve (november 2010). 

 

6.31.2.402 Boerderij 

Steenfortseweg 13 Middelbeers 

 

6.31.2.403 Boerderij 

Steenovenweg 4 Oostelbeers (Wilton‟s hof) 

Bouwjaar: ca. 1955 

 

6.31.2.404 Boerderij 

Straatsedijk 5 Westelbeers                 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

6.31.2.405 Boerderij 

Straatsedijk 6 Westelbeers                 

Bouwjaar:ca. 1950 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.406 Boerderij 

Vestdijk 1 Middelbeers 

Bouwjaar:1771 

 

6.31.2.407 Boerderij 

Vestdijk 49 Middelbeers 

Bouwjaar: 1950 (geheel vernieuwd en opgesplitst in 3 woningen) 

De vormgeving van de boerderijen veranderde na WOII niet. Na 1945 worden als gevolg van 

oorlogsschade boerderijen in traditionele, streekgebonden vormen herbouwd. Goede voorbeelden 

van dit "wederopbouwtype" zijn de kortgevels Heiakkerweg 1 en Voldijnseweg 20 en de langgevel 

Vestdijk 49 

 

6.31.2.408 Boerderij 

Vestdijk 74 Middelbeers 

Bouwjaar:1950 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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6.31.2.409 Boerderij 

‟t Ven 5 Middelbeers 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.410 Boerderij 

Voorste Heistraat 2 Middelbeers 

Bouwjaar: 1939 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.411 Boerderij 

Voorste Heistraat 5 Middelbeers 

Bouwjaar: 1832 

 

6.31.2.412 Boerderij 

Voorste Heistraat 7 Middelbeers 

Bouwjaar: 1920 

 

6.31.2.413 Boerderij 

Voorteindseweg 3 Middelbeers 

Bouwjaar:ca. 1930 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.414 Boerderij 

Voorteindseweg 9 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

6.31.2.415 Boerderij 

Voorteindseweg 12 Middelbeers 

Boerderij ca. 1920 

 

6.31.2.416 Boerderij 

Voorteindseweg 14 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.417 Boerderij 

Voorteindseweg 15 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1930-1940 

 

6.31.2.418 Boerderij 

Voorteindseweg 26 Middelbeers 

Boerderij ca. 1920-1930 

 

6.31.2.419 Boerderij 

Voorteindseweg 30 Middelbeers (St. Jans Hoeve) 

Bouwjaar: ca. 1930-1940 

 

6.31.2.420 Boerderij 

Voorteindseweg 32 Middelbeers 

Bouwjaar: ca. 1930 

 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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6.31.2.421 Boerderij 

Vijfsprong 2 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1935 

 

6.31.2.422 Boerderij 

Nieuwe Erve 3 Oostelbeers 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.423 Boerderij 

Oranjestraat 33 Middelbeers 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.424 Boerderij 

Oranjestraat 40/42 Middelbeers 

Bouwjaar: 1950 

 

6.31.2.425 Langgevelboerderij 

De Bollen 2 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.426 Langgevelboerderij 

Braken De 1 

Bouwjaar:Ca. 1900 

Is gesloopt 

 

6.31.2.427 Langgevelboerderij 

Braken De 3 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.428 Langgevelboerderij 

Van Coehoornweg 1  

Bouwjaar: circa 1900 

 

6.31.2.429 Langgevelboerderij 

Eindhovensedijk 10  

Bouwjaar: circa 1920 

 

6.31.2.430 Kop rompboerderij 

Eindhovensedijk 17  

Bouwjaar: circa 1920 

 

6.31.2.431 Kop rompboerderij 

Eindhovensedijk 36  

Bouwjaar: circa 1930 

 

6.31.2.432 Langgevelboerderij 

De Fransman 9  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.433 Langgevelboerderij 

Hogepad 1 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.434 Langgevelboerderij 

Liempdsedijk 4 
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Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Is gesloopt 

 

6.31.2.435 Langgevelboerderij 

Proostbroekweg 7 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.436 Langgevelboerderij 

Proostbroekweg 8 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.437 Langgevelboerderij 

Proostbroekweg 10 

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

Is gesloopt 

 

6.31.2.438 Langgevelboerderij 

Spoordonkseweg 64B 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.439 Langgevelboerderij 

Straten 16         

Bouwjaar: Ca. 1930 

Met mansardekap 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.440 Langgevelboerderij 

Straten 17         

Bouwjaar:  19
e
 eeuw 

 

6.31.2.441 Langgevelboerderij 

Vinkendonken 1         

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.442 Langgevelboerderij 

Tregelaar 4         

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

 

6.31.2.443 Langgevelboerderij 

Kuikseindseweg 5a 

Bouwjaar: 1952  

 

6.31.2.445 Langgevelboerderij 

De Fransman 11  

Bouwjaar:  1934, architect J. Priem 

Schuur uit ca. 1900 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.446 Langgevelboerderij 

‟t Laar 2  

Bouwjaar: ca 1920  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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6.31.2.447 Boerderij 

Nieuwe Dijk 30  

Bouwjaar: 1937, architect J. Priem 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.2.448 Boerderij 

De Bollen 4 

19
e
 eeuw gerestaureerd  

 

6.31.2.449 Langgevelboerderij 

Eindhovensedijk 9-10 

Bouwjaar: Ca. 1890-1900   

 

6.31.2.450 Boerderij 

Boterwijksestraat 6 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.451 Langgevelboerderij 

Broekstraat 20 

Bouwjaar 1938 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.452 Langgevelboerderij 

Broekstraat 21 

Bouwjaar 1938 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.453 boerderij / woonhuis  

Esperenweg 3 Oostelbeers  

Gemeentelijk monument  

Enkele boerderijen die na ca. 1850 tot stand zijn gekomen, vertonen nog steeds traditionele vormen 

in dak, ramen en bovenlichten. Goede voorbeelden zijn Driehoek 3, Esperenweg 3 en Langereyt 6.
591

 

(sinds 2008 ook “bed and breakfast”) 

 

6.31.2.455 Langgevelboerderij 

„t Ven 3 Oirschot  

Bouwjaar: ca. 1920 

De taaiheid van oude boerderijtypen blijkt uit boerderijen als 't Ven 3, Notel 22 (ca. 1930), Hedel 3 en 

Schansstraat 13 (ca. 1945), die nog geheel aan de oude opzet beantwoorden ook al heeft de potstal 

plaats gemaakt voor de grupof "Hollandse" stal. 

 

6.31.2.457 Boerderij 

Hoogeindseweg 6 Oostelbeers  

Gemeentelijk monument 

Bouwjaar: 1930 

 

6.31.2.458 Langgevelboerderij 

Hoolkot 5  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.460 Langgevelboerderij 

                                                      
591

  Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). 

Gemeente Oost- West- en Middelbeers 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Notel 14 

Bouwjaar: Ca. 1880-1890 

Gemeentelijk monument 

CHW.Nr. AE079-001794 

 

6.31.2.461 Langgevelboerderij 

Pallande 3  

Bouwjaar: 18
e
 eeuw (in 1952 verbouwd) 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.462 Boerderij 

't Ven 1 Spoordonk  

Bouwjaar: 1930 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.466 Boerderij 

Liempdsedijk 1  

Bouwjaar: 1935 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.467 Boerderij 

Liempdsedijk 2  

Bouwjaar: 1796 

Met bakhuis met varkenshok en een open houten schuur. 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001700 

 

6.31.2.468 Langgevelboerderij 

Montfortlaan 2  

Bouwjaar: Ca. 1880 

Gemeentelijk monument 

Langgevelboerderij die rond 1880 werd gebouwd. Met bakhuis en stal (Zie thema 27.22). Het 

vroegere bedrijfsgedeelte is volgens een oude bouwtraditie gepotdekseld, dat wil zeggen dat planken 

deels over elkaar heen getimmerd zijn om de regen buiten te houden. Redelijk effectief maar nogal 

onderhoudsgevoelig. Het geheel biedt een schilderachtige aanblik omdat de beplanting van het erf 

goed aansluit bij de stijl van de boerderij.
592

 

 

6.31.2.469 Langgevelboerderij 

Mousten 4  

Bouwjaar: Eind 19
e
 eeuw (1670?), in 1921 herbouw 

Met bakhuis, paardenstal en karhuis 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001759 

 

6.31.2.470 Kortgevelboerderij 

Nieuwedijk 43  

Van architect J. Priem. 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.471 Langgevelboerderij 

Pallande 1  

Bouwjaar: 1876 (2007 herbouw) 

Gemeentelijk monument 

                                                      
592

 Wandelgids: Uitgebreide beschrijving van bezienswaardigheden en natuurgebieden. Wandelroutenetwerk Oirschot VVV 

(Oirschot 2004), p. 26 
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6.31.2.472 Boerderij 

Schansstraat 12 – 12a 

Bouwjaar: 1931 

langgevelboerderij (betreft nog voorbescherming) 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.2.473 Woonboerderij 

Voorste Heistraat 3 

Woonhuis 1939  

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.474 Langgevelboerderij 

De Bollen 13 Oirschot   

Bouwjaar: 1880/90 

 

6.31.2.475 Langgevelboerderij  

Wevershoek 3 Oirschot  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw  

 

6.31.2.476 Langgevelboerderij  

Pallande 11 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1900 

 

6.31.2.477 Langgevelboerderij  

Beerseweg 42 Oirschot   

Bouwjaar: 19
e
 eeuw  

 

6.31.2.478 Langgevelboerderij  

‟t Straatje Oirschot (St. Odulphushoeve) 

Bouwjaar: 18
e
 eeuw 

Is gesloopt 

 

6.31.2.479 Langgevelboerderij  

Heibloemdijk 3 

Bouwjaar: ca. 1950 

 

6.31.2.481 Boerderij 

Westelbeersedijk 5 Middelbeers 

Bouwjaar:1953 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.482 Boerderij 

Westelbeersedijk 6/8 Middelbeers 

Bouwjaar: 1950 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

 

6.31.2.483 Boerderij 

Kampsesteeg 11 

 

6.31.2.484 Langgevelboerderij 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf
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Beukenhaag 1a (voorheen Kerkstraat 5) in Oostelbeers  

 

6.31.2.485 Kop-romp boerderij 

Adrianahoeve 

Spoordonkseweg 150 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1930 

CHW nr. AE079-001895 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

 

6.31.3 Villa 

 
6.31.3.001 Villa 

Rijkesluisstraat 44 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1910 

CHW nr. AE079-001855 

 

6.31.3.002 Villa 

Leeuwerikstraat 9  

Bouwjaar:1956 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001699 

Houten woning met  balkon, Amsterdamse school motieven in de detaillering 

 

6.31.3.003 Villa 

Spoordonkseweg 15 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1930, architect J. Priem 

CHW. Nr: AE079-001899 

Aan de Spoordonkseweg vrijstaande burgervillaatjes van baksteen met motieven uit de art-deco, 

Amsterdamse school en het werk van Dudok. Zeer bijzonder herenhuis met trappenhal en koperen 

voordeur. 

 

6.31.3.004 Villa 

Spoordonkseweg 35 Oirschot 

Bouwjaar: 1938 

CHW. Nr. AE079-001902 

Aan de Spoordonkseweg vrijstaande burgervillaatjes van baksteen met motieven uit de art-deco, 

Amsterdamse school en het werk van Dudok. Bijzonder woonhuis, details met sluitstenen boven 

ramen. 

 

6.31.3.005 Villa 

Spoordonkseweg 30 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1930, architect J. Beks 

CHW. Nr. AE079-001882 

Aan de Spoordonkseweg vrijstaande burgervillaatjes van baksteen met motieven uit de art-deco, 

Amsterdamse school en het werk van Dudok. Herenhuis met gemetselde erker en balkon, mooi 

portiek. 

 

6.31.3.006 Villa 

Hoogdijk 21 Middelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1930, architect Ard. V. Gestel 

CHW. Nr. KL081-000530 

De stijlvormen van de Amsterdamse school worden in verstrakte vorm aangetroffen bij enkele villa-

achtige woonhuizen die rond 1920-30 gebouwd zijn. Voorbeelden zijn Hertog Janstraat 14 en 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Hoogdijk 21. Woning met franse kap, overdekte entree, hoekramen, baksteenornament met raam in 

art-deco trant. 

 

6.31.3.007 Villa 

Spoordonkseweg 16 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1910 

CHW. Nr. AE079-001879 

 

6.31.3.008 Villa 

Spoordonkseweg 19 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1930 

CHW. Nr. AE079-001901 

Aan de Spoordonkseweg vrijstaande burgervillaatjes van baksteen met motieven uit de art-deco, 

Amsterdamse school en het werk van Dudok.  

 

6.31.3.009 Villa 

Rijkesluisstraat 63 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1920-30 

CHW. Nr. AE079-001867 

Woning, horizontale ramen met plasticiteit d.m.v. kozijndiepten 

 

6.31.3.010 Villa 

Spoordonkseweg 34 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1930, architect J. Beks 

CHW.Nr. AE079-001883 

Aan de Spoordonkseweg vrijstaande burgervillaatjes van baksteen met motieven uit de art-deco, 

Amsterdamse school en het werk van Dudok.  

 

6.31.3.011 Villa  

Spoordonkseweg 17 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1930, architect J. Beks 

CHW.Nr. AE079-001900 

Aan de Spoordonkseweg vrijstaande burgervilla‟s van baksteen met motieven uit de art-deco, 

Amsterdamse school en het werk van Dudok. Een expressief en goed gedetailleerd voorbeeld is 

Spoordonkseweg 17. Zeer bijzonder landhuis, stijlkenmerken van landelijk villatype (het Gooi) met 

een rieten kap en dakkapel type vleermuis, groot dakoverstek, bijzondere erker, prachtige zijgevel 

entree. 

 

6.31.3.012 Villa 

Hoogdijk 27 Middelbeers  

woonhuis (Pomona) 

Bouwjaar: Ca. 1930 

Gemeentelijk monument 

CHW.Nr. KL081-000531 

Villa met erker met balkon, betonnen luifel, grote dakoverstekken en dakkapel. 

 

6.31.3.013 Villa 

Bestseweg 44  

villa (Montana) 

Bouwjaar: Ca.1850 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001566 

 

6.31.3.014 Villa 

Bestseweg 39  
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Bouwjaar: Ca. 1935 

Architect was Jozef Stevens, een leerling van Rietveld. 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001572 

Rietveldstijl ook in interieur,moderne architectuur met verfijnde compositie van rechthoeken en ronde 

elementen in primaire kleuren. 

 

6.31.4 Café 
 

6.31.4.001 Café ('t Vrijthof) Molenstraat 6  

Bouwjaar: 18e-19e eeuw 

Rijksmonument Nr. 31301 

CHW nr. AE079-001738 

Wit dorpshuis met dwars zadeldak van rode pannen. 

 

6.31.4.002 Café (De Wildeman) Markt 7 

Rijksmonument Nr. 31287  

Huis met strenge lijstgevel, kroonlijst met régence-consoles; twee schoorstenen op het dak. Beneden 

gemoderniseerd met etalage. 

 

6.31.4.003 Cafécomplex (Sint Marten – de Burgemeester) 

Markt 21  

Bouwjaar: Eind 19
e
 eeuw 

CHW. Nr. AE079-001732 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.4.004 Cafe 

Andreasstraat 1 Oostelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1910 

CHW nr. KL081-000495 

Van het oorspronkelijke pand is niets meer zichtbaar (nu wokrestaurant) 

 

6.31.4.005 Café 

Willibrordstraat 12 Middelbeers 

Cafe met woonhuis 

Bouwjaar: Ca. 1920 

CHW nr. KL081-000593 

Franse kap, authentieke veranda met bloembakken en glas in lood 

bovenramen. 

 

6.31.4.006 Café 

Molenstraat 40 Oirschot 

Cafébistro (De Verwennerij) 

Bouwjaar: Eind 19e eeuw 

CHW. Nr. AE079-001742 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.4.007 Cafe St Joris 

Straten 11 Oirschot (Voormalig café St. Joris) 

Langgevelboerderij (Antoniushoeve) 

Bouwjaar: 1780 (vernieuwd in 2010) 

 

6.31.4.008 Café (George Willems) 

Rijkesluisstraat 12  

Bouwjaar: Ca. 1880-1890 
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CHW. Nr. AE079-001848 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.4.009 Café 

Hoogdijk 32 Middelbeers 

Bouwjaar: Ca. 1920-1930 

CHW nr. KL081-000525 

 

6.31.4.010 Café (Oud Brabant) 

Markt 14  

Bouwjaar: 19
e
 eeuw 

CHW. Nr. AE079-001723 

Gemeentelijk monument 

Zoals in de inleiding geconstateerd gaan achter veel 19
e
 eeuwse gevels, 16

e
 en 17

e
 eeuwse 

woonhuizen schuil die nooit systematisch onderzocht zijn. Aan de westzijde van het Marktplein ligt 

een reeks huizen met topgevels en noklijn evenwijdig aan de straat. Een van deze panden is no. 14 

met een smalle gang als perceelsscheiding.
593

 

 

6.31.4.011 Café 

Doornboomstraat 7 Middelbeers 

Caféwoonhuis 

Bouwjaar: Ca. 1950 

CHW. Nr. KL081-000507 

Kort voor en na de wereldoorlog worden enkele traditionele huizen gebouwd met zadeldaken en 

soms kleine roederamen. Hoogdijk 2 en 35 laten dergelijke vormen zien, evenals het café 

Doornboomstraat 7 en de dubbele volkswoningen aan de Neereindsesteeg.  

 

6.31.4.012 Café (De Woudgalm) 

Rijkesluisstraat 31, 33  

Gemeentelijk monument 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW. Nr. AE079-001864 

Sociaal- en architectuurhistorisch belang. 

 

6.31.4.013 Café Vingerhoets 

Oude Grintweg 90 Oirschot 

Langgevelboerderij 19
e
 eeuw 

Het vroegere café Vingerhoets, Oude Grintweg 90, was befaamd wegens het gave interieur en 

vanwege de markante persoonlijkheid van Mieke Vingerhoets. Voor het verhaal over dit befaamde 

café en haar eigenaar, zie: Oog op Oirschot.
594

 

 

6.31.4.014 Café 

Spoordonkseweg 5 Oirschot 

Woonhuis met cafe 

Bouwjaar: 1915 

Huize Goeree van de ontvanger der belastingen. 

CHW nr. AE079-001897 

 

 

6.31.5 Woonhuis met bedrijfsruimte 
 

6.31.5.004 Postkantoor 
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 Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische inventarisatie provincie NoordBrabant. ('s-Hertogenbosch 1988). Gemeente 

Oirschot. 
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 H.J.M. Mijland, L.M. van Hout, J.P.J. Lijten (red.). Oog op Oirschot. (Oirschot 1991) 
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Gasthuisstraat 103  

voormalig postkantoor 1931  

Bijzondere  herenhuis met mooie entree en hoekloggia op verdieping, de mooie pui van het 

postkantoor is verdwenen. 

 

6.31.5.005 Woonhuis 

Harnasweg 1  

Bouwjaar: 1965, van architect Frans Korteweg 

Woonhuis met praktijkruimte, moderne architectuur met karakteristiek vleugeldak en balkon met 

kleurmotieven. 

 

6.31.5.006 Woonhuis met magazijn 

Rijkesluisstraat 28-28a 

Bouwjaar: 1932 

Woonhuis met voormalig magazijn van de molenaar. 

 

6.31.5.007 Woonhuis 

Den Heuvel 22-24  

Bouwjaar: 1919 

Kantoorwoonhuis, aannemingsmaatschappij te Millingen. Kantoor aannemer Wilhelmina kanaal 

(geschiedenis Oirschot) 

 

6.31.5.008 Woonhuis 

Molenstraat 11 (samen met nr. 13) 

woonhuis voormalig bedrijfsgebouw 

Bouwjaar: Ca.1900 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001747 

 

6.31.5.009 Woonhuis 

Molenstraat 13 (samen met nr. 11) 

woonhuis voormalig bedrijfsgebouw 

Bouwjaar: Ca.1900 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001747 

 

6.31.5.011 Woonhuis 

Spoordonkseweg 78 Oirschot 

Woonhuis met winkel en bedrijfsruimte 

Bouwjaar: ca. 1890 

CHW. Nr. AE079-001887 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.5.012 Woning met bedrijfsgebouw 

Van Baerlandstraat 5  

Gemeentelijk monument 

AE079-001549 
 

6.31.5.013 Woonhuis 

Broekstraat 9 Oirschot 

Woonhuis met bedrijfsgedeelte 

Bouwjaar: Ca. 1950 

CHW nr. AE079-001600 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegrepen op oude tradities. Veel 

boerderijen hebben weer wolfsdaken, deeldeuren en zesruits roederamen. Voorbeelden zijn 

boerderijen als Broekstraat 25 en Hemelrijken 1, de laatste met onderluiken en sierblokjes en 

landarbeiderswoningen als Broekstraat 9 en Slingerbos 37. 

 

6.31.5.014 Woonhuis 

Pochelarij 3 Oirschot 

Woonhuis met bedrijfsruimte 

Bouwjaar: eind 19e eeuw 

CHW nr. AE079-001840 

 

6.31.5.017 Herenhuis 

Bestseweg 5-7  

Herenhuis met bedrijfsgebouw  

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001571 

Bestseweg 5-7 met gestucte raamomlijstingen uit ca. 1870 is een goede vertegenwoordiger van het 

blokvormige herenhuis uit de vorige eeuw.  

 

6.31.5.018 Woonhuis met bedrijfsruimte 

Slingerbos 37 Oirschot 

Bouwjaar: ca. 1950 

Architect J. Beks 

CHW nr. AE079-001875 

Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog wordt teruggegrepen op oude tradities. Veel 

boerderijen hebben weer wolfsdaken, deeldeuren en zesruits roederamen. Voorbeelden zijn 

boerderijen als Broekstraat 25 en Hemelrijken 1, de laatste met onderluiken en sierblokjes en 

landarbeiderswoningen als Broekstraat 9 en Slingerbos 37. 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen Oirschot‟, 

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf 

 

6.31.5.019 Bedrijfsgebouw 

Doornboomstraat 17 Middelbeers 

Stoffeerderij 

Bouwjaar: Ca. 1910 

CHW. Nr. KL081-000509 

 

6.31.5.020 Woning met bedrijfsruimte 

Hertog Janstraat 3 Middelbeers  

Woonhuis 1935 bij zeilmakerij 

 

 

6.31.6 Bakhuis 
 
Boerengezinnen bakten vroeger zelf het eigen brood en voor speciale dagen ook vlaai. Voor dit doel 

hadden veel boerderijen vroeger een apart gebouwtje achter op het erf staan; het bakhuis. Een 

bakhuis is een gebouwtje met daarin een oven van leem of baks met leem, waarin over het algemeen 

tot kort na de Tweede Wereldoorlog brood, vlaai etc. werden gebakken. Vanwege het brandgevaar 

stond het gebouwtje meestal los van de boerderij. In oude dorpsreglementen was de afstand tot de 

overige gebouwen meestal bepaald op minimaal 60 voet, ofwel 18 meter. Ook het beplanten van de 

gebouwen met huislook, een plant die veel water vasthoudt, moest brandpreventief werken. Om het 

bakhuis heen stond trouwens vaak een soort 'ecologische eenheid' planten en bomen zoals 

notenbomen, appel-, pere- en pruimebomen (vlaaivuIling!), seringen en vlierbessenstruiken (tegen 

insekten!). Sommige bakhuizen hadden een buurtfunktie, deze gemeenschappelijke gebouwtjes 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_oirschot_v1.pdf
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stonden dan meestal niet achter maar voor de boerderijen. Verschillende boerderijen hadden een 

bakoven in de keuken.
595

 

 

6.31.6.001 Bakhuis  

Schansstraat bij 14  

bakhuis bij boerderij 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.6.002 Bakhuis complex 's-Heerenvijvers 2 

Rijksmonument Nr. 519167 

 

6.31.6.003 Bakhuis achter boerderij Liempdsedijk 3 

Boerderij (1784) 

Rijksmonumentnr 31280  

CHW. Nr. AE079-001702 

Boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, gedeeltelijk met riet bedekt. Haaks daarop 

gebouwd twee schuren, eveneens met riet gedekt. Liempdsedijk 3, met jaarsteentje 1784 is mogelijk 

in 1672 gebouwd en omvat eveneens een groep gebouwen. Het huis heeft een driebeukig gebint. 

Ernaast ligt een schop voor de karren en erachter een bakhuisje uit 1792. 

 

6.31.6.004 Bakhuis, turfhok, kolen- en zandhok Notel 6 

Rijksmonument nr. 519152  

Aan de oostelijke zijde van de langgevelboerderij is een uit omstreeks 1910 daterend bakhuis met 

aangebouwd turfhok en kolen- en zandhok uit dezelfde tijd in Ambachtelijk-Traditionele stijl. 

Het bakhuis heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en is voorzien van een zadeldak, 

gedekt met oud Hollandse pannen. De sobere gevels zijn opgetrokken in baksteen. Aan de oostelijke 

zijde is de gevel met hout beschoten. De toegang naar het interieur is in de noordelijke gevel. De 

oven is verwijderd. Tegen de westelijke gevel staat, aangrenzend aan de achterdeur van het 

woonhuis, een aangebouwd bakstenen turf-, kolen- en zandhok, dat momenteel wordt gebruikt voor 

de opslag van brandhout. Het zeer sobere gebouwtje heeft in de westelijke gevel twee grote 

rechthoekige, van een bakstenen borstwering voorziene openingen naar de voorraadhokken. Het 

lessenaarsdak is voorzien van oud Hollandse pannen. 

 

Waardering 

Het bakhuis is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de 

sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in de periode kort na 1900 en als voorbeeld van 

de typologische ontwikkeling van de langgevelboerderij. Architectuurhistorisch is het van belang 

vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het heeft ensemblewaarde als 

onderdeel van een groter complex van functioneel samenhangende bijgebouwen en is tevens 

belangrijk vanwege de gaafheid van het in- en exterieur. Het gebouw is als zodanig zeldzaam. 

 

6.31.6.005 Bakhuis Driehoek 1 Oostelbeers 

Ca. 1920-1930 

Links achter boerderij staat een bakhuis uit dezelfde bouwperiode als boerderij. 

Voor een beknopte omschrijving van deze boerderij: „Opname Geselecteerde Boerderijen De 

Beerzen‟, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 

http://www.sbeo.nl/PDF_files/boerderijen_de_beerzen_v1.pdf 

CHW. Nr. KL081-000511 

 

6.31.6.006 Bakhuis Langgevelboerderij Hedel 6 

Hedel 6 is een groep met langgerekt woonstalhuis, een vervallen schuur en een bakhuis met zand- of 

turfberging. 

 

6.31.6.007 Mogelijk bakhuisje Mortellaan, dr. J. v.d. Middelbeers 
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Ruïne van eenvoudig gebouwtje (wellicht oud bakhuisje) 

Laat 19e eeuw 

Documentair belang. 

CHW. Nr. KL081-000556 

 

6.31.6.008 Bakhuis Driehoek 21 Oostelbeers  

Enkele boerderijen die na ca. 1850 tot stand zijn gekomen, vertonen nog steeds traditionele vormen 

in dak, ramen en bovenlichten. Driehoek 21 is gelegen met een driehoekig pleinachtig voorerf met 

boombeplanting. In de zijgevel treffen we nog een wat ouder roederaam aan. Er is een bakhuis en 

een schop (open schuur waarin vroeger karren en ploegen werden gestald) op het erf.
596

 

 

6.31.6.009 Bakhuis kortgevelboerderij Gijzelaar 1 

Een goed bewaard gebleven boerderij uit de 19e eeuw. Tegenwoordig in gebruik als woonhuis. Het 

bakhuis is nieuw. 

 

6.31.6.010 Bakhuis Montfortlaan 2  

Langgevelboerderij die rond 1880 werd gebouwd. Met bakhuis en stal.  

 

6.31.6.011 Bakhuis Ten Bergh 8 

Rijksmonument nr. 42118  

Ten Bergh 8 is een bakhuis onder wolfsdak. 

 
Afbeelding: Bakhuis Ten Bergh 8 (november 2010). 

 

6.31.6.012 BakhuisBoterwijksestraat 10 

Schob met bakhuis onder zadeldak. 

 

6.31.6.013 Bakhuis Beerseweg 2 

Bakhuisje onder zadeldak (eind 19
e
 eeuw), nu garage 

 

6.31.6.014 Bakhuis De Bollen 3 

Bakhuis zonder zadeldak 
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6.31.6.015 Bakhuis De Bollen 9 

Bakhuis zonder zadeldak, gerestaureerd. 

 

6.31.6.016 Bakhuis Boterwijksestraat 20 

Bakhuis onder zadeldak, gerestaureerd. 

 

6.31.6.017 Bakhuis Boterwijksestraat 21 

Bakhuis onder zadeldak. 

 

6.31.6.018 Bakhuis Braken 2 

Bakhuis onder schilddak, nu garage (niet in MIP). 

 

6.31.6.019 Bakhuis De Fransman 5 

Bakhuis met beverstraatpannen 

 

6.31.6.020 Bakhuis Liempdsedijk 2 

Bakhuis onder zadeldak met wolfs- en schildeinde. 

6.31.6.021 Bakhuis Lubberstraat 10 

Bakhuis annex schob onder schilddak. 

 

6.31.6.022 Bakhuis Montfortlaan 6 

Bakhuis onder schilddak. 

 

6.31.6.023 Bakhuis Notel 10 

Voormalig bakhuis met jaartal 1769. 

 

6.31.6.024 Bakhuis Notel 22 

Bakhuis onder zadeldak (19
e
 eeuw). 

 

6.31.6.025 Bakhuis Oude Grintweg 60 

Bakhuis onder zadeldak. 

 

6.31.6.026 Bakhuis Oude Grintweg 64 

Bakhuis onder zadeldak, niet in MIP. 

 

6.31.6.027 Bakhuis Polsdonken 2 

Langgerekt bakhuis, vernieuwd en nu woonhuis. 

 

6.31.6.028 BakhuisStraten 7 

Bakhuis onder schilddak met aangebouwd schobje. 

 

6.31.6.029 Bakhuis Straten 8 

Bakhuis onder zadeldak, met gevelsteentje H. Noijen 1890. 

 

6.31.6.030 BakhuisStraten 13d 

Bakhuis gerestaureerd. 

 

6.31.6.031 BakhuisTermeidesteeg 2 

Bakhuis met paardenstal onder zadeldak met schileinde. 

 

 

6.31.7 Schuur/bijgebouw 
 

6.31.7.001 Bijgebouw Ten Bergh 7 

Rijksmonument nr. 42118  
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Langgerekt pand onder zadeldak met zijtopgevels. 15 ruitsvensters. Dichtgemetselde poort, nog 

gedeeltelijk zichtbaar. Ten Bergh 7 is een bijgebouw onder wolfsdak. 

 

Afbeelding: Bijgebouw Ten Bergh 7 

 

6.31.7.002 Stal 

Vrijthof bij 2 

wit stalgebouw 

Rijksmonument nr 31336  

Wit stalgebouw, achterkant van Rijkesluisstraat 3 

 

6.31.7.003 Schuur 

Spoordonkseweg 134 Oirschot 

Langgerekte schuur 

Bouwjaar: 19e eeuw 

CHW. Nr. AE079-001891 

 

6.31.7.004 Hooiberg 

't Laar bij 1  

Gemeentelijk monument 

Bij de boerderij ‟t Laar 1 is een gerestaureerde hooiberg of hooimijt te vinden die karakteristiek is voor 

deze omgeving. Het 's zomers gemaaide gras werd in de zon gedroogd en vervolgens hier 

opgeslagen. Naarmate de voorraad hooi afnam (het werd gebruikt als wintervoer voor de dieren op 

stal) werd het dak omlaag gelaten zodat het hooi beschermd bleef tegen wind en regen. Doordat het 

dak op het hooi rustte gaf één staander al voldoende stevigheid aan de constructie.
597

  

 

6.31.7.005 Schuur 

Willibrordstraat 1  Middelbeers 

Schuurtje vastgebouwd aan Willibrordstraat 1  

Gemeentelijk monument 

 

6.31.7.006 Hooiberg 

Brembos bij 1  

Gemeentelijk monument 
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6.31.7.007 Schuur 

Nieuwstraat 17b  

bijgebouw van 17a 

 

6.31.7.008 Hooiberg 

Proosbroekweg bij 12  

hooiberg (afkomstig van Proosbroekweg 10) 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.7.009 Schuur  

Torenstraat 4 

Gemeentelijk monument 

 

6.31.7.010 Schuur 

Tregelaar bij 4 

bakkerij / schop 

 

6.31.7.011 Schuur 

Heerenbeek 6 

Voormalige tiendschuur 

 

6.31.7.012 Schob Bekersweg t.o.4 

Eenbeukig schob (19
e
 eeuw) met gebint en zadeldak. 

 

6.31.7.013 Schob 

Lieveld 7 Oirschot 

Schob met wolfsdak en ruit. 

Bouwjaar: Eind 19e eeuw 

CHW. nr. AE079-001704 

 

6.31.7.014 Bijgebouw Boterwijksestraat 10 

Schob met bakhuis onder zadeldak. 

 

6.31.7.015 Bijgebouw Bestseweg 50 

Schob met schilddak met gebint. 

 

6.31.7.016 Bijgebouw De Bollen 3 

Schuur onder wolfsdak. 

 

6.31.7.017 Bijgebouw Boterwijksestraat 6 

Bijgebouw onder wolfsdak (voormalig boerderijtje?) 

 

6.31.7.018 Schob Boterwijksestraat 21 

Bergschuur onder zadeldak, in bijgebouw jaartal 1778 aanwezig. 

 

6.31.7.019 Bijgebouw Braken 2a 

Kippenhok, niet in MIP. 

 

6.31.7.020 Schob Broekstraat 15 

Schob onder schilddak. 

 

6.31.7.021 Bijgebouw Broekstraat 16 

Langgerekte schob onder wolfsdak. 

 



379 
 

6.31.7.022 Schuur De Fransman 5 

Open bergschuur onder zadeldak. 

 

6.31.7.023 Bijgebouw Hedel 2a 

Schuur 1872, zadeldak. 

 

6.31.7.024 Schuur Hedel 7 
 
6.31.7.025 Schuur Heldersestraat 7 
 
6.31.7.026 Schob Hoogeindseweg 20 
 
6.31.7.027 Schuur Kampsesteeg 13 
 
6.31.7.028 Stal Kampsesteeg 15 
 
6.31.7.029 Schob  Kampsesteeg 16 
 
6.31.7.030 Schob Kampsesteeg 17 
 
6.31.7.031 Schuur Kattenberg 5 
 
6.31.7.032 Schuur Kerkstraat 7 
 
6.31.7.033 Schuur Leeuwerikstraat 1 
 
6.31.7.034 Schuur Liempdsedijk 2 
 
6.31.7.035 Schob Lieveld 7a 
 
6.31.7.036 Schuur Lopensestraat 3 
 
6.31.7.037 Schuur Lubberstraat 10 
 
6.31.7.038 Bijgebouw Mousten 4 
 
6.31.7.039 Schuur Nieuwedijk 1 
 
6.31.7.040 Schob en schuur Notel 10 
 
6.31.7.041 Bijgebouw Notel 22 
 
6.31.7.042 Schuur Notel 49 
 
6.31.7.043 Schuur Oude Grintweg 60 
 
6.31.7.044 Schob Pallande 4a 
 
6.31.7.045 Schuur Pandgat 19 
 
6.31.7.046 Schuur Papenvoorden 8 
 
6.31.7.047 Bijgebouw Polsdonken 2 
 
6.31.7.048 Schuur Putstraat 10 
 
6.31.7.049 Schob Spoordonkseweg 133 
 
6.31.7.050 Schuur Spoordonkseweg 135 
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6.31.7.051 Schuur Straten 8 
 
6.31.7.052 Bijgebouw Straten 10 
 
6.31.7.053 Bijgebouw Straten 13 
 
6.31.7.054 Bijgebouw Straten 15 
 
6.31.7.055 Schob Voldijnseweg 18 
 

 

6.31.8 Koetshuis 
 

6.31.8.001 Koetshuis 

Heerenbeek 2  

Bouwjaar: Ca. 1864 

Gemeentelijk monument 

CHW. Nr. AE079-001645 

 

6.31.8.002 Koetshuis 

Kerkstraat 8 Oostelbeers  

Koetshuis 

Gemeentelijk monument 

 

 

6.31.9 Varia 
 

6.31.9.012 Diepvrieskluis 

Papenvoorden 5 in Oirschot 

Voormalige diepvrieskluis  

 

6.31.9.013 Noodgebouw 

Eerste noodgebouw van complex De Spreeuwel in Westelbeers 

 

6.31.9.014 Brandtoren 

Brandtoren aan de Hoogeindseweg in Oostelbeers 
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3. Inventarisatie archeologisch landschap - Oirschot  
R. Berkvens, J. Bosman & E. Drenth 

 
De inventarisatie van het archeologisch landschap is ook hier ingedeeld naar thema en complextype 

of begrip. De samenstelling van de complextypen is vanuit praktische overwegingen tot stand 

gekomen
598

, met het doel te kunnen waarderen en selecteren binnen de archeologische 

monumentenzorg. Voor het onderzoek dat zich bezighoudt met de beeldvorming over het verleden 

hebben de complextypen vooral een attenderende waarde. 

De complextypen zijn voorzien van definities, archeologische en landschappelijke correlaten en 

dateringen. Bovendien zijn de correlaten onderverdeeld in twee categorieën: (a) een correlaat dat van 

toepassing moet zijn bij dit complextype, en (b) een correlaat dat van toepassing kan zijn bij dit 

complextype. 

 

De catalogus archeologie is als volgt opgebouwd:  

 Uniek nummer van de archeologische vindplaats (opgebouwd uit 

gemeentenummer.themanummer.subthemanummer.volgnummer) 

 Centrale coördinaten van de vindplaats 

 Plaats en toponiem van de vindplaats 

 Naam van de vinder 

 Datum van de vondst 

 Wijze van verwerving: kartering, proefsleuven, opgraving etc. 

 Beschrijving van de vondst(en) 

 Datering 

 Cultuur waar de vindplaats aan gerelateerd kan worden, bijvoorbeeld Karolingisch of 

Trechterbeker 

 Toelichting op de vindplaats 

 Literatuur 

 Bron van de vindplaats 

 Nummer van de vindplaats in de betreffende bron 

 

Enkele aantal vindplaatsen hebben geen coördinaten. Deze vindplaatsen zijn wel meegenomen in de 

catalogus, maar ontbreken op de kaart. 

 

                                                      
598

 Gebaseerd op: G. de Wit & A. Sloos, 2008: De interpretatie van archeologische waarnemingen in Archis. Een concept 

voor een nieuwe set complextypen (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 165). 
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Thema: 32 Bewoning 

 

32.1 Romeinse villa 

Een Romeinse villa was een landbouwbedrijf dat geïntegreerd was in de sociale en economische 

organisatie van de Romeinse wereld en waarvan het hoofdgebouw in Romeinse stijl was gebouwd. 

Villae komen vooral voor in het Zuid-Limburgse lössgebied op de rand van plateaus in de nabijheid 

van stromend water en infrastructuur; villae zijn daarnaast in mindere mate aangetroffen in Noord-

Limburg in de Maasvallei en in het rivierengebied en sporadisch op de Brabantse zandgronden (b). 

Datering: Romeinse Tijd; de eerste villae dateren uit de tweede helft van de 1e eeuw A.D. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• woon- en doorgaans werkeenheden (hoofdgebouw (a) en verscheidene bijgebouwen (b)); 

• funderingsmateriaal (bijv. vuursteen) (a); 

• natuursteen (a); 

• aardewerk (a); 

• nederzettingsafval (vaak gebroken en/of verbrand) (a); 

• versterkt (omgreppeld of omheind (b); 

• sporen van agrarische activisten (b); 

• evt. cultuurlaag (b); 

• hypocausttegels (b); 

• tubuli (b); 

• vensterglas (b); 

• vloermozaïeken (b); 

• pleisterwerk (b); 

• vloerniveau (b); 

• glas (b); 

• metaalvondsten (b); 

• waterleidingen (b); 

• afvoergoten (b); 

• vijver (b) 

• pad/weg (b); 

• (sier)tuin (b); 

• hekwerken (palissaden) (b); 

Uniek nr. 6.32.1.0487 

Coördinaten X=152000 / Y=391700 

Plaats Straten 

Toponiem Kasteren 

Naam vinder ROB 

Datum vondst 13-12-1993 

Verwerving archeologisch: opgraving 

Beschrijving Digitaal meetwerk: 1993-162. Gegevens voor  
 vondstbeschrijving ontleend aan Drenth 1994 en Verwers en  
 Kley1998 (zie literatuur). 

Datering Midden-Romeinse tijd - Midden-Romeinse tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 32546 
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32.2 Kasteel  

Een kasteel is een van oorsprong middeleeuws gebouw dat de functies verdedigbaarheid en 

bewoonbaarheid combineert, door het verschaffen van woonruimte en verdedigbaarheid aan een 

beperkte groep mensen tot een maximaal van ongeveer 50 personen. 

Datering: vanaf de Late Middeleeuwen A (ca. 1050 A.D.)–tot op heden. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• omgeven door een minstens 5 m brede gracht of grachten (a); 

• opgaand muurwerk is minimaal 45-60 cm dik of fundering is minimaal 1 m dik (a); 

• defensieve elementen: poortgebouw, torens, wallen etc. (a). 

• evt. cultuurlaag (b); 

• voorwerpen die met elitegroepen kunnen worden geassocieerd, zoals wapens, ruitersporen, 

stijgbeugels, jachtgerei, in combinatie met nederzettingsafval (b). 

 

Uniek nr. 6.32.2.1133 

Coördinaten X=149420 / Y=390380 

Plaats Oirschot 

Toponiem Koestraat 

Naam vinder Avoort, van der 

Datum vondst 03-2008 

Verwerving niet-archeologisch: metaaldetectie 
Beschrijving In maart 2008 werd in de Koestraat te Oirschot een rioleringsbuis 

vervangen tussen 'Doe-Land' en de Markt. Marco van der Avoort uit Son 
vroeg toestemming aan de uitvoerder van het werk om de uit de sleuf 
opgebrachte grond met zijn metaaldetector op vondsten af te zoeken. 
Toestemming om het werk te betreden en te zoeken werd gegeven en 
Marco ging het ca. 200 meter lange riolerings-tracé in de Koestraat 
afzoeken. Ter hoogte van de videotheek en de Heistraat (een zijstraat van 
de Koestraat) nam de hoeveelheid vondstmateriaal in de stort toe. Het door 
Marco gevonden materiaal is grotendeels 16e-eeuws (XVIa - XVIc) met 
daartussen mogelijk enkele objecten uit de Late Middeleeuwen. Voor de 
drie laat-gotische slotplaten incl. sloten is er een parallel aangetroffen in de 
Broederenkerk te Zutphen.  Voor het zwaard van het type 'houwer'is een 
parallel aangetroffen op het Heuvelterrein te Eindhoven.  Het 
vondstmateriaal bevond zich in een laag roet-zwarte stinkende grond (een 
brandlaag of een  brand-afvallaag). Deze zwarte laag was zeker ca. 150 cm 
diep. Er is hier een mogelijk verband met één of meerdere grote stads-
branden die in Oirschot gewoed hebben. De eerste gedocumenteerde 
stads-brand dateert van 1566. Deze brand ontstond in de Koestraat en 
breidde zich uit over alle 'cingelhuizen' tot waar nu de Reisende man staat. 
In totaal brandden in 1566 28 woningen af, waarvan een groot gedeelte 
werd bewoond door bakkers en bierbrouwers en dus extra brandgevaarlijk 
was. In 1623 was er opnieuw een grote stads-brand die wederom in de 
Koestraat ontstond. Deze keer was de ramp veel groter. Het overgrote deel 
van de huizen in de kom brandde af en slechts met de grootste inspanning 
slaagde men erin om de beide kerken (de Sint Petruskerk en  de Mariakerk) 
te redden. De laag brandafval in de Koestraat is waarschijnlijk 'dump' van 
één of meerdere stads-branden. Puin en afval is daarbij mogelijk gebruikt 
ter verharding van het wegdek.Zie H.J.M. Mijland, L.M. van Hout en J.P.J. 
Lijten, Oog op Oirschot, Oirschot z.j. (1991), p. 110-111. 

Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd A 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 2x laat-gotische slotplaat met versiering in de vorm van een  
 rondboog rondom het sleutelgat, kruisbloemen en drie  
 pinakels. Aan de achterzijde van de slotplaat bevindt zich  
 slotmechaniek voor draaisleutel. Datering ca. 1500-1550.  
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Literatuur Arts 1992c 

Bron Archis 

Nummer 410310 

 
Uniek nr. 6.32.2.1211 

Coördinaten X=150420 / Y=389980 

Plaats Oirschot 

Toponiem De Maatschappij 

Naam vinder Gool, van 

Datum vondst 1999 

Verwerving archeologisch: booronderzoek 
Beschrijving In 1999 boringen uitgevoerd (J. van Gool, o.l.v. W. Verwers en H. Janssen). 

Betreft een plek waar op de oudste kadasterkaart een groot rechthoekig 
terrein zichtbaar is, omgracht (50 x 50 m). Te zien zijn voorts 2 rechthoekige 
gebouwen, loodrecht op elkaar (huis/schuur en looierij) plus een dreef. Bij 
het boren zijn geen puinresten of iets dergelijks aangetroffen; wel werd de 
grachtvulling aangeboord.  In verband met het afvoeren van het monument 
van de AMK (zie beneden) zijn de desbetreffende gegevens, alsook de 
begrenzing ondergebracht bij de onderhavige waarneming (pdf-bestand, te 
benaderen via Livelink).   Terrein met mogelijk resten van een versterking 
(kasteel; het huis Koolmond).  Het betreft een voormalig terrein van 
Archeologische Betekenis (CMA-code 51B-A20; mon.nr 14915), dat in het 
kader van het project IWAT (een nadere waardering van terreinen van 
Archeologische Betekenis in de provincie Noord-Brabant, uitgevoerd in 
2003-begin 2004) werd onderzocht (verslag: zie CMA). De resultaten van 
uitgevoerd booronderzoek (de gezochte resten werden niet aangetroffen, 
c.q. de grachten zijn niet (!) in de boor herkend) gaven aanleiding tot een 
heroverweging van de status. Op basis van historisch onderzoek (ibid.) is er 
reden tot de aanname dat het kasteel elders ligt.  Het monument werd in 
maart 2004 afgevoerd. 

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting gracht, mogelijk behorend bij kasteel Colmont. 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 43015 

 
Uniek nr. 6.32.2.1675 

Coördinaten X=146415,1 / Y=392190,9 

Plaats Spoordonk 

Toponiem Ter Bergh 

Naam vinder Raap b.v. 

Datum vondst 1991 

Verwerving Archeologisch: prospectie 

Beschrijving het uitgevoerde onderzoek heeft de ligging van de gracht  
 aangetoont. Op het binnenterrein zijn nauwelijks nog  
 fundamenten aanwezig. Slechts een diepe fundering kan op  
 een aantal plaatsen nog aanwezig zijn. De meest  
 waarschijnlijke ligging van " Huis ten B 

Datering Middeleeuwen - Nieuwe Tijd 

Cultuur 

Toelichting 



385 
 

Literatuur Verpoorte 1991 

Bron Archis 

Nummer 600182 
 

32.3 Kamp 

Overkoepelende term voor tijdelijk bewoonde nederzetting uit Paleolithicum, Mesolithicum, 

Neolithicum en (Midden-)Bronstijd die is ingericht voor bewoning (basiskamp), de exploitatie van niet 

gedomesticeerde voedselbronnen of grondstoffen (extractiekamp). 

Datering: Paleolithicum-(Midden-)Bronstijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• vuurstenen werktuigen en, ruim vertegenwoordigd, dito afval (afslagen en kernen); verscheidene 

versleten, gebroken en verbrande werktuigen (voor de Steentijd en de Vroege Bronstijd, voor de rest 

van de Bronstijd een b) (a); 

• vanaf het Neolithicum met aardewerkscherven (a); 

• tevens natuurstenen werktuigen (bijvoorbeeld klopstenen, retouchoirs en natuursteen dat is gebruikt 

als aambeeld, constructiesteen voor haarden en als kooksteen (a). 

• evt. cultuurlaag (b); 

• oppervlakte- en/of kuilhaarden (b); 

• sporen van tenten of hutten (b); 

• verkoolde planten- en dierenresten (bot); bij goede conservering ook onverkoolde resten (b). 

 

Uniek nr. 6.32.3.1126 

Coördinaten X=149200 / Y=387100 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oostelbeers - de Kampen 

Naam vinder RAAP 

Datum vondst 15-08-2006 

Verwerving archeologisch: bureauonderzoek 
Beschrijving Van de kaart van Kuijper (1868) is de locatie van een Frans legerkamp 

afgeleid. Begin 1800 (in de tijd van Napoleon) waren er op de Oirschotse 
heide Franse soldaten gelegerd. Het kamp was het dicht bij Oostelbeers 
gelegen op een stukje hei, bestaande uit bergjes en kuilen, dat later ook wel 
de Kampen werd genoemd. Ten tijde van de Franse bezetting waren er 
duizenden militairen gelegerd in een gigantisch tentenkamp.De militairen 
kwamen vermoedelijk nogal eens in het dorp Oirschot. Volgens oude 
vertellingen was de trek of de opmars van de Fransen van de Knaptoren in 
Hilvarenbeek naar de Dom van Oirschot, zodoende dat zij het landgoed 
Baest passeerden nabij Oostelbeers. Nu nog getuigt daarvan een weg van 
Baest naar de Heuvel in Oirschot. Deze heet nu nog de Franse Baan. Door 
schepers zijn op de locatie van het legerkamp pijpen en munten 
aangetroffen. 

Datering Nieuwe tijd B - Nieuwe tijd B 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Jansen & De Kort 2006 

Bron Archis 

Nummer 409169 
 

32.4 Schans 

Versterkt complex, bestaande uit wallen en grachten, in het veld  pgeworpen, vaak met behulp van 

takkenbossen. 

Datering: Nieuwe Tijd (16e-19e eeuw A.D.). 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 
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• sporen van wallen, grachten en houten of (bak)stenen geschutsposten (a); 

• versterkte doorgangen/poorten (a). 

• veelvuldig langs de randen van een territorium en oorlogsgebieden, zoals de zuid- en oostgrens van 

de Republiek der Verenigde Nederlanden. In Amsterdam ook stadswal (Oude Schans, 

Weteringschans). Ook op plaatsen waar de vloot die lag te wachten op gunstige wind beveiligd 

moest worden, zoals bij Oudeschild op Texel (b); 

• militaria en munitie (b); 

• vaak in combinatie met andere militaire elementen, zoals linies, dijken etc. (b). 

Uniek nr. 6.32.4.1127 

Coördinaten X=150750 / Y=388630 

Plaats Oirschot 

Toponiem schans 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 15-08-2006 

Verwerving archeologisch: bureauonderzoek 
Beschrijving Van de kaart van Kuijper (1868) is de locatie is de locatie van de schans 

herleid. Schansen zijn aarden verdedigingswerken, die vanaf de 
Middeleeuwen rondom steden en dorpen werden aangelegd. Het 
meerendeel van de nu nog aanwezige schansen dateert uit de 80-jarige 
oorlog. 

Datering Middeleeuwen  - Nieuwe tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 409171 
 

32.5 Wal/omwalling  

Terrein omgeven door (al dan niet onderbroken) grachten, palissaden en wallen, waarvan de precieze 

functie niet geheel duidelijk is. In de meeste gevallen zijn er in eerste instantie geen aanwijzingen 

voor vaste bewoning en zijn er dientengevolge nauwelijks vondsten. 

Datering: Late Middeleeuwen (vanaf de13e eeuw A.D.)- Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• sporen van of aanwijzingen voor wallen en grachten (a); 

• evt. cultuurlaag (b). 

Datering: Late Middeleeuwen (vanaf de13e eeuw A.D.)- Nieuwe Tijd. 

 

32.6 Nederzetting 

Verscheidene gelijktijdige huisplaatsen, erven of oncentraties/ 

verspreidingen vondsten die wijzen op tijdelijke of permanente bewoning. Er zijn geen aanwijzingen 

voor stedelijke elementen (zie boven) en evenmin dat de bewoning plaatsgevonden heeft op een 

kunstmatige verhoging. Eventueel is de nederzetting begrensd geweest door een greppel, wal, 

palissade etc. 

Datering: Neolithicum-Nieuwe-tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• grondsporen die wijzen op permanente bewoning, zoals palenconfiguraties behorende tot 

huisplattegronden, afvalkuilen, waterputten, haardplaatsen, erfgreppels etc., die duiden op 

verscheidene gelijktijdige erven (a); 

• nederzettingsvondsten (grondstof, halffabricaten, eindproducten en afval; relatief groot percentage is 

gebroken en verbrand, ecologische resten (zoals plantenresten en botten die duiden op de 

verwerking en consumptie van voedsel) (a). 

• evt. cultuurlaag (b); 

• omheining (palissade, wal etc.) (b). 
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Uniek nr. 6.32.6.0127 

Coördinaten X=145150 / Y=384940 

Plaats Middelbeers 

Toponiem 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1977 

Verwerving niet-archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving ad126 nachtegaallaan 7 maartensdijk;ad124 vindplaats aan de oever van 

het withollandsventegenover ingang naturistenterrein kuikseind 
aanwithollandseweg. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 14200 

 
Uniek nr. 6.32.6.0155 

Coördinaten X=150880 / Y=389950 

Plaats Straten 

Toponiem Het Goor 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1980 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 14338 

 
Uniek nr. 6.32.6.0182 

Coördinaten X=149590 / Y=390720 

Plaats Oirschot 

Toponiem Panberg 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 15-08-1983 

Verwerving niet-archeologisch: graafwerk 
Beschrijving ad 118 vondsten vooral uit boomstamput;eikenhout onderzijdebekapt; peil 

01610 nap bovenzijde put 01316 naphoogte put 1 m en 50 cm. 

Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd A 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 14671 
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Uniek nr. 6.32.6.0190 

Coördinaten X=150460 / Y=391420 

Plaats Oirschot 

Toponiem Kerkakkers 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 15-04-1983 

Verwerving niet-archeologisch: graafwerk 
Beschrijving ad 124 geen vondsten.c14 datering:grn 12299.rcc: documentatiercc: arch 

kroniek nrd brabant 1983-4 

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 14C-datering: 665 ± 25 BP (GrN-12299) 

Literatuur Verhoeven 1988  

Bron Archis 

Nummer 14745 

 
Uniek nr. 6.32.6.0234 

Coördinaten X=152200 / Y=391780 

Plaats onbepaald 

Toponiem 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 25-12-1990 

Verwerving niet-archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving esdek 1 m dikte;geglazuurd niet meegenomen;zeer veel romeinsaardewerk. 

Datering Romeinse tijd - Romeinse tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 21658 

 
Uniek nr. 6.32.6.0248 

Coördinaten X=154375 / Y=387900 

Plaats onbepaald 

Toponiem De Aalsten 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1948 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Volgens Loeb-fiche, gebaseerd op brief Beex d.d. 19650918:"Een vrij sterke 

concentratie van silex artefacten, voornamelijk mesoli-tisch. Gevonden in de 
heide ten zuiden van het dorp, op 300 m ten N vanzijn [Vughts] 
hoeve."Opm.: volgens brief heeft Beex dhr. Vughts in 1949 bezocht. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting Beschreven als "artefacten" 

Literatuur   

Bron Archis 

Nummer 29818 
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Uniek nr. 6.32.6.0249 

Coördinaten X=155000 / Y=388000 

Plaats onbepaald 

Toponiem De Aalsten 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 02-10-1933 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Twee Loeb-fiches, gebaseerd op Willems 1936, met name pag. 102 en afb. 

15.Aanleiding tot de opgraving was een melding van Joan Willems, dat "op 
hetterrein der werkverschaffing praehistorische voorwerpen werden 
gevonden".Leide tot opgraving in 2-7 oktober 1933 en 9-28 april 1934. 
Voornamelijk"urnen" (zie andere waarn. onder obj.nr. 51BZ-8), met een 
aantal mesoli-thische en neolithische vondsten "om en in het grafveld, doch 
nimmer in ge-sloten verband met de urnen of brandgrafjes ....".De 
steentijdvondsten zijn gedaan voor en tijdens de 
opgraving.Vondstbeschrijving op basis Willems 1936, afb. 15. 

Datering Laat-Neolithicum B - Laat-Neolithicum B 

Cultuur Klokbekercultuur 

Toelichting vml.  type Bentheim 

Literatuur Willems 1935 

Bron Archis 

Nummer 29820 

 
Uniek nr. 6.32.6.0252 

Coördinaten X=152920 / Y=387650 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoogpoort 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 13-09-1969 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Volgens meldings-fiche Beex:"Concentratie van vuursteenartefacten der 

Tjongercultuur. Langs de rand vaneen klein vennetje in een profiel met fraai 
dubbelpodsol." 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur Federmesser-groep 

Toelichting Beschreven als "vuursteenartefacten" 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 29827 

 
Uniek nr. 6.32.6.0253 

Coördinaten X=153650 / Y=388800 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoogpoort 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving "Geimproviseerd" meldings-fiche, gebaseerd op brief met vondstmeldingen 

G.Beex 19660627 over vindplaatsen Van Kemenade in heide Z. van 
Oirschot:"Vindplaats van mesolithisch vuursteenmateriaal. Heide met 
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vliegdennen enplaatselijk zandverstuivingen."Opm.: elke vindplaats uit de 
lijst van Beex heeft enkele honderden artefac-ten opgeleverd. De 
onderhavige is nr. 4 uit de brief. De coordinaten in debrief wijken iets af: 
153.675/388.800 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 29830 

 
Uniek nr. 6.32.6.0254 

Coördinaten X=153575 / Y=388300 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoogpoort 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving "Geimproviseerd" fiche, gebaseerd op lijst met vondstmeldingen in brief 

G.Beex d.d. 19660627. Het gaat over vindplaatsen Van Kemenade in de 
heide tenzuiden van Oirschot:"Vindplaats van mesolithisch 
vuursteenmateriaal. Heide met vliegdennen enplaatselijk 
zandverstuivingen."Opm.: in de brief wordt aangegeven dat elk der 
vindplaatsen enkele honder-den stuks vuursteen heeft opgeleverd. De 
onderhavige site is nr. 3 uit debrief. De coordinaten in de brief wijken iets af: 
153.575/388.325. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 29831 

 
Uniek nr. 6.32.6.0255 

Coördinaten X=153900 / Y=388460 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoogpoort 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving "Geimproviseerd" fiche, gebaseerd op lijst met vondstmeldingen G. Beex 

inbrief d.d. 19660627. Het betreft vindplaatsen Van Kemenade in de heide 
tenzuiden van Oirschot:"Vindplaats van mesolithisch vuursteenmateriaal. 
Heide met vliegdennen enplaatselijk zandverstuivingen."Opm.: in de brief 
wordt vermeld dat elk der vindplaatsen enkele honderdenstuks vuursteen 
heeft opgeleverd. De onderhavige site is nr. 5 uit debrief. De coordinaten in 
de brief wijken iets af: 153.925/388.475. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 
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Bron Archis 

Nummer 29832 

 
Uniek nr. 6.32.6.0256 

Coördinaten X=153990 / Y=388475 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoogpoort 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving "Geimproviseerd" fiche, gebaseerd op lijst met vondstmeldingen G. Beex 

inbrief d.d. 19660627. Het betreft een serie vindplaatsen in de 
OirschotseHeide. De onderhavige site is nr. 6 uit de brief:"Vindplaats van 
mesolithisch vuursteenmateriaal. Heide met vliegdennen enplaatselijk 
zandverstuivingen."Opm.: de coordinaten in de brief wijken iets af: 
154.000/388.500. Volgensde brief heeft elk der sites enkele honderden 
stuks vuursteen opgeleverd. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 29834 

 
Uniek nr. 6.32.6.0257 

Coördinaten X=155160 / Y=388050 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoogpoort 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving "Geimproviseerd" fiche, gebaseerd op brief met vondstmeldingen Beex 

d.d.19660601:"....groot aantal vuurstenen artefacten (Mesolithisch) van de 
volgendevindplaatsen te Best...." 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur Beex 1966m 

Bron Archis 

Nummer 29843 

 
Uniek nr. 6.32.6.0262 

Coördinaten X=151425 / Y=386810 

Plaats onbepaald 

Toponiem Krommen Hoek ; Casterse Dijk 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
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Beschrijving Meldings-fiche, gebaseerd op brief met vondstmeldingen van Beex 
d.d.19660627. In brief:" ... enige vindplaatsen met mesolithische artefacten 
ontdekt .... in deheide zuidelijk van Oirschot."Opm.: de onderhavige 
vindplaats is een van die serie. De site is beschadigddoor militaire tanks. In 
de brief wordt vermeld dat elk van de genoemdevindplaatsen enige 
honderden stuks vuursteen heeft opgeleverd. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Beex 1966m 

Bron Archis 

Nummer 29859 

 
Uniek nr. 6.32.6.0263 

Coördinaten X=152065 / Y=386700 

Plaats onbepaald 

Toponiem Krommen Hoek ; Casterse Dijk 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Meldings-fiche, gebaseerd op brief Beex met vondstmeldingen d.d. 

19660627.In brief:"... enige vindplaatsen met mesolithische artefacten 
ontdekt ... in de hei-de zuidelijk van Oirschot."Opm.: de onderhavige 
vindplaats is een van die serie. In de brief wordtvermeld dat elke vindplaats 
enkele honderden stuks vuursteen heeft opgele-verd. De site is beschadigd 
door militaire tanks.Op een d.d. 28-10-1988 door W.J.H.Verwers aan 
R.H.J.Klok doorgegeven over-zicht met de titel 'Laat-
Paleolithische/Mesolithische vindplaatsen militairoefenterrein Oirschot' staat 
m.b.t. deze vindplaats het volgende:'7. 152.00x 386.66. 
Oppervlaktevondsten. Vondsten: ca. 100 stuks voornamelijk 
afval,waaronder Wommersomkwartsiet. Datering: Mesolithicum'. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 'afval, waaronder Wommersomkwartsiet'. 

Literatuur Beex 1966m 

Bron Archis 

Nummer 29860 

 
Uniek nr. 6.32.6.0265 

Coördinaten X=151660 / Y=386580 

Plaats onbepaald 

Toponiem Krommen Hoek ; Casterse Dijk 

Naam vinder J. Groels & H.C. Kuenen 

Datum vondst 1968 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Melding, in briefvorm, van G. Beex (aan R. Klok). Er is sprake van een aan-

tal door ontgronding bedreigde concentraties artefacten van de Tjonger-cul-
tuur. De onderhavige is een der rijkste. 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur Federmesser-groep 

Toelichting   
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Literatuur Beex 1968a 

Bron Archis 

Nummer 29869 

 
Uniek nr. 6.32.6.0266 

Coördinaten X=151775 / Y=386500 

Plaats onbepaald 

Toponiem Krommen Hoek ; Casterse Dijk 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 08-11-1969 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Meldings-fiche Beex:"Concentratie vuursteenartefacten en afslag van de 

Tjongercultuur. Steilekant langs het voormalige Wintelreven." 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur Federmesser-groep 

Toelichting 

Literatuur Beex 1970g 

Bron Archis 

Nummer 29882 

 
Uniek nr. 6.32.6.0267 

Coördinaten X=150600 / Y=385970 

Plaats onbepaald 

Toponiem Burgemeester Van Woenseldreef 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 08-11-1969 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Meldings-fiche Beex:"Concentratie van mesolithische vuursteenartefacten 

en enige vervaardigdvan kwartsiet van Wommersom. Langs steile bosrand 
noordelijk grenzend aanhet vroegere Houtven." 

Datering Midden-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur Beex 1970g 

Bron Archis 

Nummer 29884 

 
Uniek nr. 6.32.6.0268 

Coördinaten X=150950 / Y=386125 

Plaats onbepaald 

Toponiem Burgemeester Van Woenseldreef 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 08-11-1969 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Meldings-fiche Beex:"Concentratie van mesolithische artefacten en afslag. 

Steil profiel in bos-rand aan de noordzijde van het voormalige Houtven." 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 
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Toelichting 

Literatuur Beex 1970g 

Bron Archis 

Nummer 29885 

 
Uniek nr. 6.32.6.0491 

Coördinaten X=149485 / Y=390490 

Plaats onbepaald 

Toponiem Marktplein 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 1958 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Loeb-fiche in CAA: overgenomen text uit het Bulletin van 15.4.1958, 

p.*67.Er is sprake van een proefsleuf over het Marktplein. Op wiens gezag 
deze'opgraving' plaatsvond is niet bekend.Opgemerkt werd dat de muur 01 
buiten de huidige ommuring lag.De kuil 02 werd aangetroffen ter plaatse vd 
vml.muziektent. 

Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd A 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Anonymus 1958b 

Bron Archis 

Nummer 32738 

 
Uniek nr. 6.32.6.0701 

Coördinaten X=148940 / Y=385470 

Plaats Vessem 

Toponiem Rouwven 

Naam vinder ROB 

Datum vondst 06-1974 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving In juli 1974 werd de Ahrensburgvindplaats Vessem-Rouwven bezocht door 

detoenmalige provinciale archeoloog van Noord-Brabant G. Beex, in 
hetgezeldschap van N. Arts, J. Deeben, N. Roymans en W. van der 
Sanden. Terplaatse werd een aantal oppervlaktevondsten verzameld op het 
stort van deopgraving van 1948. Vanwege de waarschijnlijkheid dat er zich 
nog meerartefacten zouden kunnen bevinden in het stort van de vroeger 
opgravingen,zoals al herhaalde malen was gebleken door eerdere 
vondsten, werd het stortvan de opgraving gedeeltelijk opnieuw opgegraven. 
Eind 1977 werd dezeheropgraving afgesloten. Meer dan 2750 artefacten 
werden in het stortverzameld. Daar de site al te ver omgewoeld was werden 
de vondsten nietingetekend.Voor een uitgebreide beschrijving van de 
vondsten uit 1948-1977 wordtverwezen naar Arts en Deeben 1981, waarin 
de Ahrensburgvindplaatsen uit dewijde omgeving in een anthropologisch 
model van sub-arctische jagers-verzamelaars geplaatst worden. 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur Ahrensburg-cultuur 

Toelichting 

Literatuur Arts 1988 

Bron Archis 

Nummer 34890 
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Uniek nr. 6.32.6.0702 

Coördinaten X=149330 / Y=385730 

Plaats Wintelre 

Toponiem Rouwven 

Naam vinder Beex 

Datum vondst 1963 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Vondsten in een brandgang in bos. Vindplaats volgens Beex nog 

intact.Opm.: lokatie vindplaats nader bepaald op basis Arts en Deeben 
1981:39 en148 (noot 41). 

Datering Laat-Paleolithicum - Mesolithicum 

Cultuur Ahrensburg-cultuur 

Toelichting gebruikte kling; wsch. Ahrensburg-cultuur 

Literatuur Arts & Deeben 1981 

Bron Archis 

Nummer 34941 

 
Uniek nr. 6.32.6.0703 

Coördinaten X=148940 / Y=385490 

Plaats Wintelre 

Toponiem Rouwven 

Naam vinder BAI 

Datum vondst 04-10-1948 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving "Nederzetting der Ahrensburgcultuur. Gedeeltelijk door mij [Beex] onder-

zocht (ca 1948) voor Dr Bohmers (onderzochte opervlakte ca 20x10 m). 
Zetzich wsch voort onder de naastgelegen stuifheuvels." [Beschrijving Beex 
ca1966].Opm.: onderzocht gebied is groter dan boven aangegeven (345 m2 
in 1948 eneen onbekend aantal m2 in 1956 door Wouters). Voor een 
uitgebreide beschrijving van de onderzoeksgeschiedenis zie Arts en 
Deeben 1981. Ook lokatie vindplaats nader bepaald (dan op Loeb-fiche 
aangeduid) op basis van die publi-catie.Opm.: vondstdatum (zie boven) is 
begin opgraving o.l.v. Bohmers (veldlei-ding Beex). 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur Ahrensburg-cultuur 

Toelichting 

Literatuur Arts & Deeben 1981 

Bron Archis 

Nummer 34943 

 
Uniek nr. 6.32.6.0704 

Coördinaten X=148115 / Y=385250 

Plaats Wintelre 

Toponiem Berkvennen 

Naam vinder Beex 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Loeb-fiche en gegevens uit 'n lijst met meldingen Beex ca 1966. Volgens 

delijst "Zeer uitgestrekt terrein met grote hoeveelheden vuursteen. Voor 
enna 1952 hebben kleine onderzoekingen plaatsgehad door amateurs die 
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voor DrBohmers werkten ...". Volgens Loeb-fiche is er een "fragment van 
een gepo-lijste stenen bijl" gevonden. Loeb-fiche geeft 3 coordinatenparen 
(147.900/385.010, 148.115/385.250, 148.240/385.120) die wsch betrekking 
hebben op 3concentraties ("vindplaatsen" volgens fiche) binnen de ruimere 
vondstsprei-ding.Opm.: de coordinatenparen komen overeen met de 
hoekpunten van het bescherm-de terrein. 

Datering Midden-Neolithicum A - Laat-Neolithicum B 

Cultuur onbepaald 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34944 

 
Uniek nr. 6.32.6.0705 

Coördinaten X=147900 / Y=385200 

Plaats onbepaald 

Toponiem Berkvennen 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Loeb-fiche en lijst met meldingen Beex ca 1966. Betreft een deel van 

eengrotere vindplaats (zie waarn. 34944). Ligt in een akker waar [toen] 
eenontgrondingsvergunning voor is aangevraagd. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34945 

 
Uniek nr. 6.32.6.0707 

Coördinaten X=144860 / Y=384200 

Plaats onbepaald 

Toponiem Wit Hollandsven 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Fiche in de vorm van een kopie uit een lijst met vondstmeldingen door 

G.Beex ca 1966: "Enige honderden silex-artefacten werden hier verzameld 
...De vindplaats is grotendeels vernield." 

Datering Laat-Paleolithicum - Neolithicum 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting enige honderden stuks 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34949 

 
Uniek nr. 6.32.6.0708 

Coördinaten X=143000 / Y=383650 
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Plaats onbepaald 

Toponiem 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 

Beschrijving Fiche in de vorm van een kopie van een lijst met vondstmeldingen door 
G.Beex, ca 1966.Opm.: dezelfde site was ook in CAA ingeboekt onder obj.nr 
34N. Daar werdvermeld dat "tijdens de ontgronding talrijke Mesolithische 
artefacten en afafslag[en]" waren gevonden (datum 19720828). Vindplaats 
is dus verloren gegaan. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34951 

 
Uniek nr. 6.32.6.0710 

Coördinaten X=142250 / Y=383225 

Plaats onbepaald 

Toponiem SPREUWELSE HEIDE 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Coordinaten hebben volgens Loeb-fiche betrekking op "middelpunt terrein". 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34953 

 
Uniek nr. 6.32.6.0711 

Coördinaten X=142410 / Y=383070 

Plaats onbepaald 

Toponiem SPREUWELSE HEIDE 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Coordinaten hebben wsch betrekking op "middelpunt terrein". 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34954 

 



398 
 

Uniek nr. 6.32.6.0723 

Coördinaten X=147325 / Y=384975 

Plaats onbepaald 

Toponiem Neterselse Heide 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Melding van 5 concentraties "rond het vroegere uitgestrekte ven De Aard-

borst". Zie overige waarn. obj.nr 27N. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34974 

 
Uniek nr. 6.32.6.0724 

Coördinaten X=147410 / Y=384980 

Plaats onbepaald 

Toponiem Steenselaar 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Melding van 5 concentraties "rond het vroegere uitgestrekte ven De Aard-

borst". Zie andere waarn. onder obj.nr 27N. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34975 

 
Uniek nr. 6.32.6.0725 

Coördinaten X=147700 / Y=385030 

Plaats onbepaald 

Toponiem Steenselaar 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Melding van 5 concentraties "rond het vroegere uitgestrekte ven de Aard-

borst". Zie andere waarn. onder obj.nr 27N. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34976 
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Uniek nr. 6.32.6.0726 

Coördinaten X=147760 / Y=385000 

Plaats onbepaald 

Toponiem Neterselse Heide 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Melding van 5 concentraties "rond het vroegere uitgestrekte ven De Aard-

borst". Zie andere waarn. onder obj.nr 27N. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34977 

 
Uniek nr. 6.32.6.0727 

Coördinaten X=147800 / Y=384960 

Plaats onbepaald 

Toponiem Neterselse Heide 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Melding van 5 concentraties "rond het vroegere uitgebreide ven De Aard-

borst". Zie andere waarn. onder obj.nr 27N. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34978 

 
Uniek nr. 6.32.6.0728 

Coördinaten X=147275 / Y=385050 

Plaats onbepaald 

Toponiem Grijze Steen 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 08-1969 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Melding van "een aantal mesolihische artefacten en afslag[en]". Er wordtop 

gewezen dat er reeds eerder concentraties in de naaste omgeving zijn ge-
vonden. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34979 
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Uniek nr. 6.32.6.0736 

Coördinaten X=147250 / Y=384920 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoendernest 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Melding van vondsten tijdens zandwinning en egalisatie. Site op hoge zand-

rug die aansluit op stuk waar al eerder vuursteenvondsten werden gedaan. 
Vondsten onderhavige melding (behalve haardjes) werdengedaan in 
teruggestorte losse grond. Artefacten wijzen erop dat "het hierom een atelier 
van de zuidelijke Tjongercultuur" gaat. 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur Federmesser-groep 

Toelichting "... een drietal haardvuurtjes ..." 

Literatuur BKNOB 19969 *61 

Bron Archis 

Nummer 34993 

 
Uniek nr. 6.32.6.0737 

Coördinaten X=145780 / Y=384170 

Plaats onbepaald 

Toponiem Lanschotse Heide 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving "Op een zandweg langs een bosrand op de Lanschotse heide .... een 

concen-tratie mesolithische vuursteenartefacten en afslag[en]". 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 34995 

 
Uniek nr. 6.32.6.0738 

Coördinaten X=142400 / Y=383370 

Plaats onbepaald 

Toponiem Spreeuwelsche Heide 

Naam vinder Roymans 

Datum vondst 12-05-1973 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Fiche waarop behalve bovenstaande gegevens de opmerking: 300 m ten 

zuidenhiervan ligt nog een dergelijke vindplaats in dennenbos". 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 

Bron Archis 
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Nummer 34997 

 
Uniek nr. 6.32.6.0785 

Coördinaten X=147900 / Y=385010 

Plaats Vessem 

Toponiem Berkvennen 

Naam vinder Beex 

Datum vondst 1961 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Loeb-fiche en gegevens uit 'n lijst met meldingen Beex ca 1966. Volgens 

delijst "Zeer uitgestrekt terrein met grote hoeveelheden vuursteen. Voor 
enna 1952 hebben kleine onderzoekingen plaatsgehad door amateurs die 
voor DrBohmers werkten ..." Loeb-fiche geeft 3 coordinatenparen 
(147.900/385.010,148.115/385.250, 148.240/385.120) die wsch betrekking 
hebben op 3 concen-traties ("vindplaatsen" volgens fiche) binnen de 
ruimere vondstspreiding.Opm.: de coordinatenparen komen overeen met de 
hoekpunten van het bescherm-de terrein. 

Datering Laat-Paleolithicum - Mesolithicum 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting Mesolitisch, archeologisch nieuws 1961 aflevering 12 kolom  
 242 ; Beex 1961b 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 35106 

 
Uniek nr. 6.32.6.0786 

Coördinaten X=148240 / Y=385120 

Plaats onbepaald 

Toponiem Berkvennen 

Naam vinder Beex 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Loeb-fiche en gegevens uit 'n lijst met meldingen Beex ca 1966. Volgens 

delijst "Zeer uitgestrekt terrein met grote hoeveelheden vuursteen. Voor 
enna 1952 hebben kleine onderzoekingen plaatgehad door amateurs die 
voor DrBohmers werkten ..". Loeb-fiche geeft 3 coordinatenparen 
(147.900/385.010,148.115/385.250, 148.240/385.120) die wsch betrekking 
hebben op 3 concen-traties ("vindplaatsen" volgens fiche) binnen de 
ruimere vondstspreiding.Opm.: de coordinatenparen komen overeen met de 
hoekpunten van het bescherm-de terrein. 

Datering Laat-Paleolithicum - Mesolithicum 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 35107 

 
Uniek nr. 6.32.6.0958 

Coördinaten X=147800 / Y=385000 

Plaats Oostelbeers 
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Toponiem Terkooijen Hoef 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 25-09-1976 

Verwerving archeologisch: opgraving 

Beschrijving 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur Federmesser-groep 

Toelichting 

Literatuur Arts 1988; Arts & Deeben 1978 

Bron Archis 

Nummer 36940 

 
Uniek nr. 6.32.6.0963 

Coördinaten X=151760 / Y=386670 

Plaats Oirschot 

Toponiem De Elsten 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 1959 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Site ligt 20 meter van Oirschot VII-2Onderzoek BAI 1957, mogelijk dezelfde 

plaats, maar er zijn geencoordinaten vermeld. Zie ook waarnemingen 37325 
en 37326. 

Datering Mesolithicum - Laat-Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting vindplaats Oirschot VI; verspreide houtskool uit "cultuurlaag" 
  14C-gedateerd: 7095 ± 145 BP (GrN-6475); datering vml. te  

Literatuur Lanting & Van der Plicht 1997/1998: 

Bron Archis 

Nummer 37324 

 
Uniek nr. 6.32.6.0965 

Coördinaten X=151730 / Y=386630 

Plaats Oirschot 

Toponiem Hooiberg 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 1960 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving ligt ca. 20 meter ten westen van Oirschot VII-1. (coordinaten afkomstig 

vanP. Dijkstra, Veldhoven) Onderzoek BAI in 1957. Mogelijk gaat het 
omdezelfde plaatsen, maar er zijn geen coordinaten vermeld.Zie ook 
waarnemingen 37324 en 37326. 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur Federmesser-groep 

Toelichting 

Literatuur Arts, N., 1986: 

Bron Archis 

Nummer 37325 
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Uniek nr. 6.32.6.0966 

Coördinaten X=151850 / Y=386630 

Plaats Oirschot 

Toponiem Kaboutersberg 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 1969 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Boven het vondstniveau is ook mesolithisch materiaal 

aangetroffen(mededeling P. Dijkstra, Veldhoven) Mogelijk heeft het BAI hier 
ookonderzoek gedaan, maar er zijn geen coordinaten vermeld. Zie ook 
waarnemingen 37325 en 37324. 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur Federmesser-groep 

Toelichting 

Literatuur Arts, N., 1986: 

Bron Archis 

Nummer 37326 

 
Uniek nr. 6.32.6.0968 

Coördinaten X=151830 / Y=386680 

Plaats Oirschot 

Toponiem Kaboutersberg 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Vondstniveau ligt boven een Federmesser vondstniveau (Oirschot VII-1) 

Datering Midden-Mesolithicum - Midden-Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 37328 

 
Uniek nr. 6.32.6.0969 

Coördinaten X=150750 / Y=386130 

Plaats Wintelre 

Toponiem Kaboutersberg 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: opgraving 

Beschrijving 

Datering Laat-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Price 1975 

Bron Archis 

Nummer 37329 
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Uniek nr. 6.32.6.0982 

Coördinaten X=144920 / Y=386250 

Plaats onbepaald 

Toponiem De Elsten 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1969 

Verwerving niet-archeologisch: graafwerk 
Beschrijving CAA: fiche met tekst voor artikel in BKNOB.In de bouwput van een 

bungalow op de "Elsakkers" werden talrijke schervenvan vooral Romeins 
aardewerk gevonden. Daarnaast ook IJzertijd-scherven.De vindplaats is 
een hoge akker langs het riviertje "de Grote Beerze". 

Datering IJzertijd - IJzertijd 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting ruw besmeten 

Literatuur Beex 1969g 

Bron Archis 

Nummer 39549 

 
Uniek nr. 6.32.6.1134 

Coördinaten X=150575 / Y=391625 

Plaats Oirschot 

Toponiem Notel 

Naam vinder van Lierop 

Datum vondst 17-01-2002 

Verwerving niet-archeologisch: metaaldetectie 
Beschrijving Op 17 januari 2002 vond de heer Peter van Lierop uit Boxtel tijdens 

metaaldetectie op een akkerterrein op Notel te Oirschot (in de gemeente 
Oirschot) een republikeinse romeinse denarius uit 119 v. Chr. Deze munt is 
met vrij grote zekerheid pas later in deze contreien beland, gezien het feit 
dat de omlooptijd van romeins zilvergeld lang kon zijn (100 tot 150 jaar is 
niet ongewoon). Het gaat weliswaar om een losse vondst, maar een 
nederzettings-context is op deze plek zeer goed mogelijk. 

Datering Vroeg-Romeinse tijd - Vroeg-Romeinse tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 1x republikeinse denarius, geslagen tijdens M. Furius L.F.  
 Philus (119 v. Chr), vz. gelauwerde Janus-kop, met randschrift  
 'M. FVRi L.F.', kz. Roma staand n.l. die een trophaeum van  
 Gallische wapens bekranst, opschrift 'ROMA' verticaal ter re 

Literatuur Sear 1988 

Bron Archis 

Nummer 410616 

 
Uniek nr. 6.32.6.1224 

Coördinaten X=150950 / Y=386130 

Plaats onbepaald 

Toponiem Houtven 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1959 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan R.H.J. Klok 

doorgegevenoverzicht met de titel 'Laat-Paleolithische/Mesolithische 
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vindplaatsen mi-litair oefenterrein Oirschot' met v.w.b. deze waarneming de 
tekst: '9.150.95 x 386.13. Oppervlaktevondsten Th. van Brunschot ca. 1959. 
Datering:Mesolithicum'. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44722 

 
Uniek nr. 6.32.6.1225 

Coördinaten X=150700 / Y=386070 

Plaats Wintelre 

Toponiem Houtven 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1959 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan R.H.J. Klok 

doorgegevenoverzicht met de titel 'Laat-Paleolithische/Mesolithische 
vindplaatsen mi-litair oefenterrein Oirschot' met v.w.b. deze waarneming de 
tekst: '10.150.70 x 386.07 (naam vindplaats: 'Wintelre-Houtven'). 
Opgegraven door J.en Th. van Brunschot in 1959-60 in een jonge 
bosaanplant. Vondsten: enkeleduizenden artefacten, waaronder veel 
Wommersomkwartsiet en veel spitsen metoppervlakteretouche. Datering: 
Laat-Mesolithicum'. 

Datering Laat-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44724 

 
Uniek nr. 6.32.6.1228 

Coördinaten X=150080 / Y=385920 

Plaats Wintelre 

Toponiem Straatsche Heide 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 

Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan R.H.J. Klok 
doorgegevenoverzicht met de titel 'Laat-Paleolithische/Mesolithische 
vindplaatsen mi-litair oefenterrein Oirschot' met v.w.b. deze waarneming 
de tekst: '12.150.08 x 385.92. Oppervlaktevondst J. van Brunschot. 
Vondsten: ca. 100stuks, waaronder 1 driehoek. Datering: Mesolithicum'. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44726 
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Uniek nr. 6.32.6.1240 

Coördinaten X=152040 / Y=391630 

Plaats Oirschot 

Toponiem Kasteren ; Straten 

Naam vinder ROB 

Datum vondst 02-1996 

Verwerving archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers ingevuld ARCHIS-formulier. 

Datering Vroeg-Romeinse tijd - Laat-Romeinse tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur   

Bron Archis 

Nummer 44787 

 
Uniek nr. 6.32.6.1241 

Coördinaten X=153680 / Y=388460 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotsche Heide ; Oirschot III 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 18-06-1956 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Bron: Een door een onbekende beschrijver ingevuld RCC-fiche met een 

schetsvan de scherf met radstempelversiering en de beschrijving: '1 
karolingische(?) wandscherf. Ook mesol. vondsten. Naam collectie: BAI ?'. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44788 

 
Uniek nr. 6.32.6.1244 

Coördinaten X=149550 / Y=390500 

Plaats Oirschot 

Toponiem Brouwerij De Zwaan ; Vrijthof 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 02-12-1995 

Verwerving archeologisch: opgraving 

Beschrijving Bron: Onderzoeksverslag 'Brouwerij De Zwaan' door Jacques van de Ven 
d.d.december 1995 en Verwers en Kleij 1998 (zie Literatuur), waarvan de 
tekstluidt: 'Oirschot. In de voormalige brouwerij De Zwaan is bij restauratie-
werkzaamheden een duigenput gevonden evenals een 7 m diepe 
gemetselde wa-terput. Het steenformaat bedroeg 24 x 12 x 5 cm. Ook werd 
er een 6 m langeloden leiding aangetroffen. Grenzend aan de steenput is 
nog een cisterneontdekt. Bij het graafwerk zijn inheems-Romeinse scherven 
gevonden, evenals Pingsdorf- en Elmpt-aardewerk. J. van de Ven 
verzorgde de rapportage'. 

Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Hoge/Volle Middeleeuwen 



407 
 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Verwers 1998 

Bron Archis 

Nummer 44799 

 
Uniek nr. 6.32.6.1247 

Coördinaten X=147320 / Y=384920 

Plaats Oostelbeers 

Toponiem Sparrendijk 

Naam vinder Sanden, van der 

Datum vondst 9999 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers ingevuld ARCHIS-formulier en een door 

een on-bekende beschrijver geschreven tekst op een gelinieerd vel, die als 
volgtluidt: 'Onder C. vallen alle vondsten die gedaan zijn te Oostelbeers, 
langsde sparrendijk op een perceel (gelegen naast een stuk bos) dat eind 
'72 af-gegraven werd. De coordinaten zijn 147.325 x 384.925. Krt bl 51 C. 
Bij eenonderzoek door de afd. Prehistorie v/h Museum 't Oude Slot te Zeelst 
werdenhier enige vuurhaardjes ingetekend. 1C gravette mes. 2C geret. 
kling (zij-schrabber ?). 3C schrabber. 4C schrabber. 5C schrabber. 6C 
schrabber. 7CA-A steker. 8C schrabber. 9C A-A steker. 10C A spits. 11C R-
A steker. 12Cschrabber. 13C schrabber. 14C R-A steker. 15C schrabber. 
16C geret. frag-ment v/e ?'. 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur onbepaald 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44802 

 
Uniek nr. 6.32.6.1398 

Coördinaten X=150550 / Y=391625 

Plaats Oirschot 

Toponiem Notel 

Naam vinder ADC ArcheoProjecten 

Datum vondst 26-10-2001 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving AAO op plaats waterbekken. Aantal paalgaten vermoedelijk van spieker. 

Datering Late IJzertijd - Romeinse tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Lohof 2001 

Bron Archis 

Nummer 52117 

 
Uniek nr. 6.32.6.1450 

Coördinaten X=149000 / Y=385400 

Plaats Hoogeind 
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Toponiem Rouwven 

Naam vinder RAAP 

Datum vondst 10-04-2002 

Verwerving archeologisch: booronderzoek 
Beschrijving Booronderzoek in het kader van het AMR-project: CMA 51C-014.Het gebied 

is ter plaatse als gevolg van afstuiving bijzonder reliëfrijk. Op de plaats van 
het onderzoek van 1948 bevinden zich enkele hoge duinen.Uit de boringen 
bleek al snel dat de vuursteenvindplaats van destijds zich bevond op een 
plek waar latere sedimenten volledig door afstuiving zijn verdwenen, en het 
bodemprofiel flink is verstoord. Stuifduinen ten noordoosten van deze plek 
bevatten ¿jong dekzand II¿, waarin de archeologische neerslag van de 
Ahrensburg-cultuur te vinden moet zijn.De boringen gingen tot de diepte 
van de schone ondergrond (oud dekzand), maar vonden op de plek van het 
onderzoek van 1948 slechts twee minuscule vuursteensplinters.De bodem 
in het gebied wordt naar het zuidoosten toe, over het daadwerkelijke gebied 
van het monument, steeds lager en natter, en zal in het Laat-Paleolithicum 
niet aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning. Raaien met de megaboor op 
de meest kansrijke delen van dit gebied leverden geen vondsten op.Er 
kunnen geen argumenten worden aangevoerd om de wettelijke 
bescherming van het gebied te rechtvaardigen. De vuursteenvindplaats die 
in 1948 is opgegraven is vrijwel geheel onderzocht. 

Datering Laat-Paleolithicum - Mesolithicum 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Arts 1988 

Bron Archis 

Nummer 53552 

 
Uniek nr. 6.32.6.1491 

Coördinaten X=143720 / Y=384670 

Plaats Westelbeers 

Toponiem Scheperweg; Groote Beerze 

Naam vinder Beex 

Datum vondst 03-2005 

Verwerving niet-archeologisch: graafwerk 
Beschrijving In maart 2005 zijn bij ontgrondingswerkzaamheden ten oosten van de 

Groote Beerze aan de Scheperweg in Westelbeers bodemsporen 
aangetroffen door dhr. A.M.J.M. (Bart) Beex uit Bladel. Deze ontgronding 
heeft plaatsgevonden in het kader van de reconstructie van de beekloop en 
de aanleg van vistrappen in de Groote Beerze door het Waterschap de 
Dommel uit Boxtel. Dhr Beex heeft minimaal 40 sporen aangetroffen in het 
terrein ten zuidoosten van de stuw en de vistrappen.  Het middelpunt van de 
door mij onderzochte sporenconcentratie ligt op de coordinaten 
143.720/384.670. Na opnieuw schaven van een deel van het vlak (10 x 15 
m) heeft MAB de 20 sporen op dit gedeelte, het hoogst gelegen deel van 
het terrein, in het vlak getekend en een vijftal van de sporen gecoupeerd.  
Op 1 spoor na blijken alle gecoupeerde sporen zeer ondiep te zijn (5-20 cm 
-mv)en, merkwaardig genoeg, ingegraven/ingehakt te zijn in de ijzeroer-
bank. Het gaat dus slechts om de onderkant van kuilen die op een hoger 
niveau door de ontgronding weggegraven zijn.  In de verspreiding van de 
sporen zit een patroon; er is over een lengte van 8 meter een tweetal rijen 
kuilen waarneembaar en met 4 meter tussenruimte  bevinden er zich twee 
langwerpige kuilen aan de westkant van het ontgronde gedeelte. Het lijkt te 
gaan om een gebouw-structuur of -structuren uit de Volle Middeleeuwen. 
Deze datering valt af te leiden uit de aardewerkfragmenten uit de vulling van 
enkele sporen, vnl Andenne, Paffrath en Zuidnederlands handgevormd 



409 
 

aardewerk. Het terrein is door de gedane ontgrondingswerkzaamheden 
dermate verstoord dat een goede duiding van de sporen niet meer mogelijk 
is, een deel van de oorspronkelijk aanwezige sporen is waarschijnlijk reeds 
vergraven. De sporen strekken zich naar het westen uit tot aan de rand van 
de beek. Voorlopige duiding sporen: nederzettingssporen VMED-LMEA, van 
huizen of bijgebouwen. Overigens is  tientallen meters naar het noorden in 
mei 2005 een waarneming gedaan door Theo de Jong van de Gemeente 
Eindhoven, ook de door hem aangetroffen sporen hadden hun oorsprong in 
de Volle Middeleeuwen. Buiten de in deze vondstmelding gerapporteerde 
scherven bevindt zich nog aardewerkmateriaal in het bezit van de vinder. 

Datering Vroege Middeleeuwen D - Hoge/Volle Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting uit coupe I 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 55349 

 
Uniek nr. 6.32.6.1495 

Coördinaten X=149580 / Y=390750 

Plaats Oirschot 

Toponiem Lepelaer 

Naam vinder Gemeentewerken 

Datum vondst 30543 

Verwerving niet-archeologisch graafwerk 

Beschrijving Waterput aangetroffen bij bouw woningwetwoningen aan de  
 Lepelaer. In de put van 90 cm doorsnee werden scherven  
 gevonden maar ook natuursteen en botmateriaal. Scherven  
 dateren volgens Verwers van voor 1000. Deze put staat niet  
 in Archis;  

Datering Vroege Middeleeuwen A - Vroege Middeleeuwen B 

Cultuur onbekend 

Toelichting C14-DATERING 6650 +-25 BP (RP) 

Literatuur 

Bron Gemeentearchief 

Nummer 600001 

 
Uniek nr. 6.32.6.1499 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Westelbeers 

Toponiem   

Naam vinder   

Datum vondst   

Verwerving onbekend 

Beschrijving   

Datering   -   

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur   

Bron¶ 

Literatuur 
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Nummer 600005 

 
Uniek nr. 6.32.6.1500 

Coördinaten X=151760 / Y=386670 

Plaats Oirschot 

Toponiem De Elsten 

Naam vinder Onbekend 

Datum vondst 1959 

Verwerving archeologisch: opgraving 

Beschrijving Site ligt 20 meter van Oirschot Vii-2. Onderzoek Bai 1957,  
 mogelijk dezelfde plaats, maar er zijn geen coördinaten  
 vermeld. Zie ook waarnemingen 37325 En 37326. 

Datering Laat-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum 

Cultuur  n.v.t. 

Toelichting houtskool uit een 'haardje' 14C-gedateerd: 6690 ± 65 BP (GrN- 
 2171) 

Literatuur Groels, J. & H.C. Kuenen, 1970; Lanting, J.N. & J. van der  
 Plicht, 1997/1998: 

Bron¶ 

Literatuur 

Nummer 600006 

 
Uniek nr. 6.32.6.1597 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oostelbeers 

Toponiem de Aardborst 

Naam vinder A. Leenhouwers 

Datum vondst 1971 en 1972 

Verwerving archeologisch: veldverkenning 

Beschrijving verschillende concentraties 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Neolithicum B 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Leenhouwers & Peeters 1973 

Bron 

Literatuur 

Nummer 600104 

 
Uniek nr. 6.32.6.1601 

Coördinaten Onbekend 

Plaats onbekend 

Toponiem Kuykseindse Heide 

Naam vinder R.S. Merckx & J. Coenen 

Datum vondst zomer 1972 

Verwerving archeologisch: veldverkenning 

Beschrijving spitsen, stekers, schrabbers etc.; gevonden tijdens  
 ontgronding; zie echter BKNOB 1973,  

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 
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Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1973d; Van der Lee 1974; Merckx & Coenen 1973 

Bron 

Literatuur 

Nummer 600108 

 
Uniek nr. 6.32.6.1688 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem Spoordonkseweg 39 

Naam vinder onbekend 

Datum vondst juli t/m noovembr 1994 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Hoge/Volle Middeleewen - Hoge/Volle Middeleeuwen 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Mattheeuwsen 1995; Van de Ven 1995 

Bron 

Literatuur 

Nummer 600195 

 
Uniek nr. 6.32.6.2189 

Coördinaten X=142675 / Y=383100 

Plaats Westelbeers 

Toponiem Kapeldijk 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Laat-Paleolithicum - Neolithicum 

Cultuur 

Toelichting Melding Wouters, Jaren 50?? 

Literatuur 

Bron P.Dijkstra 

Nummer 600724 

 
Uniek nr. 6.32.6.2190 

Coördinaten X=146990 / Y=385050 

Plaats Oirschot 

Toponiem Broekdijk 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 
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Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron P.Dijkstra 

Nummer 600725 

 
Uniek nr. 6.32.6.2191 

Coördinaten X=147175 / Y=385150 

Plaats Oirschot 

Toponiem Broekdijk 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron P.Dijkstra 

Nummer 600726 

 
Uniek nr. 6.32.6.2192 

Coördinaten X=147300 / Y=385000 

Plaats Oirschot 

Toponiem Sparrendijk 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron P.Dijkstra 

Nummer 600727 

 
Uniek nr. 6.32.6.2193 

Coördinaten X=147425 / Y=385050 

Plaats Oirschot 

Toponiem Sparrendijk 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Midden-Mesolithicum - Laat Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 
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Bron P.Dijkstra 

Nummer 600728 

 
Uniek nr. 6.32.6.2194 

Coördinaten X=147750 / Y=385000 

Plaats Oirschot 

Toponiem Dennendijk 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Paleolithicum - Neolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron P.Dijkstra 

Nummer 600729 

 
Uniek nr. 6.32.6.2195 

Coördinaten X=147850 / Y=385100 

Plaats Oirschot 

Toponiem Dennendijk 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Paleolithicum - Neolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron P.Dijkstra 

Nummer 600730 

 
Uniek nr. 6.32.6.2196 

Coördinaten X=147950 / Y=385025 

Plaats Oirschot 

Toponiem Dennendijk 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Paleolithicum - Neolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron P.Dijkstra 

Nummer 600731 
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Uniek nr. 6.32.6.2197 

Coördinaten X=150500 / Y=386000 

Plaats Oirschot 

Toponiem Straatsche Heide 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Laat-Paleolithicum - Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron P.Dijkstra 

Nummer 600732 

 
Uniek nr. 6.32.6.2198 

Coördinaten X=151950 / Y=386700 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotse Heide 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron P.Dijkstra 

Nummer 600733 

 
Uniek nr. 6.32.6.2262 

Coördinaten X=143550 / Y=383315 

Plaats Westelbeers 

Toponiem Keyenhurkse Dreef 

Naam vinder P. van Gisbergen 

Datum vondst onbekend 

Verwerving archeologisch: veldkartering 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Mesolithicum - Midden-Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron archief-Van Gisbergen; KEY 

Nummer 600797 

 
Uniek nr. 6.32.6.2263 
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Coördinaten X=143550 / Y=383315 

Plaats Westelbeers 

Toponiem Keyenhurkse Dreef 

Naam vinder P. van Gisbergen 

Datum vondst onbekend 

Verwerving archeologisch: veldkartering 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Mesolithicum - Midden-Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron archief-Van Gisbergen; KEY 

Nummer 600798 

 
Uniek nr. 6.32.6.2264 

Coördinaten X=143550 / Y=383315 

Plaats Westelbeers 

Toponiem Keyenhurkse Dreef 

Naam vinder P. van Gisbergen 

Datum vondst onbekend 

Verwerving archeologisch: veldkartering 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Mesolithicum - Midden-Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron archief-Van Gisbergen; KEY 

Nummer 600799 

 
Uniek nr. 6.32.6.2265 

Coördinaten X=143550 / Y=383315 

Plaats Westelbeers 

Toponiem Keyenhurkse Dreef 

Naam vinder P. van Gisbergen 

Datum vondst onbekend 

Verwerving archeologisch: veldkartering 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Mesolithicum - Midden-Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron archief-Van Gisbergen; KEY 

Nummer 600800 

 
Uniek nr. 6.32.6.2266 

Coördinaten X=143550 / Y=383315 

Plaats Westelbeers 
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Toponiem Keyenhurkse Dreef 

Naam vinder P. van Gisbergen 

Datum vondst onbekend 

Verwerving archeologisch: veldkartering 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Mesolithicum - Midden-Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron archief-Van Gisbergen; KEY 

Nummer 600801 

 
Uniek nr. 6.32.6.2267 

Coördinaten X=143550 / Y=383315 

Plaats Westelbeers 

Toponiem Keyenhurkse Dreef 

Naam vinder P. van Gisbergen 

Datum vondst onbekend 

Verwerving archeologisch: veldkartering 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Mesolithicum - Midden-Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting ca. 1,25 kg 

Literatuur 

Bron archief-Van Gisbergen; KEY 

Nummer 600802 

 
Uniek nr. 6.32.6.2390 

Coördinaten X=149000 / Y=385425 

Plaats Vessem 

Toponiem Vessem 

Naam vinder 

Datum vondst 23986 

Verwerving 

Beschrijving Vessem Ahrendsburg cultuur z.z.o. 

Datering Laat-Paleolithicum 

 - 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron K. Huybers 

Nummer 600928 

 
Uniek nr. 6.32.6.2415 

Coördinaten X=148300 / Y=385200 

Plaats Vessem 

Toponiem 
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Naam vinder 

Datum vondst 1961 

Verwerving 

Beschrijving Mesolitisch, archeologisch nieuws 1961 aflevering 12 kolom  

Datering Mesolithicum 

 - 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron K. Huybers 

Nummer 600964 
 

32.7 Borg/Stins/Versterkt huis 

Plaats met resten van bewoning; resten van geïsoleerd huis/ erf van hout of 

steen, al dan niet gecombineerd met die van erf (bijbehorende 

bijgebouwen, waterput(ten), greppels, hooiberg e.d.). Deze locatie is 

eventueel begrensd door een greppel, omheining etc., maar niet gelegen op 

een kunstmatige ophoging. 

Datering: Late Middeleeuwen (vanaf de13e eeuw A.D.)- Nieuwe Tijd. 

Archeologische correlaten en landschappelijke ligging: 

• één huisplattegrond plus eventuele plattegronden van bijgebouwen en 

faciliteiten, zoals een waterput, afvaldump(s) e.d. (a); 

• nederzettingsvondsten (grondstof, halffabricaten, eindproducten en 

afval; relatief groot percentage is gebroken en verbrand, ecologische 

resten (zoals plantenresten en botten die duiden op de verwerking en 

consumptie van voedsel) (a). 

• resten van een omheining (palissade, greppel etc.) (b); 

• evt. cultuurlaag (b); 

• lay-out van de hoofdstructuur in de vorm van veeboxen en 

haardplaats (b); 

• omheining (palissade, wal etc.) (b). 

 

32.8 Moated site 

Door een minimaal 5 m brede gracht omgeven wooncomplex, waarbij het voornaamste gebouw in 

(bak)steen is uitgevoerd. De rest bestaat uit steen of (meestal) houtbouw. De gebouwen kunnen 

defensieve elementen, zoals kantelen, torens en een poortgebouw bezitten, maar zijn niet reëel 

verdedigbaar. Ze hebben uitsluitend een residentiële functie. 

Datering: Late Middeleeuwen (vanaf de13e eeuw A.D.)- Nieuwe Tijd. 

Moated site is een internationaal gangbare verzamelnaam voor complexen die op regionaal niveau 

vaak anders worden aangeduid, zoals stenen kamer (rivierengebied, Zeeland), begraven hofstad 

(Hollandse kustgebied), havezate (Overijssel en Drenthe), borg (Groningen) en stins (Friesland). 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• omgrachting (minimaal 5 m breed) (a); 

• opgaand muurwerk dunner dan 45-60 cm, funderingen smaller dan 

1 m (a); 

• archeologische resten wijzen op een zekere welstand (a). 

• evt. cultuurlaag (b); 

• soms poortgebouw, torens etc. maar deze zijn niet reëel verdedigbaar (b); 

• meestal combinatie van baksteen- en houtbouw (b). 

 

32.9 Landweer 

Lineair stelsel van aarden wallen en grachten, meestal langs de randen van een territorium, met een 

passief defensieve functie. 

Datering: (Late) Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 
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• lage, kunstmatig opgeworpen, lineaire wallen (a); 

• lineair stelsel van grachten (a); 

• beperkt tot het pleistocene deel van Nederland (a). 

• vaak in combinatie met andere defensieve elementen (b); 

• vaak in combinatie met doorgaande wegen (b). 

 

32.10 Bewoning onbepaald 

Nederzettingsvorm waarvan de precieze aard niet is vastgesteld. 

Datering: Paleolithicum-Nieuwe Tijd. 

Archeologische indicatoren: zie voor een indicatie elders binnen de groep „Bewoning (inclusief 

verdediging)‟. 

Uniek nr. 6.32.10.0250 

Coördinaten X=155000 / Y=388000 

Plaats onbepaald 

Toponiem De Aalsten 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 02-10-1933 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Twee Loeb-fiches, gebaseerd op Willems 1936, met name pag. 102 en afb. 

15.Aanleiding tot de opgraving was een melding van Joan Willems, dat "op 
hetterrein der werkverschaffing praehistorische voorwerpen werden 
gevonden".Leide tot opgraving in 2-7 oktober 1933 en 9-28 april 1934. 
Voornamelijk"urnen" (zie andere waarn. onder obj.nr. 51BZ-8), met een 
aantal mesoli-thische en neolithische vondsten "om en in het grafveld, doch 
nimmer in ge-sloten verband met de urnen of brandgrafjes ....".De 
steentijdvondsten zijn gedaan voor en tijdens de 
opgraving.Vondstbeschrijving op basis Willems 1936, afb. 15. 

Datering Midden-Neolithicum A - Laat-Neolithicum B 

Cultuur onbepaald 

Toelichting 

Literatuur Willems 1935 

Bron Archis 

Nummer 29820 
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Thema: 33 Cultus/heiligdom 

 

 

33.1 Kerk  

Zelfstandig kerkelijk gebouw, bestaande uit een toren, schip en een koor, met een kerkrechtelijke 

status. In beginsel bevat een kerk een altaar en is deze gewijd. 

Datering: Vroege Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• hout- of steenbouw. Meestal een zaalbouw met vaak een aan de oostzijde uitgebouwd koor (a); 

• oriëntatie is oost-west met, indien aanwezig, een toren aan de westzijde (a). 

• bij steenbouw frequent pilaren (b); 

• doopvont (b); 

• soms, maar niet altijd met begravingen (b); 

• soms gelegen binnen afscheiding (greppel, sloot, palissade) (b); 

• mobilia met een christelijke symboliek (b); 

• kerkklok en aanwijzingen in de directe omgeving voor het gieten van de klok (b); 

• vaak in combinatie met kerkhof (b); 

• vaak in of bij nederzettingen (b). 

Uniek nr. 6.33.1.0494 

Coördinaten X=149540 / Y=390430 

Plaats onbepaald 

Toponiem O.L.V.Kapel/Hervormde kerk; Vrijthof 

Naam vinder Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

Datum vondst 1960 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Loeb-fiche/CAA geeft melding weer van G.Beex:"Middeleeuwse 

bodemsporen in en rond een Romaans kerkje".Geen verdere 
bijzonderheden meegedeeld.In 1960 heeft in dit kerkje restauratie- en 
funderingsonderzoek plaats-gehad door RDMZ, i.s.m. ROB, waaraan Janse 
in het Nieuwsbulletin het onder-staande artikel (kol. *147-154) 
wijdde.Vermoedelijk heeft Beex' melding betrekking op de bij dit onderzoek 
aange-troffen (bewonings?)sporen in/rond de kerk (?): 01.Onder 02 
samengevat de bij het onderzoek RDMZ blootgelegde oudere restenvan de 
kerk.Datering eerste aanleg: Janse, en Kubach/Verbeek (II), S. 904: begin 
XII. 

Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Janse 1961 

Bron Archis 

Nummer 32741 

 
Uniek nr. 6.33.1.1109 

Coördinaten X=146620 / Y=386250 

Plaats onbepaald 

Toponiem Oude Kerktoren 

Naam vinder Beex 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
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Beschrijving Ruine van Middeleeuwse toren en funderingen van kerk. Datering van 
kerken toren: eind 14e eeuw. Mogelijk nog sporen van houten 
voorgangersin de bodem aanwezig. Kerk verwoest door Maarten van 
Rossem en sinds nietmeer hersteld.Dataconversie SUFII-DWG; maart 
2000; ROB. 

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 40774 
 

33.2 Kapel  

Zelfstandig kerkelijk gebouw waarvan de kerkrechtelijke status over het algemeen minder is dan van 

een kerspel- of een kloosterkerk. In beginsel bevat een kapel een altaar en is deze gewijd. 

Datering: Vroege Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• eenvoudige hout- of steenbouw. Meestal een zaalbouw met vaak een aan de oostzijde uitgebouwd 

koor (a); 

• oriëntatie is oost-west met, indien aanwezig, een toren aan de westzijde (a). 

• soms, maar niet altijd met begravingen (b); 

• soms gelegen binnen afscheiding (greppel, sloot, palissade) (b); 

• mobilia met een christelijke symboliek (b); 

• vaak in of bij nederzettingen. Verder komen we bij grote kastelen zgn. eigenkapellen tegen. Soms in 

het veld (veldkapel) of langs een weg (wegkapel), bestemd voor bewoners en passerende reizigers 

(b). 

 

33.3 Klooster  

Gebouw of complex van gebouwen, dienende tot verblijf van een gemeenschap van mannen of 

vrouwen die zich uit de wereld hebben teruggetrokken om in de beperkingen van de clausuur een 

godsdienstig leven te leiden. Ze richten zich naar een bepaalde regel of constitutie, waarbij aan de 

koordienst (officia) bijzondere aandacht wordt besteed. Onder invloed van de Romeinse castra-

aanleg werd de kern gevormd door de kloosterkerk met een kloosterhof die door een kloostergang 

omgeven is. Daaromheen groepeerden zich als de belangrijkste gebouwen de kapittelzaal, de 

dormter, de refter met keuken, de spreekzaal (locutorium of auditorium) en de ziekenzaal met kapel. 

Buiten de clausuur stonden het aalmoeshuis, de herberg voor pelgrims en reizigers, de woning van 

de abt of prior, het salutatorium, schuren, stallen en kelders en een poortgebouw (kloosterpoort). 

Grote orden bezaten vaak een melkerij, een bakkerij en een brouwerij. De cisterciënzers en enige 

aan hen verwante orden hadden lekenbroeders of conversen in hun gemeenschap. Voor hen 

stichtten zij buitenhoven met eet-, slaapzalen etc. en allerlei werkplaatsen. Gelegen zowel binnen 

steden als op het platteland. Binnen de stadsmuren moesten de kloostergebouwen veel beknopter 

zijn dan op het platteland. 

Datering: vanaf de Middeleeuwen tot heden. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• specifieke lay-out met karakteristieke elementen (kloosterhof, dormter met kloostercellen etc.) (a). 

• vaak omgeven door muur en gracht (b); 

• vaak begravingen binnen het complex (b); 

• bijgebouwen in de directe omgeving (b). 

 

Uniek nr. 6.33.3.2429 

Coördinaten X=150570 / Y=389380 

Plaats onbepaald 

Toponiem Kloosters 
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Naam vinder Beex 

Datum vondst 1965 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving CAA: Loeb-fiche met melding G.Beex aangaande 'ringwal, diam. bijna 60 

m'.Een pollenmonster hieruit is naar het BAI, Groningen, 
opgezonden.Verwijzing naar artikel Beex in het Nieuwsbull. van 15.10.1965, 
p.*129.*Aantekeningen op Loeb-fiche: er is sprake van een aanleg welke in 
1930 alswielerbaan werd gebruikt. Het is echter niet duidelijk of het toen als 
zo-danig is aangelegd of dat een bestaand aardwerk voor de wielersport 
werdaangepast.In het Nieuwsbull. van het jaar daarop werd de melding 
'ingetrokken'; zieBeex 1966, *19. 

Datering Nieuwe Tijd C - Nieuwe Tijd C 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting gebruikt in de jaren 20 van de 20e eeuw 

Literatuur Beex 1965e; 1966c 

Bron Archis 

Nummer 33436 
 

33.4 Cultusplaats/heiligdom/tempel  

Formele, niet-overdekte locatie van niet-christelijke religieuze handelingen of gebouw voor het 

praktiseren van religie (niet-christelijk).. 

Datering: in elk geval Late Bronstijd-Romeinse Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• rechthoekig omgreppeld dan wel anderszins omheind terrein (a); 

• specifieke samenstelling van archeologica, die afwijkt van nederzettingen en graven (a). 

• vierhoekig terrein met greppel/wal en/of palissade met daarbinnen resten 

van stenen/of houten gebouw (a); 

• steen- of houtbouw (a); 

• votiefgaven (aardewerk (a), metalen voorwerpen, waaronder munten (a) 

en militaria (a)); 

• (verbrande) dierenbotten (a). 

• votiefgaven, zoals aardewerk en metalen voorwerpen (b); 

• verbrande dierenbotten (b). 

• altaren (b); 

• votiefstenen (b); 

• ovens (b). 
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Thema: 34 Begraving 

 

34.1 Grafheuvel  

Artificiële heuvel waarin of -onder graven met en/of lijkbegraving als crematie. Ingeval van „zichtbaar‟ 

is de heuvel bovengronds herkenbaar, bij „niet-zichtbaar‟ ontbreekt de heuvel bovengronds, maar zijn 

er wel aanwijzingen aanwezig voor een grafheuvel, in de vorm van een bewaard 

gebleven oud-oppervlak of bodemvorming n.a.v. het heuvellichaam (infiltratiezone of fibers). 

Datering: Laat-Neolithicum-Vroege Middeleeuwen (?). 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• verbrande (gecremeerde) of onverbrande menselijke resten (a); 

• sporen van of aanwijzingen voor kunstmatig heuvellichaam (a). 

• eventueel grafkuil (b); 

• grafgiften, die verbrand kunnen zijn (b); 

• eventueel urn, d.w.z. aardewerken container van crematieresten (b); 

• soms zijn dodenhuisjes aanwezig (b); 

• grafstructuren rond graf (ringsloot en paalkrans) (b); 

• grafheuvels zijn vaak gelegen op/ tegen de kam van landschappelijke verhogingen aan (b). 

Uniek nr. 6.34.1.0858 

Coördinaten X=144375 / Y=384950 

Plaats onbepaald 

Toponiem Honsbergen 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving De documentatie in het CAA bestaat uit een Loeb-fiche met de tekst: 

'Zesgrafheuveltjes. Coordin. 144.375/384.950 - 144.520/385.120. Het 
terrein,plaatselijk bekend als de Honsbergen, is nu gebruikt voor 
woningbouw. Ge-gevens verstrekt door G. Beex, Petuniapad 15, Eindhoven 
op 8.6.1964', metde aanvulling van R.H.J. Klok: 'Enige tumuli in rechte lijn 
langs "Het Ker-kepad" gelegen zijn alle afgegraven voor woningbouw. 2 der 
tumuli zijn nietmeer te localiseren'. 

Datering Bronstijd - IJzertijd 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 36261 
 

34.2 Grafheuvelveld 

Drie of meer artificiële heuvels uit dezelfde archeologische cultuur/periode over of waarin inhumatie- 

en/of crematiegraven. Ingeval van „zichtbaar‟ zijn de heuvels bovengronds herkenbaar, bij „niet-

zichtbaar‟ ontbreekt de heuvel bovengronds, maar zijn wel aanwijzingen aanwezig voor een 

grafheuvel, in de vorm van een bewaard gebleven oud-oppervlak of bodemvorming n.a.v. het 

heuvellichaam (infiltratiezone of fibers). 

Datering: Laat-Neolithicum-Vroege Middeleeuwen (?). 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• verbrande (gecremeerde) of onverbrande menselijke resten (a); 

• sporen van of aanwijzingen voor een kunstmatig heuvellichaam (a). 

• eventueel grafkuil (b); 

• grafgiften (aardewerk, wapens/werktuigen en sieraden) (b); 

• soms zijn dodenhuisjes aanwezig (b); 

• grafstructuren rond graf (standspoor, ringsloot, paalkrans) (b); 
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• grafheuvels zijn vaak gelegen op/ tegen de kam van landschappelijke verhogingen aan (b). 

 

34.3 Urnenveld  

Drie of meer bijzettingen in urnen (een aardewerken container), in een doek of los, die alle drie in een 

kuiltje zijn gedeponeerd. Over deze bijzettingen zijn heuvels, uiteenlopend van ronde, rechthoekige 

tot (mogelijk) achtvormige (sleutelgatvormige) vorm opgeworpen, die gewoonlijk opgebouwd zijn uit 

(heide)plaggen. De diameter van deze heuvels varieert doorgaans van enkele meters tot ca. 15 m. 

Rond de voet van een heuvel is in de regel een ronde, vierkante, rechthoekige of 

achtvormige/sleutelgatvormige greppel aanwezig. 

N.B.: Tot de urnenvelden behoren ook crematiebijzettingen die niet overdekt zijn met een kunstmatige 

heuvel. 

Datering: Late Bronstijd-begin Midden-IJzertijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• (menselijke) crematieresten (a); 

• heuvel of aanwijzing voor heuvel (bodemvorming of bewaard gebleven oud-oppervlak) (a). 

• grafgiften: vooral aardewerk en bronzen sieraden, kledingaccessoires en toiletgerei (b); 

• urn ofwel aardewerken container (b); 

• houtskool (resten van de brandstapel) (b); 

• soms zijn artefacten (vooral aardewerk) in greppel aanwezig (b); 

• soms zijn dodenhuisjes aanwezig (b); 

• urnenvelden zijn in de regel aangelegd op verhogingen in het landschap en de oriëntatie van de 

graven volgt de richting van deze verhogingen (b); 

• een algemeen verschijnsel is dat urnenvelden rondom één of meer oudere tumuli zijn aangelegd (b). 

Uniek nr. 6.34.3.0509 

Coördinaten X=149850 / Y=389850 

Plaats Oirschot 

Toponiem Moorland; voormalig AMK-terrein 

Naam vinder ROB 

Datum vondst 11-12-1995 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving de aanvankelijk ingevoerde coördinaten (149.900/389.790) vallen buiten dit 

areaal en zijn gewijzigd op basis van de overzichtskaart opgravingsputten. 
De hier gebruikte coördinaten betreffen ongeveer het midden van het 
opgegraven areaal/de werkputten; tevens werkput 3.  Dit terrein is wettelijk 
beschermd geweest als monument ODB45808/CMA51A-001, wegens een 
vermoedde voortzetting van het naastgelegen urnenveld: zie waarneming 
W36256. De door Beex genoemde vondsten aan de westrand van het 
terrein met het urnenveld bleken onjuist te zijn; er waren alleen vondsten 
aan de oostrand gedaan. In 1995-1996 heeft de ROB onderzoek op dit 
terrein uitgevoerd waaruit geconcludeerd kon worden dat de bij de 
aanwijzing veronderstelde archeologisch waardevolle relicten in het terrein 
niet (meer) aanwezig zijn.  De wettelijke bescherming op dit terrein is in 
1999 afgevoerd. In het kader van het AMR-project is de afvoer vollediger 
afgehandeld en zijn nadere gegevens in Livelink ondergebracht onder dit 
waarnemingsnummer. Voor nadere informatie zie Livelink en/of het dossier 
behorende bij het voormalige monument ODB45808/CMA51A-001. 

Datering Late Bronstijd - Midden-IJzertijd 

Cultuur Nederrijnse grafheuvelcultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1966p 

Bron Archis 

Nummer 32870 

 



424 
 

Uniek nr. 6.34.3.0565 

Coördinaten X=155000 / Y=388000 

Plaats onbepaald 

Toponiem Bestse Bergen 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1900 

Verwerving niet-archeologisch: graafwerk 
Beschrijving Melding "Oud Archief".Op de verwijzing in het CAA naar bovenstaand 

archief staat de tekst: '156/389. Bestsche bergen. Urnenveld met urnen. In 
een der urnen werd een kope-ren haarnaald met knop gevonden. Zie ook 
Willems, Een bijdrage tot de ken-nis etc. blz. 41'. Hiermee wordt verwezen 
naar de twee oranje ROB-fichesdie betrekking hebben op de onder CAA: 
51BZ-4 (waarn. 33252) beschrevenwaarneming, waarin ook een andere 
(d.w.z. de hier besproken) waarneming ge-noemd wordt. Van deze laatste 
is in het Oud Archief onder de coordinaten155/386 een oranje ROB-fiche 
aanwezig met als tekst een citaat uit Holwerda en Smit 1917 (zie Literatuur), 
waaruit het volgende: 'Hier werden in hetjaar 1900 een aantal blijkbaar 
Germaansche urnengraven in de Achterheidegevonden, waaruit de 
volgende voorwerpen door den heer Renders, hoofd derschool aldaar, zijn 
geschonken'; daarna volgt de opsomming van de hierbovengeciteerde 
beschrijvingen.In Beex 1979 (zie Literatuur) wordt duidelijk gemaakt dat 
deze waarnemingbetrekking heeft op het door Willems in 1933-34 
onderzochte urnenveld langshet Beatrix-Kanaal. Zie voor dit urnenveld ook 
CAA: 51BZ-8 (waarn. 33307). 

Datering Vroege IJzertijd - Midden-IJzertijd 

Cultuur Nederrijnse grafheuvelcultuur 

Toelichting vermoedelijk Harpstedt-pot, want met 'gekartelden rand'  

Literatuur Holwerda & Smit 1917 

Bron Archis 

Nummer 33280 

 
Uniek nr. 6.34.3.0566 

Coördinaten X=155000 / Y=388000 

Plaats onbepaald 

Toponiem Aarlesche Heide 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 02-10-1933 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving De documentatie in het CAA bestaat uit een door G. Beex d.d. 20-6-1964 

in-gevuld Monumentenraad-fiche en twee hiervan afgeleide Loeb-fiches. 
Voor eenvolledig beeld van de resultaten van het in 1933 en 1934 ter 
plaatse uitge-voerde onderzoek wordt verwezen naar Willems 1936 (zie 
Literatuur).Zie voor het uit dit onderzoek afkomstige oudere materiaal 
waarn. 29820. 

Datering Late Bronstijd - Vroege IJzertijd 

Cultuur Nederrijnse grafheuvelcultuur 

Toelichting 

Literatuur Bursch 1942 

Bron Archis 

Nummer 33307 

 
Uniek nr. 6.34.3.0567 
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Coördinaten X=155100 / Y=386900 

Plaats onbepaald 

Toponiem Strijpsche Kampen 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1938 

Verwerving niet-archeologisch: graafwerk 
Beschrijving De documentatie in het CAA bestaat uit een Loeb-fiche met de tekst: 

'Urnen-veld, waaruit talrijke urnen (stukgespit). Zie voor deponering der 
vondstenbrief van G. Beex, Eindhoven van 29.9.1965 in archief R.O.B. 
dossier Oir-schot 51 w. IJzertijd (?). Gevonden en vernield tijdens 
ontginning van deStrijpse Kampen in 1938'. De genoemde brief d.d. 29-9-
1965 is in deze waar-neming verwerkt onder Collecties en gaat vergezeld 
van een andere brief vanG. Beex d.d. 18-9-1965 met de tekst: 'In 1938 werd 
tijdens een ontginning(door de Heide Mij) in "de Strijpse Kampen" een groot 
aantal urnen ver-graven. Uit de nog op het terrein aanwezige urnscherven 
was op te makendat deze waarschijnlijk uit de IJzertijd dateren. Het terrein 
was voor deontginning een hogere zandrug die echter geheel werd 
geegaliseerd. Over devondstomstandigheden werd ik uitvoerig in een 
tweetal brieven d.d. 6-3-1948en 11-3-1948 ingelicht door een der arbeiders 
die bij de ontginning warente werk gesteld namelijk H.A.C. Verhoeven, 
destijds wonende te Eindhoven,Stellenboschstraat 126 te Eindhoven. De 
vindplaats ligt op kaartbl. 51 D,coord.: 155.100 x 386.900'. 

Datering Late Bronstijd - Midden-IJzertijd 

Cultuur Nederrijnse grafheuvelcultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 33311 

 
Uniek nr. 6.34.3.0857 

Coördinaten X=149900 / Y=389890 

Plaats Oirschot 

Toponiem Moorland; voormalig AMK-terrein 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1950 

Verwerving niet-archeologisch: graafwerk 
Beschrijving De documentatie in het CAA bestaat uit een tweetal Loeb-fiches met elkaar 

grotendeels overlappende teksten. De recentste tekst luidt: 
'Urnenveld,waaruit urnen gedeeltelijk van het vroeg Hallstatt-type, 
gedeeltelijk Harp-stedter vorm. Publ.: Nieuwsbull. K.N.O.B. van 15.10.1965 
*129. BrabantsHeem jrg. XVIII, Nr. 3 Mei-Juni, p. 66 en 67.  Urnenveldentijd 
(7e-5e eeuw v.Chr). Gevonden bij een zandafgraving.  149.000/389.890 
vondsten gedaan in ca. 1950. (Melding: Beex, 1965) Tekeningen in het 
tekenarchief van de ROB; Depot H.Scholman (arts te Oirschot).  Op het 
oudere Loeb-fiche is later door R.H.J.Klok de volgende tekst aangebracht: 
'vindplaats urnen 149.900/389.790 -> 4-tal urnen hier gevonden (Z-rand v/e 
hoge akker in een zandafgraving).'  Bij de ROB werden de urnen voor zover 
mogelijk gerestaureerd. No. 1 is een gladgepolijste lederkleurige urn met 
scherp geknikt profiel en licht gewelfde bodem. Ook urn no.4 heeft deze 
vorm, maar een andere kleur, te weten donkergrijs met gele vlekken. Bij urn 
no. 2 is het bijzondere, dat het gehele oppervlak glad is gelaten, hoewel de 
urn wat de rest gezien de vorm en de versiering van vingernagelindrukken 
op de rand een typische Harpstedt-urn is. De kleur is steenrood tot geel. No. 
3 is het onderste gedeelte van een grote Harpstedt-urn met een 
sterkgeruwd, zogenaamd besmeten oppervlak, dat over het algemeen 
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kenmerkend is voor de Harpstedt-urnen. De kleur is okergeel.  Beex stelde 
dat gezien het feit dat de "westelijk" van deze afgraving gelegen akkers 
hoger worden, het waarschijnlijk was dat het urnenveld zich in die richting 
voortzet. Het terrein ten (zuid)westen van deze vondstmelding is wettelijk 
beschermd geweest als ODB45808/CMA51A-001, maar in 1999 is de 
wettelijke bescherming afgevoerd nadat onderzoek in 1995=1996 (ROB) 
had uitgewezen dat hier geen urnenveldsporen aanwezig zijn. Het bleek dat 
Beex alleen vondsten aan de oostrand van het terrein met het urnenveld 
had gedaan, en niet aan de westrand. Voor nadere informatie zie W32870 
en Livelink en/of dossier. 

Datering Vroege IJzertijd - Midden-IJzertijd 

Cultuur Nederrijnse grafheuvelcultuur 

Toelichting gepolijst oppervlak 

Literatuur Beex 1966p 

Bron Archis 

Nummer 36256 
 

34.4 (Vlak)graf  

Solitaire grafkuil die niet overdekt is met een grafheuvel. 

Datering: Mesolithicum-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• verbrande of onverbrande menselijke resten (inclusief lijksilhouet) (a); 

• grafkuil (a); 

• het ontbreken van (aanwijzingen voor) een heuvel (a). 

• evt. grafgiften, die verbrand kunnen zijn (b). 

 

34.5 Grafveld 

Drie of meer dichtbijeengelegen grafkuilen met crematiebijzetting of lijkbegraving (onverbrande 

menselijke resten) die niet overdekt zijn (geweest) door een heuvel. Rijengrafvelden, kerkhoven en 

joods/ christelijke begraafplaatsen vallen buiten deze definitie. 

Datering: Paleolithicum-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• verbrande of onverbrande menselijke skeletresten (inclusief lijksilhouet) 

(a); 

• grafkuil (a); 

• het ontbreken van (aanwijzigen voor) een heuvel (a). 

• evt. grafgiften, die verbrand kunnen zijn (b). 

 

34.6 Kerkhof  

Drie of meer christelijke begravingen op een speciaal daarvoor bestemd terrein in de directe 

omgeving van een (voormalige) kerk, kapel, abdij, klooster of gasthuis. 

Datering: vanaf de Vroege Middeleeuwen tot heden. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• grafkuilen (a); 

• oost-west oriëntatie met het hoofd naar het westen (christelijk) (a); 

• inhumatie in de vorm van menselijk skelet in anatomisch verband of lijksilhouet (a); 

• geen grafgiften, wel persoonlijke bezittingen (kledingaccessoires (ring, oorhangers, gesp etc.) of 

voorwerpen met christelijke symboliek (rozenkrans, insignes) (a); 

• in samenhang met kerk, kapel, abdij, klooster of gasthuis (a). 

• vaak container in de vorm van houten, met ijzer of ander metaal beslagen (boomstam)kist of 

sarcofaag (tufsteen, zandsteen, mergel, baksteen) (b); 

• vaak op een door een greppel, sloot of muur omgeven terrein (b); 

• markering van het graf (grafsteen met inscriptie, kruis etc.) (b); 

• gestructureerde lay-out, d.w.z. graven liggen in rijen op regelmatige onderlinge afstanden met 

daartussen paden (b). 
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Uniek nr. 6.34.6.0490 

Coördinaten X=149485 / Y=390490 

Plaats onbepaald 

Toponiem Marktplein 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 1958 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Loeb-fiche in CAA: overgenomen text uit het Bulletin van 15.4.1958, 

p.*67.Er is sprake van een proefsleuf over het Marktplein. Op wiens gezag 
deze'opgraving' plaatsvond is niet bekend.Opgemerkt werd dat de muur 01 
buiten de huidige ommuring lag.De kuil 02 werd aangetroffen ter plaatse vd 
vml.muziektent. 

Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd B 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 'plaats van de oude kerkhofmuur', bedoeld uitgebroken  

Literatuur Anonymus 1958b 

Bron Archis 

Nummer 32738 
 

34.7 Rijengrafveld  

Drie of meer op een rij gelegen inhumatiegraven. 

Datering: 5e tot 9e eeuw A.D. (Vroege Middeleeuwen A t/m C). 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• grafkuilen; minimaal drie op een rij (a); 

• inhumatie in de vorm van menselijk skelet in anatomisch verband of lijksilhouet (a). 

• in de regel complete grafgiften; over het algemeen (ijzeren) wapens in mannengraven (b); 

kledingaccessoires en sieraden in vrouwengraven (b); 

• wanneer christelijke graven deel uitmaken van een rijengrafveld, is de oriëntatie van de grafkuilen 

oost-west, hoofd naar het westen (b); 

• soms in combinatie met paarden en honden, resp. bij mannen en vrouwen (b); 

• soms is de grafkuil omgeven door een kringgreppel (b); 

• soms in combinatie met crematiegraven (b). 

 

34.8 Begraving onbepaald  

Complextype dat primair te maken heeft met begraving, maar dat niet precies bepaald kan worden. 

Datering: Prehistorie-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: Zie voor een indicatie elders onder de groep 

„Begraving‟. 
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Thema: 35 Infrastructuur 

 

35.1 Weg  

Smalle strook grond, gebruikt en geschikt gemaakt, bijvoorbeeld door plaveisel, voor het verkeer. 

Datering: Prehistorie-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• karrensporen (b); 

• evt. wegdek, bestrating met zand, grind en/of hout (b); 

• soms begeleidende bermsloten (b); 

• soms geflankeerd door mijlpalen (Romeins) (b). 

Uniek nr. 6.35.1.1056 

Coördinaten X=149900 / Y=390000 

Plaats Oirschot 

Toponiem Moorland-Oost 

Naam vinder BAAC bv 

Datum vondst 10-2003 

Verwerving archeologisch: proefsleuvenonderzoek 
Beschrijving Op het terrein zijn in beperkte mate archeologische resten aanwezig. Deze 

sporen kunnen worden toegeschreven aan perceleringsgrenzen. De 
paalsporen en kuilen worden in verband gebracht met landbouwactiveiten 
op het plangebied. De sporen dateren tussen de 14e en 19e eeuw. 

Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting karrenspoor 

Literatuur Van Daele 2004 

Bron Archis 

Nummer 403903 
 

35.2. Brug/voorde  

Constructie om de ene met de andere oever te verbinden; veelal steunend op pijlers of in de vormn 

van een zandlichaam (dam). Doorwaadbare plaats door een beek of rivier. 

Datering: Steentijd-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• constructie uit steen, hout en/of metaal, in de regel bestaande uit horizontale en verticale elementen 

(pijlers) (a). 

• gelegen op locatie waar het beek- of rivierdal relatief smal en de beek of rivier ondiep is, met 

verkeersvriendelijke (niet te natte of te mulle) aangrenzende zones (a). 

• grondlichaam met eventueel andersoortige gevarieerde vulling en beschoeiing haaks op twee 

oevers (a); 

• Ingeval van rivieren en beken in de regel aangelegd op de locaties waar het stroomdal relatief smal 

is en omzoomd wordt door verkeersvriendelijk terrein, waarbij de brug haaks op de stroomrichting 

staat (b). 

• eventueel houten structuur (b); 

• eventueel met stenen geplaveide beek- of rivierbedding (b). 

 

35.3 Percelering/verkaveling  

Greppels en sloten in het land, waarlangs overtollig hemelwater wordt afgevoerd. De diepte is niet 

groter dan noodzakelijk voor de waterhuishouding. 

Datering: vanaf Steentijd (?) t/m Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• gegraven lineair fenomeen met bepaalde minimum en maximum dimensies (a); 
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• primaire vulling die wijst op langzaam stromend en periodiek stilstaand water (sterk gelaagde 

vulling, soms met organische bandjes of laag) (a). 

Uniek nr. 6.35.3.1055 

Coördinaten X=149900 / Y=390000 

Plaats Oirschot 

Toponiem Moorland-Oost 

Naam vinder BAAC bv 

Datum vondst 10-2003 

Verwerving archeologisch: proefsleuvenonderzoek 
Beschrijving Op het terrein zijn in beperkte mate archeologische resten aanwezig. Deze 

sporen kunnen worden toegeschreven aan perceleringsgrenzen. De 
paalsporen en kuilen worden in verband gebracht met landbouwactiveiten 
op het plangebied. De sporen dateren tussen de 14e en 19e eeuw. 

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Van Daele 2004 

Bron Archis 

Nummer 403903 



430 
 

Thema: 36 Agrarische productie 

  

36.1 Akker/(moes)tuin/plaggendek 

Areaal dat beakkerd is. Akker met opgebracht dek met een minimale dikte van 40 cm. Terrein waar 

groenten en fruit en/of bloemen zijn geteeld of verbouwd. 

Datering: Lineaire Bandkeramiek (Vroeg-Neolithicum A)- Nieuwe Tijd. 

N.B.: Naar alle waarschijnlijk is het eergetouw in het Midden-Neolithicum ingevoerd. 

Archeologische en landschappellijke correlaten: 

• doorwoelde laag; voor de duidelijkheid: de ingeploegde ondergrond behoort feitelijk niet tot het 

plaggendek (a); 

• opgebracht pakket grond met een minimale dikte van 40 cm (a); 

• macroresten of pollen van de verbouwde gewassen (a). 

• zowel in de stad als op het platteland (a). 

• krassen veroorzaakt door eergetouw of ploegvoren, herkenbaar aan de onderkant van de akkerlaag 

(b); 

• evt. op de akker of in de directe omgeving spieker of andere opslagvormen (b); 

• sporen van of aanwijzingen voor bemesting of andere vormen van grondverbetering (wier, kalk etc.) 

(b); 

• houtskool van het platbranden van gewas voor de beakkering (b). 

• greppels, staketsels, heg of muur ter begrenzing (b); 

• bedden, spitsporen en/of plantgaten (b); 

• ploegsporen in of onder het plaggendek (b); 

• esgreppels, in de regel aangelegd in bundels; elk 6 tot 8 m lang en 0,6 tot 1 m breed; onderlinge 

tussenafstanden over het algemeen ca. 1 m. (b); 

• plaggendekken vertonen vrijwel altijd een zekere gelaagdheid (b). 

Uniek nr. 6.36.1.0242 

Coördinaten X=152440 / Y=391520 

Plaats Oirschot 

Toponiem Kasteren 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 19-10-2001 

Verwerving niet-archeologisch: metaaldetectie 
Beschrijving In archief werkgroep oostbrabants archeologisch metaal onder reg. nr.:01-

0029. Correspondentieadres WOBAM: R. Emmery, Kleine Beerlaan 22, 
5694 LN 

Datering Nieuwe tijd A - Nieuwe tijd A 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting Dateringsbron: catalogus Henzen 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 252088 

 
Uniek nr. 6.36.1.1361 

Coördinaten X=149900 / Y=390000 

Plaats Oirschot 

Toponiem Moorland-Oost 

Naam vinder BAAC bv 

Datum vondst 22-10-2004 

Verwerving archeologisch: proefsleuvenonderzoek 
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Beschrijving 16 proefsleuven van 50x4 m. gegraven tbv van geplande woningbouw. De 
zuidelijke helft van het plangebied werd niet onderzocht, omdat hier al 
ontgrondingen hadden plaatsgevonden in het verleden. Ook de 
noordoostelijke kant van het onderzoeksgebied bleek echter verstoord. De 
noord-noordwestelijke kant van het onderzoeksgebied is niet verstoord. Her 
en der zijn recente verstoringen aangetroffen.  Op het onderzoeksterrein 
werd een reeks laat-middeleeuwse (tot evt. eerste helft 16e eeuw) greppels 
aangetroffen. Andere greppels konden niet gedateerd worden. Verder kuilen 
en paalkuilen. Opvallend waren de karrensporen. De aanwezige sporen 
waren goed geconserveerd, evenals de vondsten. De spoordichtheid was 
echter laag. Er konden geen sporen worden gelokaliseerd die verband 
zouden kunnen houden met bewoning of begraving.  Er zijn relatief weinig 
vondsten gedaan: 50 scherven, wat dierlijk bot en 1 vuursteenfragment. 
Aardewerk dateert vanaf de 14e en 15e eeuw. Uit de 16e en 17e eeuw is er 
bijzonder weinig materiaal. Vanaf de 18e eeuw treed er dan opnieuw een 
aanvoer van stadsmateriaal door bemesting op. De oudste potscherf dateert 
uit de 12e eeuw na Chr. en is vermoedelijk als residueel materiaal of opspit 
op het terrein geraakt.   Ondanks de verwachting van een vroeg-
middeleeuwse nederzetting of grafveld zijn hier dus geen restanten van 
aangetroffen. 

Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Hoge/Volle Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting Zuid-Limburgs, rand, kogelpot? 

Literatuur Van Daele 2004 

Bron Archis 

Nummer 48409 
 

36.2 Celtic Field 

Specifieke akkervorm bestaande uit een systeem van rechthoekige omwalde akkers van ca. 40 x 40 

m. 

Datering: Late Bronstijd-Romeinse Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• doorwoelde/oudtijds verstoorde laag (a); 

• (resten van of aanwijzingen voor) wallen (a); 

• macroresten of pollen van de verbouwde gewassen (a). 

• de aanwezigheid van krassen veroorzaakt door een eergetouw (b); 

• de Celtic fields zijn verspreid over de pleistocene gronden (b). 

 

36.3 Veekraal/schaapskooi 

Gebouw of omheining, al dan niet overdekt, in de vorm van bijvoorbeeld een palenrij met vlechtwerk 

of greppel, waarbinnen vee gehouden is. 

Datering: veekraal mogelijk vanaf het Neolithicum t/m Nieuwe Tijd; schaapskooi waarschijnlijk vanaf 

de Bronstijd t/m Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• gebouw heeft vaak kenmerkende plattegrond (rond, ovaal etc.) (a); 

• omheining (palenrij, staketsel, wal, greppel etc.) (a); 

• sporen van dierlijke betreding/pootafdrukken (a). 

• mest (b); 

• aanwijzingen voor veedrift in de vorm van palenrijen, greppel- of walsystemen, die aansluiten op de 

veekraal of schaapskooi (b); 

• dierlijke haren (b); 

• resten van insecten (b). 
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Thema: 37 Grondstofwinning 

 

37.1 Kleiwinning 

Locatie waar klei gewonnen is. 

Datering: Steentijd-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• sporen van ingravingen (a); 

• natuurlijk voorkomen van klei (a). 

• winningswerktuigen 

 

37.2 IJzerertswinning 

Locatie waar ijzererts is gewonnen. 

Datering: vanaf (vermoedelijk) Bronstijd tot in de Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• sporen van ingravingen, soms met het stort van uitgeworpen grond (a); 

• natuurlijke voorkomens van ijzerhoudende ertsen en andere materialen, 

zoals klapperstenen en moerasijzererts (a). 

 

37.3 Turf/veenwinning  

Locatie waar veen is gewonnen. 

Datering: vanaf in elk geval de IJzertijd t/m Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• sporen van ingravingen (sleuven of putten), soms met daartussen zetwallen (a); 

• veenbrokken of -broden (a); 

• natuurlijk voorkomen van (zouthoudend) veen (a). 

• veenwinnigswerktuigen: schep, spade etc. (b); 

• percelen met onregelmatig oppervlak in veengebied (b). 
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Thema: 38 Industrie en nijverheid 

 

38.1 Metaalbewerking 

Locatie waar ijzererts werd be-/verwerkt en waar non-ferro metalen zijn bewerkt/gegoten. 

Datering: Laat-Neolithicum (Klokbekercultuur)-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• resten van smidse/oven/stookplaats (a); 

• houtskool, kolen etc. (a); 

• afval: hamerslag, herverhittings- en smeedslakken, druppels, sintels, ovenafval (a). 

• specifiek bewerkingsgereedschap: aambeeld, hamer, schaar, beitel, tang etc. (b); 

• mondstuk/tuyaire en blaasbalg (b); 

• baren, brokken (b); 

• halffabricaten, soms in combinatie met schroot en/of eindproducten (b). 

• smeltkroezen, cupellen (b); 

• kalksteen of schelpen (b); 

• mallen (b); 

 

38.2 Pottenbakkerij 

Locatie waar aardewerken potten zijn geproduceerd. 

Datering: Vroeg-Neolithicum A-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• stookplaats of oven (resten) (a); 

• kuilen met brandsporen evt. in combinatie met misbaksels (a); 

• afval: misbaksels (versinterde en verkleefde potten), halffabricaten, concentraties gebroken 

aardewerk (schervenhopen), resten van ovenwanden (a). 

• proenen, productiekokers (b); 

• gereedschap: spatels, (vorm)kammen, polijststenen, stempels, ijzerdraad (b); 

• kuilen met grondstoffen (leem, klei) en/of mageringsmateriaal (b); 

• vaak aan rand van of net buiten de nederzetting/stad (b); 

• soms in de onmiddellijke nabijheid van klei- of leemputten (b). 

 

38.3 Steenbakkerij/pannenbakkerij 

Locatie waar (bak)stenen, pannen, tegels, plavuizen etc. zijn gebakken. 

Datering: Romeinse Tijd-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• ovenrestanten (bijvoorbeeld resten van lemen ovenwanden of bakstenen oven) (a); 

• concentraties (gebroken) stenen of pannen in de directe omgeving van de oven (a); 

• misbaksels (a). 

• regelmatig in de onmiddellijke nabijheid van klei- of leemputten (b); 

• soms in combinatie met pottenbakkerij (b); 

• vaak (ver) buiten de nederzetting/stad, maar soms op het terrein van of in de directe nabijheid van 

kerk, klooster of kasteel/paleis/buitenhuis (b); 

• vaak in de uiterwaarden (b). 

 

38.4 Vuursteenbewerking 

Locatie waar vuursteen is bewerkt. De activiteit kan gericht zijn op de productie van (pre)cores, 

halffabricaten, en/of op de voortgaande bewerking daarvan, met inbegrip van bijvoorbeeld het 

slijpproces. 

Datering: Paleolithicum-Bronstijd (evt. jonger). 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• debitage-afval uit één of meer fasen van de reductiesequentie (a). 

• werktuigen van organisch of lithisch materiaal: geweihamer, klopsteen, retouchoir, drevel, 

(onderdeel van een) drukstaaf, overig (zaagplaatje, e.d.) (b); 

• spaarzaam ander productieafval, zoals een boorkern of een stuk met zaagsnede (b); 
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• afgedankte (fragmenten van) halffabricaten. Alleen in samenhang met ander hier beschreven 

materiaal; anders komen ook complextypen, zoals de groep „Depot‟ in beeld. (b); 

• polissoir (b). 

 

38.5 (Houts)koolbranderij 

Locatie waar houtskool of kolen gebrand is in meilers. 

Datering: type 1 Romeins; type 2 Vroege Middeleeuwen. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• concentratie houtskool (a); 

• Twee typen houtskoolmeilers:  

- type 1 rechthoekige, ingegraven kuilen (ca. 1 x 2,5 m) met steile wanden en vlakke bodem, 

aangegloeide wanden, extreem houtskoolrijk);  

- type 2 ronde, ingegraven kuilen (diameter 1 tot 1, 5 m) met steile wanden en vlakke bodem, 

aangegloeide wanden, extreem houtskoolrijk (a). 

• Meestal niet geassocieerd met bewoning (b). 

 

38.6 Leerlooierij 

Locatie waar leer is gelooid. 

Datering: Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• looiputten of- bakken (a); 

• specifiek botspectrum (vaak in grote aantallen): hoornpitten, onderpoten (a); 

• afval: leerafsnijdsels; pakketten dierenhaar (a). 

• looigereedschap (b); 

• chemisch residu in bodem (b). 

 

38.7 Brouwerij 

Locatie waar bier is gebrouwen. 

Datering: vanaf 12e eeuw-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• plek waar brouwketel heeft gestaan (stookplaats met ringmuur (a); 

• spoelbakken/reservoirs (a); 

• geëest graan en evt. bakovens voor het eesten (a). 

• eesttegels (b); 

• typisch vaatwerk: komforen, zeven, vergieten, brouwketel, grote potten, 

soms met aankoeksel van inkoken (b). 

Uniek nr. 6.38.7.1245 

Coördinaten X=149550 / Y=390500 

Plaats Oirschot 

Toponiem Brouwerij De Zwaan ; Vrijthof 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 02-12-1995 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Bron: Onderzoeksverslag 'Brouwerij De Zwaan' door Jacques van de Ven 

d.d.december 1995 en Verwers en Kleij 1998 (zie Literatuur), waarvan de 
tekstluidt: 'Oirschot. In de voormalige brouwerij De Zwaan is bij restauratie-
werkzaamheden een duigenput gevonden evenals een 7 m diepe 
gemetselde wa-terput. Het steenformaat bedroeg 24 x 12 x 5 cm. Ook werd 
er een 6 m langeloden leiding aangetroffen. Grenzend aan de steenput is 
nog een cisterneontdekt. Bij het graafwerk zijn inheems-Romeinse scherven 
gevonden, evenals Pingsdorf- en Elmpt-aardewerk. J. van de Ven 
verzorgde de rapportage'. 

Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd A 

Cultuur n.v.t. 
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Toelichting 

Literatuur Van de Ven 1994; Verwers 1998 

Bron Archis 

Nummer 44799 
 

38.8. (Water)molen 

Mechanische faciliteit in de vorm van een molen aangedreven door wind- of waterenergie. 

Datering: Late Middeleeuwen A (12e eeuw A.D.)-Nieuwe Tijd. 

Archeologische en landschappelijke correlaten: 

• sporen van een molen (plaats): kunstmatig opgeworpen heuvel met 

daarin of daarop sporen van een molen (fundering in de vorm van 

(bak)stenen teerlingen, houtbouw) (a); 

• sporen van een stenen gebouw (a); 

• aan- en afvoerkanaal (a). 

• molenstenen (a). 

• paleobotanische resten (b); 

• afwateringskanaal (zie gemaal) (b). 

• houten rad (b). 
 

38.9 Onbepaald 

Uniek nr. 6.38.9.1678 

Coördinaten Onbekend 

Plaats onbekend 

Toponiem onbekend 

Naam vinder F. Speetjens 

Datum vondst ca. 1997 

Verwerving niet-archeologisch 

Beschrijving oorspronkellijk bezit van Keees van Nunen 

Datering Nieuwe Tijd C - Nieuwe Tijd C 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Speetjens 1998 

Bron 

Literatuur 

Nummer 600185 
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Thema: 39 Depot 

 

39.1 Depot 

Om uiteenlopende redenen (vanuit religieusrituele, functionele en sociale achtergronden) opzettelijk 

gedeponeerd aantal voorwerpen van hetzelfde of verschillend type in droge context (hoge delen van 

duinen en donken, dekzandkoppen etc.) of natte context (bijvoorbeeld rivier, moeras en veen). Het 

kan gaan om verscheidene stuks grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten. 

Datering: Steentijd-Nieuwe Tijd. 

Archeologische correlaten en landschappelijke ligging: 

• Directe archeologische correlaten zijn moeilijk te geven, te meer daar een breed scala van 

artefacttypen gedeponeerd lijkt te zijn (grondstoffen, wapens, werktuigen, aardewerk etc.) (a); 

• de afwezigheid van indicatoren van andere complextypen (a). 

N.B.: Bouwoffers, bijvoorbeeld munten in paalsporen die behoren tot huisplattegronden, worden als 

apart complextype onderscheiden en niet als deel van een nederzetting gezien. 

Uniek nr. 6.39.1.0488 

Coördinaten X=152000 / Y=391700 

Plaats Straten 

Toponiem Kasteren 

Naam vinder ROB 

Datum vondst 13-12-1993 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Digitaal meetwerk: 1993-162.Gegevens voor vondstbeschrijving ontleend 

aan Drenth 1994 en Verwers en Kley1998 (zie Literatuur). 

Datering Late Bronstijd - Late Bronstijd 

Cultuur Nederrijnse grafheuvelcultuur 

Toelichting een bijl mist deel snede 

Literatuur  Butler & Steegstra, 2001/2002; Drenth 1994; Speetjens 1997 

Bron Archis 

Nummer 32546 
 

39.2 Muntvondst 

Zie definitie onder 39.1, maar dan alleen munten. 

Uniek nr. 6.39.2.2345 

Coördinaten X=149000 / Y=391000 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschot 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Middeleeuwen 

 - 

Cultuur 

Toelichting sceatta 

Literatuur 

Bron Numis 

Nummer 600883 
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Uniek nr. 6.39.2.2346 

Coördinaten X=152000 / Y=392000 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschot 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Middeleeuwen 

 - 

Cultuur 

Toelichting stater 

Literatuur 

Bron Numis 

Nummer 600884 

 
Uniek nr. 6.39.2.2361 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschot 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Onbepaald 

 - 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Numis 

Nummer 600899 

 
Uniek nr. 6.39.2.2362 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschot 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Romeinse Tijd 

 - 

Cultuur 

Toelichting antoninianus / aes 

Literatuur 

Bron Numis 

Nummer 600900 
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Thema: 40 Onbekend 

 

40.1 Onbekend 

Uniek nr. 6.40.1.0154 

Coördinaten X=151600 / Y=391780 

Plaats Straten 

Toponiem 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1980 

Verwerving niet-archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd 

Beschrijving Ad102 In Periode 1972-1980. 

Datering Midden-Neolithicum - Midden-Neolithicum  

Cultuur onbepaald 

Toelichting 

Datering  o.g.v. associatie met pijlpuntl 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 14337 

 
Uniek nr. 6.40.1.0156 

Coördinaten X=150880 / Y=389950 

Plaats Straten 

Toponiem Terkoijen 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1980 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 

Beschrijving 

Datering onbepaald - onbepaald 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting vondstnr. 10. 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 14338 

 
Uniek nr. 6.40.1.0168 

Coördinaten X=146020 / Y=384220 

Plaats Middelbeers 

Toponiem Ossenbocht 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving niet-archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd 

Beschrijving 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 
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Bron Archis 

Nummer 14413 

 
Uniek nr. 6.40.1.0220 

Coördinaten X=149850 / Y=389700 

Plaats Oirschot 

Toponiem Theetuin 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 02-1997 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Twee lood-tinnen voorwerpen, beide 15e eeuw.Ampul/flesje (32 x 23 x 13 

mm) heeft twee draagoogjes en aan beide zijdeneen wapenschildje.Beeldje 
(44 mm hoog) is van een staand mensenfiguur; voorstelling 
nietgeidentificeerd. 

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting pelgrimsampul. 

Literatuur Arts 1997 

Bron Archis 

Nummer 200021 

 
Uniek nr. 6.40.1.0229 

Coördinaten X=148930 / Y=390840 

Plaats Oirschot 

Toponiem Boterwijk 

Naam vinder Arts 

Datum vondst 12-03-2001 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Veldkartering (veldlopen) en booronderzoek in het buurtschap Boterwijk. 

Opde betreffende locatie werden twee boringen gezet en bij 
veldkarteringenkele scherven van Limburgs aardewerk gevonden. 

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 200084 

 
Uniek nr. 6.40.1.0251 

Coördinaten X=155000 / Y=388000 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoogpoort 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 02-10-1933 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Twee Loeb-fiches, gebaseerd op Willems 1936, met name pag. 102 en afb. 

15.Aanleiding tot de opgraving was een melding van Joan Willems, dat "op 
hetterrein der werkverschaffing praehistorische voorwerpen werden 
gevonden".Leide tot opgraving in 2-7 oktober 1933 en 9-28 april 1934. 
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Voornamelijk"urnen" (zie andere waarn. onder obj.nr. 51BZ-8), met een 
aantal mesoli-thische en neolithische vondsten "om en in het grafveld, doch 
nimmer in ge-sloten verband met de urnen of brandgrafjes ....".De 
steentijdvondsten zijn gedaan voor en tijdens de 
opgraving.Vondstbeschrijving op basis Willems 1936, afb. 15. 

Datering Midden-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Willems 1935 

Bron Archis 

Nummer 29820 

 
Uniek nr. 6.40.1.0258 

Coördinaten X=155150 / Y=388200 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoogpoort 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving indirect: literatuur 
Beschrijving "Geimproviseerd" fiche, wsch gebaseerd op literatuur-onderzoek:"Tien 

vuursteenfragmenten afkomstig uit heide-ontginning bij Best. 
Tweedoorboorde beenfragmenten."Opm.: als bron voor de melding wordt 
verwezen naar W.J.A. Willems [jaar-tal?]: "Een bijdrage tot de kennis der 
voor-romeinsche urnenvelden in Nederland", pag. 41. 

Datering onbepaald - onbepaald 

Cultuur onbepaald 

Toelichting "tien vuursteenfragmenten" 

Literatuur   

Bron Archis 

Nummer 29849 

 
Uniek nr. 6.40.1.0259 

Coördinaten X=155150 / Y=388300 

Plaats onbepaald 

Toponiem 'T Kerkhof ; Burg. Van Woensel Dreef 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving "Geimproviseerd" fiche op basis van Oud-Archief-fiche (wit). 

Daar:"Gevonden in de nabijheid van het destijds door Dr. Willems ontgraven 
ur-nenveld en ten geschenke ontvangen van den Heer A. van Eck, 
landmeter bijhet kadaster te Nijmegen. Pijlpuntje met steel en weerhaken 
van grijzevuursteen." 

Datering Midden-Neolithicum B - Midden-Bronstijd 

Cultuur onbepaald 

Toelichting 

Literatuur   

Bron Archis 

Nummer 29850 
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Uniek nr. 6.40.1.0260 

Coördinaten X=150850 / Y=395600 

Plaats Oirschot 

Toponiem 'T Kerkhof ; Burg. Van Woensel Dreef 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Vondstmelding die in het brieven-archief was beland. In CAA 

opgenomen.Melding van G. Beex:"M. Dankers en M. Brekelmans, 
leerlingen van de R.K.-Kweekschool te Eind-hoven, meldden de reeds 
enige jaren oude vondst van een grijze vuurstenenbijl. De gepolijste en in 
facetten geslepen bijl heeft de typische kenmer-ken van de bijlen der 
Vlaardingen-cultuur [Buren-bijl] (lengte 15.5 cm,grootste breedte 7,5 cm en 
dikte 3,5 cm). De vindplaats ligt langs de OudeGrindweg tussen Oirschot en 
Boxtel."Opm.: ook de typische beschadigingen aan de top zijn aanwezig. 
Bijschrifttekening: grofkorrelige silex. 

Datering Midden-Neolithicum B - Laat-Neolithicum A 

Cultuur Stein-groep 

Toelichting met slijpfacetten 

Literatuur Beex 1968d 

Bron Archis 

Nummer 29856 

 
Uniek nr. 6.40.1.0261 

Coördinaten X=150250 / Y=387250 

Plaats onbepaald 

Toponiem Krommen Hoek ; Casterse Dijk 

Naam vinder Wouters 

Datum vondst 1955 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving 2 Loeb-fiches, gebaseerd op 2 brieven van G. Beex. In brieven:"Br. Aquilas 

[A.M.] Wouters, ....., deelde mij enkele jaren geleden mededat hij in de Witte 
Bergen te Oirschot een stenen bijl en een bronzen rand-bijl bij elkaar had 
aangetroffen .....""In 1952 vond M. van Hout, B 186, Oirschot, een 
vuurstenen bijl, ....".Opm.: voor beide meldingen geldt dat de vinder de 
exacte lokatie van devindplaats niet nauwkeurig kon aangeven. De 
coordinaten zijn bepaald opbasis van het toponiem. Van de randbijl en de 
vuurstenen bijl heeft Beexeen schets gemaakt. 

Datering Midden-Neolithicum A B - Laat-Neolithicum B 

Cultuur onbepaald 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 29858 

 
Uniek nr. 6.40.1.0294 

Coördinaten X=152100 / Y=391700 

Plaats onbepaald 

Toponiem Hoogpoort 

Naam vinder Particulier 
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Datum vondst 1972 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Vondstenformulier, aangeleverd door vinder/eigenaar. 

Waarnemingsgegevensten dele ontleend aan andere vondstenformulieren 
die blijkbaar als 1 geheelzijn opgenomen/toegezonden. Vondsten wsch 
verzameld tussen 1972 en 1980. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 29953 

 
Uniek nr. 6.40.1.0415 

Coördinaten X=150500 / Y=391500 

Plaats onbepaald 

Toponiem 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving indirect: literatuur 
Beschrijving In het CAA is deze vondstmelding op Loeb-fiche aanwezig. De tekst hierop 

isovergenomen uit de Voorlopige lijst der Monumenten (p. 271): 
'Oorschot.Rood-aarden urnen (Romeinsch?) zijn opgegraven in de 
buurtschap Notel'.Op het Loeb-fiche is met potlood aangevuld 'of Frankisch 
(Merovingisch)'. 

Datering Romeinse tijd - Vroege Middeleeuwen C 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur Anonymus 1931 

Bron Archis 

Nummer 30928 

 
Uniek nr. 6.40.1.0489 

Coördinaten X=152000 / Y=391700 

Plaats Straten 

Toponiem Kasteren 

Naam vinder ROB 

Datum vondst 13-12-1993 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Digitaal meetwerk: 1993-162.Gegevens voor vondstbeschrijving ontleend 

aan Drenth 1994 en Verwers en Kley1998 (zie Literatuur). 

Datering Middeleeuwen  - Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Drenth 1994 en Verwers en Kley1998 

Bron Archis 

Nummer 32546 

 
Uniek nr. 6.40.1.0492 
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Coördinaten X=149450 / Y=390475 

Plaats onbepaald 

Toponiem Marktplein 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Loeb-fiche/CAA geeft melding van Beex weer:"Middeleeuwse bodemsporen 

op en rond het marktplein".Geen bijzonderheden over de aard van het 
graafwerk noch over de resultaten/vondsten medegedeeld. 

Datering Middeleeuwen  - Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 32740 

 
Uniek nr. 6.40.1.0493 

Coördinaten X=149540 / Y=390430 

Plaats onbepaald 

Toponiem O.L.V.Kapel/Hervormde kerk; Vrijthof 

Naam vinder Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

Datum vondst 1960 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Loeb-fiche/CAA geeft melding weer van G.Beex:"Middeleeuwse 

bodemsporen in en rond een Romaans kerkje".Geen verdere 
bijzonderheden meegedeeld.In 1960 heeft in dit kerkje restauratie- en 
funderingsonderzoek plaats-gehad door RDMZ, i.s.m. ROB, waaraan Janse 
in het Nieuwsbulletin het onder-staande artikel (kol. *147-154) 
wijdde.Vermoedelijk heeft Beex' melding betrekking op de bij dit onderzoek 
aange-troffen (bewonings?)sporen in/rond de kerk (?): 01.Onder 02 
samengevat de bij het onderzoek RDMZ blootgelegde oudere restenvan de 
kerk.Datering eerste aanleg: Janse, en Kubach/Verbeek (II), S. 904: begin 
XII. 

Datering Vroege Middeleeuwen - Hoge/Volle Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Janse 1961 

Bron Archis 

Nummer 32741 

 
Uniek nr. 6.40.1.0495 

Coördinaten X=147000 / Y=390000 

Plaats Oirschot 

Toponiem (Kapelpad; Proosbroek Weg) 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving niet-archeologisch: graafwerk 
Beschrijving CAA: informatie ontleend aan het Oud Archief ROB (fotokopie groene 

inv.krt)Betreft melding uit het Nieuwsblad van 't Zuiden (uitg.Tilburg) van 
26.2.36Bij het 'ombanken' van een zandweg (i.h.k. van de werkverschaffing) 
werdendoor een arbeider twee hoefijzers "van zeer bijzonder model" 
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gevonden, bei-de in zeer goede staat.Vondstomstandigheden: afkomstig uit 
de leembank.Na bemiddeling van een smid werden de ijzers op de 
smedenschool te Utrechtgedetermineerd: het ging om ijzers "uit het tijdperk 
van de 5e tot de 10eeeuw".Over de uiteindelijke bestemming weten we 
niets, en omdat ze ws. niet zijngepubliceerd, zal het zeer bijzondere 
karakter ervan (hipposandaal?) welnooit bekend worden. 

Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd A 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 32746 

 
Uniek nr. 6.40.1.0572 

Coördinaten X=151000 / Y=394000 

Plaats onbepaald 

Toponiem 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving CAA ontleent informatie aan een inventarisatie(lijst) van G.Beex. 

Hierinwordt niets naders dan het bovenvermelde meegedeeld.Wie het 
materiaal zo precies in de 5e eeuw dateerde is onbekend. Hierommarge 
looptijd vergroot met periode VMEB. 

Datering Vroege Middeleeuwen A - Vroege Middeleeuwen B 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting "Frankische urnen  5e eeuw na Chr." 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 33416 

Uniek nr. 6.40.1.0573 

Coördinaten X=150570 / Y=389380 

Plaats onbepaald 

Toponiem Kloosters 

Naam vinder Beex 

Datum vondst 1965 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving CAA: Loeb-fiche met melding G.Beex aangaande 'ringwal, diam. bijna 60 

m'.Een pollenmonster hieruit is naar het BAI, Groningen, 
opgezonden.Verwijzing naar artikel Beex in het Nieuwsbull. van 15.10.1965, 
p.*129.*Aantekeningen op Loeb-fiche: er is sprake van een aanleg welke in 
1930 alswielerbaan werd gebruikt. Het is echter niet duidelijk of het toen als 
zo-danig is aangelegd of dat een bestaand aardwerk voor de wielersport 
werdaangepast.In het Nieuwsbull. van het jaar daarop werd de melding 
'ingetrokken'; zieBeex 1966, *19. 

Datering onbepaald - onbepaald 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Beex 1965e; 1966c 

Bron Archis 

Nummer 33436 
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Uniek nr. 6.40.1.0706 

Coördinaten X=144025 / Y=386010 

Plaats onbepaald 

Toponiem GROTE BEERZE 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 03-1963 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 

Beschrijving 

Datering Midden-Neolithicum A B - Laat-Neolithicum B 

Cultuur onbepaald 

Toelichting gepolijste, okergele bijl; beschadigd; afmetingen 16 x 7,5 x 4  

Literatuur Smulders 1963 

Bron Archis 

Nummer 34947 

 
Uniek nr. 6.40.1.0854 

Coördinaten X=145700 / Y=389100 

Plaats onbepaald 

Toponiem Baest 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 1952 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Meldings-fiche gebaseerd op een lijst met meldingen in CAA-map, wsch 

doorG. Beex ca 1966: "Vindplaats van vuurstenen bijl met vrij veel 
oppervlakte-retouche [afslagnegatieven]. Alleen het snijvlak is gepolijst." 

Datering Midden-Neolithicum A B - Laat-Neolithicum B 

Cultuur onbepaald 

Toelichting Afm.: 16x7x3 cm. Ruitvormige tot ovale doorsnede. Zijkanten  
 spits afgerond 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 35836 

 
Uniek nr. 6.40.1.0855 

Coördinaten X=145700 / Y=391900 

Plaats Kattenberg 

Toponiem Kattenberg 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst onbekend 

Verwerving indirect: collectie 

Beschrijving Kopie van fiche uit het Oud-Archief: "Behoorende bij een aantal 
voorwerpendie (gedeeltelijk) verworven zijn door aankoop van de Heeren 
Marijnissen teOostelbeers en H. Joosten te Vessem. Door Dr. 
Remouchamps bij zijn bezoekaldaar medegenomen. Speer- of pijlpunt van 
bladvormig type."Opm.: precisie coordinaten onduidelijk. Mogelijk op basis 
plattegrondje opachterzijde fiche; origineel werd echter niet aangetroffen 
in het archief. 

Datering Vroeg-Neolithicum B - Laat-Neolithicum 
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Cultuur onbepaald 

Toelichting Lengte 5 cm, breedte 1,5 cm. 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 35837 

 
Uniek nr. 6.40.1.0856 

Coördinaten X=149000 / Y=390000 

Plaats onbepaald 

Toponiem 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Fiche op basis lijst met meldingen in CAA-map, wsch door G. Beex ca 

1966:"Vuursteenfragmenten ([vindplaats] mij niet bekend)". De summiere 
gegevenszijn ontleend aan het Oud Archief van de ROB. 

Datering Laat-Paleolithicum - Neolithicum 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 35838 

 
Uniek nr. 6.40.1.0964 

Coördinaten X=151760 / Y=386670 

Plaats Oirschot 

Toponiem De Elsten 

Naam vinder harry Kuenen 

Datum vondst 1959 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Site ligt 20 meter van Oirschot VII-2Onderzoek BAI 1957, mogelijk dezelfde 

plaats, maar er zijn geencoordinaten vermeld. Zie ook waarnemingen 37325 
en 37326. 

Datering Neolithicum - Neolithicum 

Cultuur onbepaald 

Toelichting 

Literatuur Groels & Kuenen 1970; Lanting & Van der Plicht 1997/1998:  
 Speetjens… 

Bron Archis 

Nummer 37324 

 
Uniek nr. 6.40.1.0967 

Coördinaten X=151850 / Y=386630 

Plaats Oirschot 

Toponiem Kaboutersberg 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 1969 

Verwerving archeologisch: opgraving 
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Beschrijving Boven het vondstniveau is ook mesolithisch materiaal 
aangetroffen(mededeling P. Dijkstra, Veldhoven) Mogelijk heeft het BAI hier 
ookonderzoek gedaan, maar er zijn geen coordinaten vermeld. Zie 
ookwaarnemingen 37325 en 37324. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting   

Literatuur Arts 1986 

Bron Archis 

Nummer 37326 

 
Uniek nr. 6.40.1.0981 

Coördinaten X=149250 / Y=392250 

Plaats Hedel 

Toponiem Grote Beerze 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving indirect: collectie 
Beschrijving CAA: Loeb-fiche, melding van G. Beex, sept. 1965, met coordinaten 

ca.149.250/392.250.Romeinse munten gevonden in het buurtschap Hedel 
onder Oirschot.Gegevens zijn gehaald uit Holwerda's Catalogus van het 
RMO, uit 1908. Daarstaat: "Gamagazineerd onder E V een zeer groot 
aantal munten, zowel consu-laire als keizerlijke, uit de volgende plaatsen:", 
met een opsomming vandie plaatsen, waaronder Hedel. Niet vermeld is om 
wat voor en hoeveelmunten het gaat.Naar deze catalogus verwijst een fiche 
in het "Oud ROB-archief" onder decoordinaten 148.85/392.30.Byvanck 1947 
verwijst eveneens naar deze catalogus, en daar heeft Beex zijninformatie 
vandaan gehaald; dit laatste geldt ook voor Boersma 1963. 

Datering Romeinse tijd - Romeinse tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting zie beschr. 

Literatuur Boersma 1963 

Bron Archis 

Nummer 39537 

 
Uniek nr. 6.40.1.1047 

Coördinaten X=142920 / Y=383253 

Plaats Westelbeers 

Toponiem Broekeind; Broekeindsedijk 

Naam vinder Bilan 

Datum vondst 12-2004 

Verwerving archeologisch: booronderzoek 
Beschrijving In de regio van dit onderzoeksgebied is de verwachting voor 

steentijdvondsten hoog. Deze verwachting kan op basis van het 
bureauonderzoek voor het onderzoeksgebied enigzins genuanceerd 
worden.  Zowel uit het bureau- als het veldonderzoek blijkt dat het 
landschap ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan. Het natuurlijke 
meanderen van de Groote Beerze, het latere kanaliseren van de beek en 
het (de)nivelleren van de aangrenzende terreinen in het beekdal hebben 
een sterke invloed uitgeoefend op het landschap en de bodem. Zo lieten de 
boringen in de gronden ten noorden van de Broekeindsedijk - met een hoge 
verwachting op de IKAW - een overwegend sterk afgetopt profiel zien. 
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Uitzonderingen hierop zijn enkele intacte B-horizonten van veldpodzolen op 
een terrasafzettingswelving met dekzand ten oosten van de Groote Beerze. 
In boring 9 werd een laatmiddeleeuws aardewerkfragment aangetroffen.  
Ten zuiden van de Broekeindsedijk werd een in hoofdzaak zware en 
drassige beekdalbodem aangetroffen. Deze gronden liggen in de loop van 
de meanderende Beerze en zijn zowel nu als vroeger ongunstig geweest 
voor bewoning. Een mogelijke uitzondering hierop zijn de gronden direct 
aan de Broekeindsedijk. Hier werden in de boringen dan ook vuurstenen 
objecten aangetroffen. De context is echter verstoord en onduidelijk. 

Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Hoge/Volle Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 1175-1350 A.D., vlakke opstaande rand met dubbele lijn in  

Literatuur Debunne & Hoevenberg 2004 

Bron Archis 

Nummer 401263 

 
Uniek nr. 6.40.1.1051 

Coördinaten X=149772 / Y=391333 

Plaats Oirschot 

Toponiem 

Naam vinder Geraeds 

Datum vondst 07-10-2004 

Verwerving archeologisch: booronderzoek 
Beschrijving Tijdens het veldonderzoek zijn in twee van de 61 boringen archeologische 

indicatoren aangetroffen. De archeologische indicatoren zijn aangetroffen in 
de top van de C-horizont, op de overgang van de Aan-horizont naar de C-
horizont. Het lijkt te gaan om een kleine concentratie archeologisch 
materiaal uit de IJzertijd. De omliggende boringen die ter waardering zijn 
uitgevoerd hebben echter uitgewezen dat het bodemprofiel rondom de 
vindplaats zwaar verstoord is. De omvang van de vindplaats is niet nader 
bepaald vanwege de ligging van de vindplaats (in een groenstrook naast de 
weg).  Op grond van het omringende grotendeels verstoorde bodemprofiel 
wordt de kans klein geacht dat er sprake is van een intacte vindplaats en 
wordt archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. Temeer 
daar de omvang van de verstoring, die tengevolge van de aanleg van het 
fietspad veroorzaakt wordt, maar zeer beperkt is. 

Datering IJzertijd - Romeinse tijd 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Geraeds 2005 

Bron Archis 

Nummer 402144 

 
Uniek nr. 6.40.1.1053 

Coördinaten X=146769 / Y=392137 

Plaats Spoordonk 

Toponiem Beerseveld 

Naam vinder Bilan 

Datum vondst 23-07-2004 

Verwerving archeologisch: booronderzoek 
Beschrijving De archeologische artefacten werden net boven en in het oorspronkelijke 

loopniveau aangetroffen. 
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Datering Laat-Mesolithicum - IJzertijd 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting kernrest? Licht beschadigd, diverse afslagen. 

Literatuur Gheysen & De Boer 2004 

Bron Archis 

Nummer 403555 

 
Uniek nr. 6.40.1.1054 

Coördinaten X=149689 / Y=390769 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oude Enck 

Naam vinder Bilan 

Datum vondst 11-10-2004 

Verwerving archeologisch: booronderzoek 
Beschrijving Alle vondsten waren afkomstig uit het estdek en hebben een datering van 

circa 1300 n. C. tot heden. 

Datering Hoge/Volle Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Gheysen 2005 

Bron Archis 

Nummer 403559 

 
Uniek nr. 6.40.1.1120 

Coördinaten X=151824 / Y=386647 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotse Heide 

Naam vinder RAAP 

Datum vondst 03-08-2006 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving In juni en juli 2006 is een archeologische verwachtings- en advieskaart 

gemaakt voor de Oirschotse Heide. In het kader van het onderzoek is de 
bestaande informatie geupdate. Om het verwachtingsmodel te toetsen is er 
een veldtoets uitgevoerd. Daarbij is tijdens de oppervlakte karteringen een 
aantal stukken vuursteen verzameld. Zie ook waarneming 409027, 409029, 
409031, 409033. 

Datering Paleolithicum - Nieuwe tijd C 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting oppervlaktevondst 

Literatuur Jansen & De Kort 2006 

Bron Archis 

Nummer 409025 

 
Uniek nr. 6.40.1.1121 

Coördinaten X=152120 / Y=386740 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotse Heide 

Naam vinder RAAP 
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Datum vondst 03-08-2006 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving In juni en juli 2006 is een archeologische verwachtings- en advieskaart 

gemaakt voor de Oirschotse Heide. In het kader van het onderzoek is de 
bestaande informatie geupdate. Om het verwachtingsmodel te toetsen is er 
een veldtoets uitgevoerd. Daarbij is tijdens de oppervlakte karteringen een 
aantal stukken vuursteen verzameld. Zie ook waarneming 409025, 409029, 
409031, 409033. 

Datering Paleolithicum - IJzertijd 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting gevonden bij oppervlaktekartering; vondstnummer 2 

Literatuur Jansen & De Kort 2006 

Bron Archis 

Nummer 409027 

 
Uniek nr. 6.40.1.1122 

Coördinaten X=151930 / Y=386730 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotse Heide 

Naam vinder RAAP 

Datum vondst 03-08-2006 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving In juni en juli 2006 is een archeologische verwachtings- en advieskaart 

gemaakt voor de Oirschotse Heide. In het kader van het onderzoek is de 
bestaande informatie geupdate. Om het verwachtingsmodel te toetsen is er 
een veldtoets uitgevoerd. Daarbij is tijdens de oppervlakte karteringen een 
aantal stukken vuursteen verzameld. Zie ook waarneming  409025, 409027, 
409031, 409033. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting gevonden bij oppervlaktekartering; vondstnummer 3 

Literatuur Jansen & De Kort 2006 

Bron Archis 

Nummer 409029 

 
Uniek nr. 6.40.1.1123 

Coördinaten X=151830 / Y=386770 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotse Heide 

Naam vinder RAAP 

Datum vondst 03-08-2006 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving In juni en juli 2006 is een archeologische verwachtings- en advieskaart 

gemaakt voor de Oirschotse Heide. In het kader van het onderzoek is de 
bestaande informatie geupdate. Om het verwachtingsmodel te toetsen is er 
een veldtoets uitgevoerd. Daarbij is tijdens de oppervlakte karteringen een 
aantal stukken vuursteen verzameld. Zie ook waarneming  409025, 409027, 
409029, 409033. 

Datering Paleolithicum - Nieuwe tijd C 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting gevonden bij oppervlaktekartering; vondstnummer 4 
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Literatuur Jansen & De Kort 2006 

Bron Archis 

Nummer 409031 

 
Uniek nr. 6.40.1.1124 

Coördinaten X=151680 / Y=386770 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotse Heide 

Naam vinder RAAP 

Datum vondst 03-08-2006 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving In juni en juli 2006 is een archeologische verwachtings- en advieskaart 

gemaakt voor de Oirschotse Heide. In het kader van het onderzoek is de 
bestaande informatie geupdate. Om het verwachtingsmodel te toetsen is er 
een veldtoets uitgevoerd. Daarbij is tijdens de oppervlakte karteringen een 
aantal stukken vuursteen verzameld. Zie ook waarneming 409025, 409027, 
409029, 40903. 

Datering Paleolithicum - Nieuwe tijd C 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting gevonden bij oppervlaktekartering; vondstnummer 5 

Literatuur Jansen & De Kort 2006 

Bron Archis 

Nummer 409033 

 
Uniek nr. 6.40.1.1135 

Coördinaten X=147527 / Y=391060 

Plaats Oirschot 

Toponiem 

Naam vinder Coolen 

Datum vondst 01-08-2007 

Verwerving archeologisch: booronderzoek 
Beschrijving De vondsten zijn allemaal als mestaardewerk te interpreteren. 

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Coolen 2008 

Bron Archis 

Nummer 410847 

 
Uniek nr. 6.40.1.1168 

Coördinaten X=155000 / Y=387850 

Plaats Best 

Toponiem 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 

Beschrijving 

Datering Laat-Mesolithicum - Laat-Neolithicum B 
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Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting lengte 6 cm, breedte 4,5 cm en dikte 1,6 cm 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 411462 

 
Uniek nr. 6.40.1.1196 

Coördinaten X=144518 / Y=388622 

Plaats Oostelbeers 

Toponiem Voorste Heistraat 7 

Naam vinder Teekens 

Datum vondst 16-03-2009 

Verwerving archeologisch: begeleiding 
Beschrijving De aanleiding voor de archeologische begeleiding is de bouw van een 

nieuwe varkensstal, welke tot circa 1,35 m - mv zal worden onderkelderd. 
Deze bodemverstorende werkzaamheden kunnen eventueel aanwezige 
archeologische waarden in de bodem verstoren of vernietigen. In het kader 
van de bestemmingsplanprocedure is in januari 2009 door RAAP BV een 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van een 
karterend booronderzoek uitgevoerd . Hieruit is geconcludeerd dat het 
plangebied ligt in het oude ontginningsgebied "De Heide" dat mogelijk al in 
de loop van de Middeleeuwen in cultuur is gebracht. Het gebied is 
bovendien goed ontwaterd en vruchtbaar. Tijdens het veldwerk werd een 
relatief intact bodemprofiel aangetroffen. Op basis hiervan is geconcludeerd 
dat de kans op het aantreffen van vindplaatsen van landbouwers (vanaf het 
(Laat) Neolithicum) voor het oostelijk deel van het plangebied hoog kan 
worden ingeschat, hoewel er tijdens het karterend veldonderzoek geen 
vindplaats werd aangetroffen.  Het advies is dan ook gegeven om een 
proefsleuvenonderzoek dan wel een archeologische begeleiding uit te laten 
voeren in het oostelijk deel van het plangebied, waar relatief intacte 
bodemprofielen zijn aangetroffen. De gemeente Oirschot heeft op basis van 
het advies van het SRE  besloten tot het uitvoeren van een archeologische 
begeleiding (AB) van de graafwerkzaamheden (conform het protocol 
proefsleuven van de KNA, versie 3.1).   
Waardering en selectieadvies Tijdens de archeologische begeleiding zijn 
geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen. Daarnaast blijkt 
het bodemprofiel ernstig te zijn verstoord door eerdere ontginnings- en 
agrarische activiteiten, diepploegen en de aanleg van drainagebuizen. Op 
basis hiervan is in overleg mevrouw R. Berkvens van het SRE, als 
archeologisch adviseur van de gemeente Oirschot, besloten om de bouwput 
vrij te geven. Gezien de resultaten van het archeologische onderzoek wordt 
door het SRE geadviseerd om de hoge/middelhoge archeologische 
verwachting voor het gehele bouwblok aan de Voorste heistraat 7 te 
wijzigen in een lage archeologische verwachting en dit op te nemen in het 
de wijzigen bestemmingsplan. Dit betekent dat er geen beschermende 
maatregelen voor archeologie meer gelden ten aanzien van 
bodemverstoringen en in het gehele bouwblok. Bij toekomstig grondverzet 
in de directe omgeving van het plangebied wordt, in overeenstemming met 
de bovenstaande aanbevelingen, geadviseerd om een archeologisch 
vooronderzoek in de vorm van verkennende boringen uit te voeren, 
eventueel aangevuld met kijkgaten.  Op basis van het rapport en het advies 
van het SRE kan de gemeente Oirschot een definitief selectiebesluit 
opstellen 

Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd A 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting fragment van oortje in onderkant Aap-horizont (13 gr.),  



453 
 

 vondstnummer (intern) 1. 

Literatuur Teekens 2009 

Bron Archis 

Nummer 411998 

 
Uniek nr. 6.40.1.1221 

Coördinaten X=152820 / Y=387800 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotsche Heide 

Naam vinder Arts 

Datum vondst 28-04-1985 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan R.H.J. Klok 

doorgegevenoverzicht met de titel 'Laat-Paleolithische/Mesolithische 
vindplaatsen mi-litair oefenterrein Oirschot' met v.w.b. deze waarneming de 
tekst: 'kaart-blad 51B: 1. 152.82 x 387.80. Oppervlaktevondst N. Arts dd. 
28.4.1985.Vondst: 1 vuurstenen korte eindschrabber, verder niets. Datering: 
L.Pal./Mes.'. 

Datering Laat-Paleolithicum - Mesolithicum 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44719 

 
Uniek nr. 6.40.1.1222 

Coördinaten X=151800 / Y=387190 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotsche Heide 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 1971 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan R.H.J. Klok 

doorgegevenoverzicht met de titel 'Laat-Paleolithische/Mesolithische 
vindplaatsen mi-litair oefenterrein Oirschot' met v.w.b. deze waarneming de 
tekst: 'kaart-blad 51D: 2. 151.80 x 387.19. Oppervlaktevondst 1971. Vondst: 
1 vuurstenenkernverni[e]uwingsstuk, verder niets. Datering: L.Pal./Mes.'. 

Datering Laat-Paleolithicum - Mesolithicum 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44720 

 
Uniek nr. 6.40.1.1223 

Coördinaten X=152070 / Y=386700 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotsche Heide 

Naam vinder harry Kuenen 
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Datum vondst 1967 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 

Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan R.H.J. Klok 
doorgegevenoverzicht met de titel 'Laat-Paleolithische/Mesolithische 
vindplaatsen mi-litair oefenterrein Oirschot' met v.w.b. deze waarneming 
de tekst: '8.152.07 x 386.70. Oppervlaktevondst door H.C. Kuenen in 1967. 
Vondsten: 2passende delen van een enorm grote Gravettespits (lengte: 
13,6 cm). Date-ring: waarschijnlijk Vroeg Laat-Paleolithicum'. 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur onbepaald 

Toelichting het gaat om een forse spits van 13,6 cm uit de oude Steentijd. 

Literatuur Speetjens ??? 

Bron Archis 

Nummer 44721 

 
Uniek nr. 6.40.1.1226 

Coördinaten X=150700 / Y=386070 

Plaats Wintelre 

Toponiem Houtven 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 1959 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan R.H.J. Klok 

doorgegevenoverzicht met de titel 'Laat-Paleolithische/Mesolithische 
vindplaatsen mi-litair oefenterrein Oirschot' met v.w.b. deze waarneming de 
tekst: '10.150.70 x 386.07 (naam vindplaats: 'Wintelre-Houtven'). 
Opgegraven door J.en Th. van Brunschot in 1959-60 in een jonge 
bosaanplant. Vondsten: enkeleduizenden artefacten, waaronder veel 
Wommersomkwartsiet en veel spitsen metoppervlakteretouche. Datering: 
Laat-Mesolithicum'. 

Datering Laat-Mesolithicum - Laat-Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44724 

 
Uniek nr. 6.40.1.1227 

Coördinaten X=150200 / Y=385920 

Plaats Wintelre 

Toponiem Straatsche Heide 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 

Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan R.H.J. Klok 
doorgegevenoverzicht met de titel 'Laat-Paleolithische/Mesolithische 
vindplaatsen mi-litair oefenterrein Oirschot' met v.w.b. deze waarneming 
de tekst: '11.150.20 x 385.92. Oppervlaktevondst J. van Brunschot. Vondst: 
1 stuks afval,verder niets. Datering: L.Pal./Mes.'. 

Datering Laat-Paleolithicum - Mesolithicum 
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Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44725 

 
Uniek nr. 6.40.1.1229 

Coördinaten X=149080 / Y=385610 

Plaats Oirschot 

Toponiem Rouwven 

Naam vinder Deeben 

Datum vondst 1974 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 
Beschrijving Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan R.H.J. Klok 

doorgegevenoverzicht met de titel 'Laat-Paleolithische/Mesolithische 
vindplaatsen mi-litair oefenterrein Oirschot' met v.w.b. deze waarneming de 
tekst: '14.149.08 x 385.61. Oppervlaktevondsten J.Deeben, 1974. Datering: 
L.Pal./Mes.' 

Datering Laat-Paleolithicum - Mesolithicum 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44727 

 
Uniek nr. 6.40.1.1232 

Coördinaten X=150480 / Y=385940 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotsche Heide 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Bron: Vindplaatsenkaart bij een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 

aanR.H.J. Klok doorgegeven overzicht met de titel 'Laat-
Paleolihische/Mesoli-thische vindplaatsen militair oefenterrein Oirschot' met 
v.w.b. deze waar-neming op de kaart de tekst 'mesol' bij een omkaderd 
terrein met de tekst:'51D-12 (v.h. 31), Mesol. 150.48/385.94'. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44731 

 
Uniek nr. 6.40.1.1242 

Coördinaten X=153680 / Y=388460 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotsche Heide ; Oirschot III 

Naam vinder Particulier 



456 
 

Datum vondst 18-06-1956 

Verwerving onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Bron: Een door een onbekende beschrijver ingevuld RCC-fiche met een 

schetsvan de scherf met radstempelversiering en de beschrijving: '1 
karolingische(?) wandscherf. Ook mesol. vondsten. Naam collectie: BAI ?'. 

Datering Vroege Middeleeuwen C - Vroege Middeleeuwen C 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting met radstempel versierd 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 44788 

 
Uniek nr. 6.40.1.1243 

Coördinaten X=149000 / Y=390000 

Plaats onbepaald 

Toponiem 

Naam vinder onbepaald 

Datum vondst 9999 

Verwerving indirect: collectie 
Beschrijving Bron: Weekbladartikel d.d. 1-10-1992 onder de titel 'Een uitenmate 

zeldzameontdekking van 3000-jarige speerpunt' en het hierop gebaseerde 
Verwers 1994(zie Literatuur) waarvan de tekst luidt: 'Oirschot. Tot de 
attributen vanhet gilde Sint Sebastiaan te Oirschot behoort een antieke 
metalen speerpuntbevestigd aan een zwarte stok. Deze dekenstok behoort 
sinds 1912 tot de in-ventaris van het gilde, maar waar hij vandaan komt of 
hoe hij in de verza-meling terecht is gekomen, is een raadsel. De dekenstok 
is op de Kringdagvan Sint Joris te Oirschot (12 juli 1992) tentoongesteld. Bij 
die gelegen-heid deed G.G.I.M. Speetjens, burgemeester van Oirschot en 
eredeken van hetgilde Sint Sebastiaan, als ervaren amateur-archeoloog de 
'ontdekking vanhet jaar'(Streekbelangen. Weekblad voor Oirschot, 
Spoordonk, Oost-, West-en Middelbeers 44, nr. 47, 1 oktober 1992): op de 
dekenstok is een bronzenspeerpunt bevestigd die dateert uit de bronstijd 
(afb. 13). In de schacht-koker is de stok vastgezet met een nageltje. De 
bladen van de speerpuntzijn aan de buitenzijde gekort'.De voor deze 
waarneming gekozen coordinaten zijn administratief. 

Datering Midden-Bronstijd  - Late Bronstijd 

Cultuur   

Toelichting 

Literatuur Verwers 1994 

Bron Archis 

Nummer 44798 

 
Uniek nr. 6.40.1.1246 

Coördinaten X=149550 / Y=390500 

Plaats Oirschot 

Toponiem Brouwerij De Zwaan ; Vrijthof 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst 02-12-1995 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving Bron: Onderzoeksverslag 'Brouwerij De Zwaan' door Jacques van de Ven 

d.d.december 1995 en Verwers en Kleij 1998 (zie Literatuur), waarvan de 
tekstluidt: 'Oirschot. In de voormalige brouwerij De Zwaan is bij restauratie-
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werkzaamheden een duigenput gevonden evenals een 7 m diepe 
gemetselde wa-terput. Het steenformaat bedroeg 24 x 12 x 5 cm. Ook werd 
er een 6 m langeloden leiding aangetroffen. Grenzend aan de steenput is 
nog een cisterneontdekt. Bij het graafwerk zijn inheems-Romeinse scherven 
gevonden, evenals Pingsdorf- en Elmpt-aardewerk. J. van de Ven 
verzorgde de rapportage'. 

Datering Romeinse tijd - Romeinse tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Verwers 1998 

Bron Archis 

Nummer 44799 

 
Uniek nr. 6.40.1.1341 

Coördinaten X=149050 / Y=391320 

Plaats Oirschot 

Toponiem ekerschot 

Naam vinder van Lierop 

Datum vondst 9999 

Verwerving niet-archeologisch: metaaldetectie 
Beschrijving Vondst in stortgrond van bouwterrein. Glaspasta in rood, groen en wit. Foto 

ROB H8474-11. 

Datering Vroege Middeleeuwen D - Vroege Middeleeuwen D 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting ca. 1000 A.D. 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 46039 

 
Uniek nr. 6.40.1.1369 

Coördinaten X=150525 / Y=391625 

Plaats Oirschot 

Toponiem Piekbufferbassin Notel 

Naam vinder ADC ArcheoProjecten 

Datum vondst 24-10-2001 

Verwerving archeologisch: proefsleuvenonderzoek 
Beschrijving Het AAO heeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

archeologische resten uit de Middeleeuwen op het terrein van het 
toekomstige waterbekken opgeleverd. In de onmiddellijke omgeving bevindt 
zich waarschijnlijk wel een nederzetting uit de Late IJzertijd of de Romeinse 
tijd. Er zijn evenmin aanwijzingen dat deze vroege resten zich in het 
betreffende gebied bevinden. Het advies is dan ook op het terrein geen 
verder archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden. 

Datering IJzertijd - Romeinse tijd 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Lohof 2001 

Bron Archis 

Nummer 50493 
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Uniek nr. 6.40.1.1397 

Coördinaten X=150550 / Y=391620 

Plaats Oirschot 

Toponiem Notal 

Naam vinder ADC ArcheoProjecten 

Datum vondst 10-04-2002 

Verwerving archeologisch: onbepaald/niet geregistreerd 
Beschrijving Tijdens de begeleiding van graafwerkzaamheden op de locatie Notel door 

het waterschap de Dommel zijn geen sporen van bewoning of landgebruik 
aangetroffen. 

Datering Nieuwe tijd C - Nieuwe tijd C 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting begeleiding grondverzet werkzaamheden: geen  
 archeologische sporen 

Literatuur 

Bron Archis 

Nummer 52115 

 
Uniek nr. 6.40.1.1399 

Coördinaten X=150550 / Y=391625 

Plaats Oirschot 

Toponiem Notel 

Naam vinder ADC ArcheoProjecten 

Datum vondst 26-10-2001 

Verwerving archeologisch: opgraving 
Beschrijving AAO op plaats waterbekken. Aantal paalgaten vermoedelijk van spieker. 

Datering Late IJzertijd - Romeinse tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Lohof 2001 

Bron Archis 

Nummer 52117 

 
Uniek nr. 6.40.1.1426 

Coördinaten X=151620 / Y=390250 

Plaats Oirschot 

Toponiem Heersdijk; Wilhelminakanaal 

Naam vinder van de Ven 

Datum vondst 13-01-2002 

Verwerving niet-archeologisch: metaaldetectie 
Beschrijving De heer van de Ven heeft op 13-01-2002 bij het metaaldetector lopen op 

een geploegde akker (coordinaten 151,62 x 390,25) op de hoek van de 
Heersdijk en het Wilhelminakanaal te Oirschot een niet nader te 
determineren Romeinse denarius gevonden. 

Datering Vroeg-Romeinse tijd - Midden-Romeinse tijd 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting door slijtage niet nader determineerbaar 

Literatuur 

Bron Archis 
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Nummer 53342 

 
Uniek nr. 6.40.1.1494 

Coördinaten X=150250 / Y=391500 

Plaats Oirschot 

Toponiem De Notel 

Naam vinder Huis in 't Veld 

Datum vondst 09-10-2003 

Verwerving archeologisch: proefsleuvenonderzoek 
Beschrijving Tijdens het onderzoek zijn twee proefsleuven aangelegd. Hierin zijn slechts 

(sub)recente sporen aangetroffen. Het vondstmateriaal is 
laatmiddeleeuws/nieuwetijds. Er is geen archeologisch vervolgonderzoek 
aanbevolen. 

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur Blom & Huis in't Veld 2003 

Bron Archis 

Nummer 57934 

 
Uniek nr. 6.40.1.1496 

Coördinaten X=149000 / Y=391500 

Plaats Oirschot 

Toponiem Ekerschot 

Naam vinder P.A.C. van Lierop te Boxtel 

Datum vondst 1993? 

Verwerving niet-archeologisch graafwerk 

Beschrijving Coördinaten niet bekend 

Datering Vroege Middeleeuwen - Vroege Middeleeuwen 

Cultuur onbekend 

Toelichting gevonden bij grondwerkzaamheden 

Literatuur 

Bron Gemeentearchief 

Nummer 600002 

 
Uniek nr. 6.40.1.1555 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Middelbeers 

Toponiem Bij de Baaasterhoeve 

Naam vinder Onbekend 

Datum vondst 1958 of eerder 

Verwerving onbekend 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Neolithicum B - Bronstijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1959a 

Bron 
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Nummer 600061 

 
Uniek nr. 6.40.1.1556 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Middelbeers 

Toponiem Bij de Baaasterhoeve 

Naam vinder Onbekend 

Datum vondst 1958 of eerder 

Verwerving onbekend 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Neolithicum B - Bronstijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1959a 

Bron 

Nummer 600062 

 
Uniek nr. 6.40.1.1557 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem 

Naam vinder 1952 of eerder 

Datum vondst onbekend 

Verwerving onbekend 

Beschrijving "ruw" 

Datering Vroeg-Neolithicum B - Bronstijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1959a 

Bron 

Nummer 600063 

 
Uniek nr. 6.40.1.1582 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oostelbeers 

Toponiem onbekend 

Naam vinder B. van der Pol 

Datum vondst jaren 90 van de 20ste eeuw 

Verwerving onbekend 

Beschrijving plaatje waarop heiligenafbeelding; vermoedelijk een  
 sierplaatje; waarschijnlijk 15e of 16e eeeuw 

Datering Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd A 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Vlasblom 2001 

Bron 

Nummer 600088 
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Uniek nr. 6.40.1.1586 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Wintelre 

Toponiem Scherpenhering 

Naam vinder K. Dekker  

Datum vondst in 1959 of daarvoor 

Verwerving onbekend 

Beschrijving 

Datering Vroeg-Neolithicum B - Bronstijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1959b 

Bron 

Nummer 600093 

 
Uniek nr. 6.40.1.1589 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Middelbeers 

Toponiem   

Naam vinder onbekend 

Datum vondst in 1960 of eerder 

Verwerving niet-archeologisch: toevalsvondst 

Beschrijving gevonden bij afbraak van plaggenhut; munt van Edward IV  
 (1461-1483), koning van Engeland en Frankrijk, heer van  

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Knippenberg 1960a 

Bron 

Nummer 600096 

 
Uniek nr. 6.40.1.1596 

Coördinaten X=onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotse Heide 

Naam vinder H.C. Kuenen 

Datum vondst 24716 

Verwerving onbekend 

Beschrijving 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Arts 1972 

Bron 

Nummer 600103 
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Uniek nr. 6.40.1.1608 

Coördinaten Onbekend 

Plaats onbekend 

Toponiem 

Naam vinder G.G.I.M. Speetjens & J. van der Hamsvoort 

Datum vondst 1991 of eerder 

Verwerving archeologisch: veldverkenning 

Beschrijving op een akker aangetroffen importaardewerk, dakpannen,  
 tufsteen, metalen beslag, munten en fibulae 

Datering Romeinse tijd - Romeinse tijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Verwers 1992a 

Bron 

Nummer 600115 

 
Uniek nr. 6.40.1.1630 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem 

Naam vinder J. Groels & H.C. Kuenen 

Datum vondst 1968 of eerder 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 

Beschrijving gevonden langs de ggrens an Oirschot-Veldhoven. 

Datering Laat-Paleolithicum - Laat-Paleolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1969b 

Bron 

Nummer 600137 

 
Uniek nr. 6.40.1.1638 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Middelbeers 

Toponiem 

Naam vinder J. van Brunschot 

Datum vondst 1969 of eerder 

Verwerving onbekend 

Beschrijving 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1969g 

Bron 

Nummer 600145 

 
Uniek nr. 6.40.1.1642 
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Coördinaten Onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem   

Naam vinder W. van Haaren 

Datum vondst 

Verwerving onbekend 

Beschrijving 

Datering Midden-Neolithicum A - Laat-Neolithicum B 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Verwers 1983a 

Bron 

Nummer 600149 

 
Uniek nr. 6.40.1.1644 

Coördinaten Onbekend 

Plaats onbekend 

Toponiem 

Naam vinder H.C. Kuenen 

Datum vondst 

Verwerving onbekend 

Beschrijving punt afgebroken; vindplaats staat bekend als Oirschot VII 

Datering Midden-Neolithicum A - Midden-Bronstijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Verwers 1978 

Bron 

Nummer 600151 

 
Uniek nr. 6.40.1.1650 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oostelbeers 

Toponiem 

Naam vinder A. Leenhouwers 

Datum vondst 1972 of eerder 

Verwerving archeologisch: (veld)kartering 

Beschrijving geretoucheerde klingen, maal- of wrijfsteen en na  
 verwijdering van bouwvoor paalsporen 

Datering Neolithicum - Neolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1972e 

Bron 

Nummer 600157 

 
Uniek nr. 6.40.1.1657 

Coördinaten Onbekend 
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Plaats onbekend 

Toponiem Oude Grindweg 

Naam vinder onbekend 

Datum vondst 1972 of eerder 

Verwerving onbekend 

Beschrijving niet geslepen; snede afgebroken 

Datering Midden-Neolithicum A - Laat-Neolithicum B 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Beex 1973e 

Bron 

Nummer 600164 

 
Uniek nr. 6.40.1.1665 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschotse Heide 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst onbekend 

Verwerving onbekend 

Beschrijving De aangetroffen artefacten zijn in prive bezit van de heer  
 Joop Westerop (=vinder) uit Eindhoven. Volgens Speetjens  
 zou het een goede zaak zijn als deze collectie gepubliceerd  

Datering Steentijd - Steentijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Speetjens ?? 

Bron 

Nummer 600172 

 
Uniek nr. 6.40.1.1666 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem Kattenberg 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst onbekend 

Verwerving onbekend 

Beschrijving de kling is gevonden door Toon van Esch nabij het riviertje de  
 Beerze. 

Datering Mesolithicum - Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Speetjens ?? 

Bron 

Nummer 600173 

 
Uniek nr. 6.40.1.1667 

Coördinaten Onbekend 
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Plaats Oirschot 

Toponiem De Lepelaar 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst onbekend 

Verwerving niet-archeologisch graafwerk 

Beschrijving de scherven zijn aangetroffen tjdens werkzaamheden. 

Datering Vroege Middeleeuwen - Vroege Middeleeuwen 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Speetjens ?? 

Bron 

Nummer 600174 

 
Uniek nr. 6.40.1.1668 

Coördinaten Onbekend 

Plaats Oirschot 

Toponiem De Lepelaar 

Naam vinder Particulier 

Datum vondst onbekend 

Verwerving niet-archeologisch graafwerk 

Beschrijving de waterput was gemaakt van een uitgeholde boomstam. In  
 de waterput is materiaal uit de periode 8e-11e eeuw  

Datering Vroege Middeleeuwen - Volle Middeleeuwen 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Speetjens ?? 

Bron 

Nummer 600175 

 
Uniek nr. 6.40.1.1677 

Coördinaten Onbekend 

Plaats onbekend 

Toponiem Krukkert/Strijpse Kampen/Oirschotse Heide 

Naam vinder onbekend 

Datum vondst onbekend 

Verwerving onbekend 

Beschrijving ontdekt bij particulieren door F. Speetjens 

Datering Vroeg-Neolithicum B - Bronstijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur Speetjens 1997 

Bron 

Nummer 600184 

 
Uniek nr. 6.40.1.2317 

Coördinaten X=154200 / Y=389200 

Plaats Oirschot 
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Toponiem Aarlese Heide/ Oirschot V 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving nederzetting 

Datering Midden-Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600854 

 
Uniek nr. 6.40.1.2318 

Coördinaten X=154200 / Y=389200 

Plaats Oirschot 

Toponiem Aarlese Heide/ Oirschot V 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving nederzetting 

Datering Midden-Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600855 

 
Uniek nr. 6.40.1.2319 

Coördinaten X=154200 / Y=389200 

Plaats Oirschot 

Toponiem Aarlese Heide/ Oirschot V 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving graf 

Datering Midden-Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600856 

 
Uniek nr. 6.40.1.2320 

Coördinaten X=149380 / Y=390510 

Plaats Oirschot 

Toponiem Raadhuis 

Naam vinder 

Datum vondst 
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Verwerving 

Beschrijving ca. 1575 

Datering Nieuwe tijd A 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600857 

 
Uniek nr. 6.40.1.2321 

Coördinaten X=149380 / Y=390510 

Plaats Oirschot 

Toponiem Raadhuis 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving ca. 1575 

Datering Nieuwe tijd A 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600858 

 
Uniek nr. 6.40.1.2322 

Coördinaten X=149380 / Y=390510 

Plaats Oirschot 

Toponiem Raadhuis 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving ca. 1575; pijpaarden naakt Chistuskind 

Datering Nieuwe tijd A 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600859 

 
Uniek nr. 6.40.1.2324 

Coördinaten X=141430 / Y=392000 

Plaats Straten 

Toponiem Keiaarden 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 
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Datering Romeinse tijd-Middeleeuwen 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600861 

 
Uniek nr. 6.40.1.2325 

Coördinaten X=149600 / Y=389120 

Plaats Oirschot 

Toponiem Hemelrijken 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Late Middeleeuwen? 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600862 

 
Uniek nr. 6.40.1.2326 

Coördinaten X=149600 / Y=389120 

Plaats Oirschot 

Toponiem Hemelrijken 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Late Middeleeuwen B-Nieuwe tijd A 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600863 

 
Uniek nr. 6.40.1.2327 

Coördinaten X=149600 / Y=389120 

Plaats Oirschot 

Toponiem Hemelrijken 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Nieuwe tijd A 

Cultuur 

Toelichting 
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Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600864 

 
Uniek nr. 6.40.1.2328 

Coördinaten X=149600 / Y=389120 

Plaats Oirschot 

Toponiem Hemelrijken 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 

Datering Late Middeleeuwen B 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600865 

 
Uniek nr. 6.40.1.2329 

Coördinaten X=149600 / Y=389120 

Plaats Oirschot 

Toponiem Hemelrijken 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving 16e-19e eeuw 

Datering Nieuwe tijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600866 

 
Uniek nr. 6.40.1.2330 

Coördinaten X=149600 / Y=389120 

Plaats Oirschot 

Toponiem Hemelrijken 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving gegoten als "indigne"  

Datering Late Middeleeuwen? 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 
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Nummer 600867 

 
Uniek nr. 6.40.1.2331 

Coördinaten X=149600 / Y=389120 

Plaats Oirschot 

Toponiem Hemelrijken 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving gegoten als "indigne"  

Datering Late Middeleeuwen? 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600868 

 
Uniek nr. 6.40.1.2332 

Coördinaten X=149600 / Y=389120 

Plaats Oirschot 

Toponiem Hemelrijken 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving   

Datering Nieuwe tijd 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600869 

 
Uniek nr. 6.40.1.2333 

Coördinaten X=148830 / Y=388720 

Plaats Oirschot 

Toponiem Oirschot 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving 

Beschrijving Philips II 1582 

Datering Nieuwe tijd A 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600870 
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Uniek nr. 6.40.1.2334 

Coördinaten X=148850 / Y=390050 

Plaats Oirschot 

Toponiem Wilhelminakanaal/A58 

Naam vinder 

Datum vondst 

Verwerving niet-archeologisch: metaaldetectie 

Beschrijving 

Datering Late Middeleeuwen - Late Middeleeuwen 

Cultuur n.v.t. 

Toelichting 

Literatuur 

Bron N. Arts 

Nummer 600871 

 
Uniek nr. 6.40.1.2401 

Coördinaten X=145125 / Y=384125 

Plaats Middelbeers 

Toponiem Landschotse Heide 

Naam vinder Eerder gezien door Gerard Fonteijn 

Datum vondst 33817 

Verwerving 

Beschrijving Vuursteen, op pad door landschotse heide 

Datering Laat-Paleolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron K. Huybers 

Nummer 600946 

 
Uniek nr. 6.40.1.2402 

Coördinaten X=145125 / Y=384125 

Plaats Middelbeers 

Toponiem Landschotse Heide 

Naam vinder Eerder gezien door Gerard Fonteijn 

Datum vondst 33817 

Verwerving 

Beschrijving Vuursteen, op pad door landschotse heide 

Datering Mesolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron K. Huybers 

Nummer 600947 

 
Uniek nr. 6.40.1.2403 

Coördinaten X=145125 / Y=384125 
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Plaats Middelbeers 

Toponiem Landschotse Heide 

Naam vinder Eerder gezien door Gerard Fonteijn 

Datum vondst 33817 

Verwerving 

Beschrijving Vuursteen, op pad door landschotse heide 

Datering Neolithicum 

Cultuur 

Toelichting 

Literatuur 

Bron K. Huybers 

Nummer 600948 
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