Bijlage 9.6:
Overzicht van archeologisch waardevolle gebieden,
cultuurhistorische ensembles en aardkundige waarden in Oirschot
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1. Overzicht van archeologisch waardevolle gebieden
De onderstaande archeologische monumenten zijn niet beschermd vanuit de Monumentenwet.
Ze zijn op de archeologische verwachtingen- en waardenkaart en archeologische beleidskaart
opgenomen als gebieden van archeologische waarde.
Middelbeers (Gemeente Oirschot)
GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Thema 2
Complextype 2
Datering 2
Begin periode 2
Eind periode 2
Waarde
Omschrijving

Oirschot
Middelbeers
3001
AMK
51C-035
x 144820
y 386344
Elsakker
Bewoning
Nederzetting
Romeinse tijd
IJzertijd: 800 - 12 v. Chr.
Romeinse tijd: 12 v. Chr. - 450 na Chr.
Bewoning
Nederzetting
IJzertijd
IJzertijd: 800 - 12 v. Chr.
Romeinse tijd: 12 v. Chr. - 450 na Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. Liggen onder een esdek
van 110 cm dik. In een vlakbij gelegen bouwput werden in 1969 talrijke
scherven Romeins en (in mindere mate) IJzertijd aardewerk aangetroffen
(Coördinaten 144.92/386.25).

Literatuur

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Thema 2
Complextype 2
Datering 2
Begin periode 2
Eind periode 2
Waarde
Omschrijving

Oirschot
Middelbeers
3005
AMK
51C-039
x 147198
y 385014
De Aardborst; Broekdijk
Bewoning
Nederzetting
Laat-Paleolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het Laat2

Literatuur
Opmerkingen

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Literatuur
Opmerkingen

Paleolithicum en/of Mesolithicum. Dennenbos met enkel dekzandruggen.
Reliëfrijk door stuifzand (45-85 cm dik); daaronder podzol nog intact. Het
aangrenzende gebied is gedeeltelijk verstoord door zandwinning en egalisatie,
het bos zelf door enkele greppels en in de lage delen uitstuiving tot in de Chorizont. Opmerking: in het gebied dat at zuidelijk aan het monument grenst zijn
tijdens ontzanding waarnemingen gedaan en vondsten verzameld.
Beex, G., 1969. Oirschot, in: Archeologisch Nieuws, Bulletin KNOB 68, kol. 61.
Plaatselijk zijn duidelijke sporen van zandwinning aanwezig. Enkele ondiepe
greppeltjes kunnen op oude eigendomsgrenzen wijzen. Ook komen verspreid
ingravingen van konijnen en ook van vos voor. De zuidoosthoek van het terrein is
vlak en laag; hier zijn rabatten aangelegd.

Oirschot
Middelbeers
3008
AMK
51C-042
x 145875
y 384230
Kuikeneindsche Heide
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteen concentraties) uit
het Mesolithicum. Betreft 2 vuursteenvindplaatsen. Liggen op
een dekzandrug onder stuifzand (45 cm dik).
Het zuidelijk gelegen bouwland is zwaar verstoord. In het bos zijn de lagere
delen uitgestoven tot in de C-horizont.

Oirschot (Gemeente Oirschot)
GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Thema 2
Complextype 2
Datering 2
Begin periode 2
Eind periode 2

Oirschot
Oirschot
2987
AMK
51D-014
x 151386
y 386799
Oirschotse Heide
Bewoning
Nederzetting
Laat-Paleolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
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Waarde
Omschrijving

Literatuur

Opmerkingen

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Literatuur

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Thema 2
Complextype 2
Datering 2
Begin periode 2
Eind periode 2

Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het LaatPaleolithicum en/of Mesolithicum. Waarneming 29859: de onderhavige
vindplaats is afkomstig van brieven Beex. In de brief wordt vermeld dat elk van
de genoemde vindplaatsen enige honderden stuks vuursteen heeft opgeleverd.
BEEX, G. 1970 Vessem., in: BKNOB
GAAUW, P.G. VAN DER, EN C.M. SOONIUS 1992 Militair Oefenterrein
Oirschot; archeologische inventarisatie en booronderzoek
in het kader
van de MER., in: RAAP- rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings Project,
Amsterdam) 56 RAAP- rapport 56, catalogus nr. 5.
De site is beschadigd door militaire tanks.

Oirschot
Oirschot
3042
AMK
51D-037
x 151755
y 386572
Oirschotse Heide
Bewoning
Nederzetting
Laat-Paleolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein sporen van bewoning (vuursteenvindplaatsen) uit het Laat-Paleolithicum
(Tjonger cultuur).Onder meer G. Beex (aan R. Klok): Er is sprake van een
aantal door ontgronding bedreigde concentraties artefacten van de Tjongercultuur. De onderhavige is een der rijkste.
RAAP- rapport 56, 1991: catalogus nr. 38.
BEEX, G. 1968 Archeologisch Nieuws, p. 126, in: BKNOB
BEEX, G. 1968 Vondstmeldingen, pag. 139., in: BH
BEEX, G. 1970 Vessem., in: BKNOB

Oirschot
Oirschot
15636
AMK
51B-019
x 153215
y 388457
Aarlesche Heide
Bewoning
Onbepaald
Mesolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Bewoning
Onbepaald
Laat-Paleolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
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Waarde
Omschrijving

Literatuur

Opmerkingen

Terrein van archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het LaatPaleolithicum of Vroeg-Mesolithicum. Tijdens oppervlaktekartering ontdekte
kleine vuursteenvindplaats uit het Laat Paleolithicum of Vroeg Mesolithicum.
Catalogus nr. 52 (rapport van RAAP).Datering 1 op grond van de stratigrafische
positie van de vondstlaag. De vindplaats is gelegen aan de oostrand van een
ven, daar waar het bodemprofiel gedeeltelijk verstoord is door een oud, recent
afgeplagd wegtracé. Het betreft een ovale vindplaats met een oppervlakte van
ca. 12m2. De vondsten uit de boringen zijn afkomstig uit het onderste deel l van
de in het Holoceen gevormde bodem (B/C-horizont) en uit het daaronder
liggende dekzand (C-horizont) tussen 40 en 70 cm diepte. Enkele tientallen cm
onder de vondstlaag bevindt zich een bruine band; mogelijk het restant van een
Usselo-bodem.
GAAUW, P.G. VAN DER, EN C.M. SOONIUS 1992 Militair Oefenterrein
Oirschot; archeologische inventarisatie en booronderzoek in het kader van de
MER., in: RAAP- rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings Project,
Amsterdam) 56 RAAP- rapport 56
De vindplaats is gelegen aan de oostrand van een ven, daar waar het
bodemprofiel gedeeltelijk verstoord is door een oud, recent afgeplagd,
wegtracé.

Oostelbeers (Gemeente Oirschot)
GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Literatuur

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron

Oirschot
Oostelbeers
2984
AMK
51D-011
x 150066
y 385948
Straatsche Heide
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het Mesolithicum.
Waarneming 44726: Bron: Een door W.J.H. Verwers d.d. 28-10-1988 aan
R.H.J. Klok doorgegeven overzicht met de titel 'Laat-Paleolithische
/Mesolithische vindplaatsen militair oefenterrein Oirschot' met voor wat betreft
deze waarneming de tekst: '12.150.08 x 385.92. Oppervlaktevondst J. van
Brunschot. Vondsten: ca. 100 stuks, waaronder 1 driehoek. Datering 1:
Mesolithicum'.RAAP- rapport 56: catalogusnr.. 39.
GAAUW, P.G. VAN DER, EN C.M. SOONIUS 1992 Militair Oefenterrein
Oirschot; archeologische inventarisatie en booronderzoek
in het kader
van de MER., in: RAAP- rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings Project,
Amsterdam) 56 RAAP- rapport 56

Oirschot
Oostelbeers
2985
AMK
5

CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Literatuur

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Literatuur

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem

51D-012
x 150701
y 386079
Straatsche Heide; Houtven
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteen concentratie) uit het Mesolithicum.
RAAP- rapport 56: catalogus nr. 7. Onderzoek door J. en Th. van Brunschot in
1959-60 in een jonge bosaanplant. Volgens RAAP opgraving door het BAI.
Duizenden artefacten, waaronder veel Wommersom-kwartsiet en veel spitsen
met oppervlakteretouche. Aan de zuidrand van een voormalig ven.
BEEX, G. 1970 Vessem., in: BKNOB
GAAUW, P.G. VAN DER, EN C.M. SOONIUS 1992 Militair Oefenterrein
Oirschot; archeologische inventarisatie en booronderzoek
in het kader
van de MER., in: RAAP- rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings Project,
Amsterdam) 56 RAAP- rapport 56

Oirschot
Oostelbeers
2986
AMK
51D-013
x 150939
y 386177
Straatsche Heide
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het Mesolithicum.
Gebaseerd op onder meer Meldings-fiche Beex: Concentratie van mesolithische
artefacten en afslag. Steil profiel in bosrand aan de noordzijde van het
voormalige Houtven. RAAP- rapport 56: catalogus nr. 8.
BEEX, G. 1970 Vessem., in: BKNOB
GAAUW, P.G. VAN DER, EN C.M. SOONIUS 1992 Militair Oefenterrein
Oirschot; archeologische inventarisatie en booronderzoek
in het kader
van de MER., in: RAAP- rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings Project,
Amsterdam) 56 RAAP- rapport 56

Oirschot
Oosterbeers
2989
AMK
51C-023
x 149037
y 385626
Oostelbeersche Heide
6

Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Thema 2
Complextype 2
Datering 2
Begin periode 2
Eind periode 2
Waarde
Omschrijving

Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Bewoning
Nederzetting
Laat-Paleolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het LaatPaleolithicum en/of Mesolithicum. Bron: e en door W.J.H. Verwers d.d. 28-101988 aan R.H.J. Klok doorgegeven overzicht met de titel 'laatpaleolithische
/mesolithische vindplaatsen militair oefenterrein Oirschot' met voor wat betreft
deze waarneming de tekst: '14.149.08 x 385.61. Oppervlaktevondsten
J.Deeben, 1974. Datering 1: Laat Paleolithicum /Mesolithicum.'

Literatuur

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Thema 2
Complextype 2
Datering 2
Begin periode 2
Eind periode 2
Waarde
Omschrijving

Literatuur

Opmerkingen

Oirschot
Oosterbeers
2990
AMK
51C-024
x 149386
y 385766
Rouwven
Bewoning
Nederzetting
Laat-Paleolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het LaatPaleolithicum en/of Mesolithicum. O.a. Ahrensburg cultuur. Opmerking:
catalogus nrs. 1 en 29 in het RAAP- rapport (zie literatuur). Volgens O. Ode
(auteur eerste AMK Noord-Brabant) is in het betreffende bos vrijwel overal het
podzolprofiel tot op de C-horizont uitgestoven en overdekt met een laag
stuifzand; lokaal is nog een BC-horizont aanwezig.
GAAUW, P.G. VAN DER, EN C.M. SOONIUS 1992 Militair Oefenterrein
Oirschot; archeologische inventarisatie en booronderzoek in het kader van de
MER., in: RAAP- rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings Project,
Amsterdam) 56 RAAP- rapport 56
Vrijwel halverwege wordt het doorsneden door een noordwest-zuidoost
georiënteerd 1.5 m breed pad. Hier, maar ook in andere paden zijn oude
verlagingen zichtbaar die veroorzaakt zijn door het rijden met voertuigen over
het mulle zand.

7

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Thema 2
Complextype 2
Datering 2
Begin periode 2
Eind periode 2
Waarde
Omschrijving

Literatuur

Oirschot
Oostelbeers
3013
AMK
51C-053
x 148876
y 385395
Rouwven
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Bewoning
Nederzetting
Paleolithicum
Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuursteenconcentraties) uit het LaatPaleolithicum (Ahrensburg cultuur) en/of Mesolithicum. Het terrein omsluit CMA
nr.. 51C-014, waar in 1948 opgravingen plaatsvonden door Beex en Bohmers.
Vondsten onder een dik stuifzandpakket. De voormalige CMA-code van het
monument (51C-A03) is in maart 2004 omgenummerd naar de huidige (053).
Gaauw, P.G. van der, C. Soonius, e.a. 1992 Militair Oefenterrein Oirschot:
archeologische inventarisatie en booronderzoek in het
kader van de MER, in: RAAP- rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings
Project, Amsterdam) 56

Westelbeers (Gemeente Oirschot)
GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Oirschot
Westelbeers
12784
AMK
51C-050
x 142391
y 383119
Spreeuwelsche Heide; Leis
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (concentraties vuursteenmateriaal) uit het
Mesolithicum. Eventueel kunnen ook (laat)paleolithische resten aanwezig zijn.
Het onderzoeksterrein maakt deel uit van een groter plateau waarop een groot
aantal van de vondsten uit de omgeving zijn gesitueerd. Het terrein (voormalige
CMA-code 51C-A10) werd in 2003 door Baac/Bilan verkend in het kader van
het project IWAT AT -> een nadere waardering van terreinen van
Archeologische Betekenis in de provincie Noord-Brabant (verslag: zie CMA). Uit
boringen blijkt dat de hoogste delen van het terrein uit duinen bestaan, me t een
8
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Opmerkingen

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Literatuur

Opmerkingen

GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
CAA
Coördinaten

stuifzanddek (40-100 cm). Op deze delen zijn de best bewaarde
bodemprofielen aangetroffen. De verkenning gaf aanleiding tot een
opwaardering van het monument tot de huidige status (HAW).
Kluiving, S.J. & J.J. Arts 2004 Catalogus Inventarisatie en Waardering
Archeologische Terreinen in de Provincie Noord-Brabant (IWAT), in:
Uitvoeringscombinatie BAAC/BILAN. Intern rapport provincie Noord-Brabant
Kluiving, S.J. & J.J. Arts 2004 Inventarisatie en waardering van archeologische
terreinen in de provincie Noord-Brabant, in opdracht van de Provincie NoordBrabant, in: Intern rapport provincie Noord-Brabant
Circa 15% van het onderzoeksterrein laat diepe verstoringen zien, mogelijk door
uitstuiving of diepe grondbewerking.

Oirschot
Westelbeers
12785
AMK
51C-051
x 142726
y 383149
Spreeuwelsche Heide; Broekeind; Den Beerschen bak
Bewoning
Nederzetting
Mesolithicum
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr.
Terrein van zeer hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning (vuurstenen artefacten) uit het Mesolithicum.
De waarschijnlijk met dit terrein corresponderende waarnemingen liggen allen
buiten de begrenzing ervan. Het terrein bestaat uit lage landduinen en
terrasafzettingswelvingen bedekt met dekzand. Het terrein (voormalige CMAcode 51C-A11) werd in 2003 door Baac/Bilan verkend in het kader van het
project IWAT -> een nadere rewaardering van terreinen van Archeologische
Betekenis in de provincie Noord-Brabant (verslag: zie CMA). Tijdens het
onderzoek is in diverse boringen vuursteenmateriaal aangetroffen, in enkele
gevallen in combinatie met houtskool. De bodem is compleet onverstoord. De
verkenning gaf aanleiding tot een opwaardering van het monument tot de
huidige status (ZHAW).
Kluiving, S.J. & J.J. Arts 2004 Catalogus Inventarisatie en Waardering
Archeologische Terreinen in de Provincie Noord-Brabant (IWAT), in:
Uitvoeringscombinatie BAAC/BILAN. Intern rapport provincie Noord-Brabant
Kluiving, S.J. & J.J. Arts 2004 Inventarisatie en waardering van archeologische
terreinen in de provincie Noord-Brabant, in opdracht van de Provincie NoordBrabant, in: Intern rapport provincie Noord-Brabant
De bodem is compleet onverstoord. De verkenning gaf
aanleiding tot een opwaardering van het monument tot de
huidige status (ZHAW).
Oirschot
Westelbeers
16788
AMK
51C-061
x 145379
y 383173
9

Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Landschotse Heide
Bewoning
Versterking, onbepaald
Nieuwe Tijd C
Nieuwe Tijd C: 1800-1950 na Chr.
Nieuwe Tijd C: 1800-1950 na Chr.
Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein met hierin de resten van een militair oefenterrein uit WOII en een
bunker. Oefenplaats voor de Duitsers uit WO II waar 4 zandlichamen (van zo'n
40 x 6 meter) in de vorm van schepen zijn aangelegd. Het terrein kon
desgewenst onderwater gezet worden waarbij alleen de schepen bovenwater
uitstaken. Duitse piloten konden zodoende oefenen met het werpen van
(betonnen) bommen. Veel boeren in de directe omgeving sleepten de bommen
na afloop van de oorlog naar hun erf om dienst te doen als markeringspaal aan
het begin van de oprit. Zuidwestelijk van het terrein ligt een bijbehorende
observatiebunker. Zie ook:
http://www.cubra.nl/specialebijdragen/verganeglorie/hoogeloonbommen.htm

Literatuur
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De onderstaande gebieden zijn op de archeologische verwachtingen- en waardenkaart en
archeologische beleidskaart opgenomen als gebieden van archeologische waarde. Ze zijn een
aanvulling op reeds landelijk en provinciaal geregistreerde archeologische monumenten en
archeologisch waardevolle gebieden.
Oirschot (Gemeente Oirschot)
GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
Uniek nummer
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Literatuur

Oirschot
Oirschot
N.v.t.
Cultuurhistorische inventarisatie erfgoedkaart
6.25.7.001 (zie catalogus erfgoedkaart)
x 148500
y 386800
Oirschotse Heide
Bewoning (militair)
Legerkamp
Nieuwe tijd
Nieuwe tijd B: ca. 1830-33
Nieuwe tijd B: ca. 1830-33
Terrein van archeologische waarde
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). De Belgische Opstand
uit 1830 is een belangrijk onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van
Nederland in de huidige vorm. Het kamp bij Oirschot maakt op haar beurt
onderdeel uit van die geschiedenis en is alleen daarom al van groot
cultuurhistorisch belang. Daarbij komt dat dit kamp het enige van de vier
kampen die destijds zijn opgericht is waarvan de ligging zo exact bekend is
dankzij de kaart van Kikkert. Daarmee is het opwaarderen van het terrein
waar het kamp gelegen heeft tot archeologisch Monument gerechtvaardigd.
Er is door de heer Verspaandonk veel materiaal gevonden dat is te relateren
aan het kamp, wat erop duidt dat er momenteel nog sporen van het kamp in
de bodemaanwezig kunnen zijn. Echter, de waardering van het terrein zal pas
duidelijk zijn nadat het terrein nader is onderzocht. De sporen van het kamp
worden direct aan of vlak onder het oppervlak verwacht. Het gaat hierbij
voornamelijk om de sporen van (houten en deels stenen) gebouwen
(paardenstallen, keukens, kantines – waaronder een mogelijk ondergronds
café –, wagenparken, bevoorradingsgebouwen, ambulanceterrein), latrines,
kookgaten en mogelijke waterpompen. Op locaties waar de tentenkampen
hebben gestaan van de soldaten en officiëren worden nauwelijks tot geen
sporen verwacht (tentstokken laten geen tot zeer ondiepe sporen achter,
mogelijk zijn er nog wel oude haardplaatsen).
M.J. van Putten & J.M.J. Willems, 2010: Plangebied COT Oirschotse Heide te
Oirschot, gemeente Oirschot. Bureauonderzoek (BAAC rapport V-10.0208),
Den Bosch.
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Afbeelding: Overzicht van het legerkamp op de Oirschotse Heide (naar BAAC rapport 10.0208).

Oirschot (Gemeente Oirschot)
GEMEENTE
Plaats
Monumentnr.
Bron
Uniek nummer
Coördinaten
Toponiem
Thema 1
Complextype 1
Datering 1
Begin periode 1
Eind periode 1
Waarde
Omschrijving

Oirschot
Oirschot
N.v.t.
Cultuurhistorische inventarisatie erfgoedkaart
6.17.1.001 Oirschot (zie catalogus erfgoedkaart)
x 149489
y 390463
Oirschot
Bewoning
Nederzetting
Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen: ca. 450-1000 n.Chr.
Nieuwe tijd B: 1750-1950
Terrein van archeologische waarde
De huidige grote woonkern Oirschot ontwikkelde zich vooral na 1960 uit de
veel bescheidener dorpskom Oirschot. Die kom werd in de late middeleeuwen
e
gevormd in de oude heertgang Kerkhof. In de 18 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. De
omgeving van beide oude kerken in Oirschot was sinds de achtste eeuw
e
vermoedelijk bewoond. Vanaf de middeleeuwen tot de 17 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
12
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deze naam wordt de omgeving van de Mariakerk, Sint Petruskerk, Vrijheid en
de Markt aangeduid.
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
1
velden nog steeds tot aan de achterkant van de tuinen van het dorp.
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.
K.A.H.W. Leenders, De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht.
(gepubliceerd als http://users.bart.nl/~leenders/txt/oirschot.html) (1996)
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2. Overzicht van cultuurhistorische ensembles

E6.001 Westelbeers Broek
Ensemble met een hoge historisch geografische waarde.
CHW-code: V238
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
24.4.001
6.26.6.012
6.29.1.010
6.31.2.199
6.31.2.200
6.31.2.051

Naam
Grijze Steen
R.K. H. Maria - of pestkapel
Landarbeiderswoning

Subthema
grensmarkering
kapel
arbeiderswoning
Boerderij
Boerderij
Boerderij

Status

Overig
Overig
MIP

Qua percelering en uiterlijk (grasland, hakghoutranden, beboste randpercelen) redelijk gaaf bewaard
breed beekdal van de Grote Beerse ter weerszijde van de gemeentegrens Oirschot – Bladel.
Begrensd door beekdalbegeleidende wegen. Noordpunt: De aloude Sleevoort te Westelbeers met
kapel. Langs NW zijde duinenrij met steentijdvindeplaatsen en archeologische monumenten. Aan NOzijde gehuchtje Broekeind met enkele kleine “bochten”, vanouds omheinde percelen, nu echter kaal.
Op oostgrens locatie oude grenspaal Grijze Steen. Ingeklemd tussen oostwaarts de Broekeindse
Heide die nu bekend is als de geheel ontgonnen Landschotsche Heide en westwaarts de Spreuwelse
Heide (ontgonnen tot bos en bouwland) en Neterselse Heide (bebost en deels nog hei). Het ensemble
strekt een eind tot in Bladel (aldaar E2.001).
Minpunten: Beerse is rechtgetrokken
E6.002 Straten
Ensemble met een zeer hoge historisch stedenbouwkundige waarde, waarvan een deel valt onder
2
een rijksbeschermd dorpsgezicht.
Rijksmonument nr. R16 (226)
CHW. nr. S305 (GK-HS-20)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
6.26.6.004
6.29.4.001
6.29.1.008
6.31.2.067
6.31.2.016
6.31.2.007
6.31.2.052
6.31.2.044
6.31.2.131
6.31.2.128
6.31.2.076
6.31.1.227
6.31.1.228

Naam
R.K. Antoniuskapel
Boterfabriek Straten
Klompenmakerswoning

Subthema
kapel
fabrieksgebouw
arbeiderswoning
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis

Status

Rijksmonument
MIP
Rijksmonument
Rijksmonument
MIP
MIP
MIP
MIP
MIP
Overig
Gemeentelijk monument

2

„De Bollen, gemeente Oirschot : toelichting bĳ het besluit tot aanwĳzing van het gehucht De Bollen als beschermd
dorpsgezicht‟ (Zeist : Rĳksdienst voor de Monumentenzorg) 1987.
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6.31.1.349
6.31.1.170
6.31.1.223
6.31.2.014
6.31.4.007 Voormalig caf┌ St. Joris
6.31.2.046
6.31.1.167
6.31.1.168
6.31.2.425
6.31.2.448
6.31.2.474

Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Cafe
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Boerderij

Overig
Overig
Gemeentelijk monument
Rijksmonument
Overig
MIP
Overig
Overig

Buurtschap met driehoekig plein en lintbebouwingen. De structuur dateert grotendeels uit de Late
Middeleeuwen (1250-1500), toen de oudtijds verspreide bewoning zich verplaatste naar de randen
van de akkercomplexen en oude alleen gelegen hoeven of "einzelhöfe" werden opgesplitst en
uitgroeiden tot buurtschappen. Het bebouwingsbeeld met overwegend langgevelboerderijen, maar
ook enkele kortgevelboerderijen, dateert met name uit de periode 1600-1950. Op het onverharde
driehoekige plein ligt een aan Sint-Antonius Abt gewijde kapel (1853, vermeld in 1557). Op het plein
een beplanting van populier, linde en beuk. Het buurtschap kent een relatie met het akkercomplex
tussen Straten en Notel. Het gebied rond het gehucht De Bollen is aangewezen als rijksbeschermd
dorpsgezicht.
Binnen het beschermde dorpsgezicht te Straten liggen 6 beschermde boerderijen op Straten nr. 7, 8,
9, 10, 13a en 13d die al sinds jaar en dag op de monumentenlijst staan. Alle zes zijn het boerderijen
van het Brabantse langgeveltype, waarvan 3 met de voordeur in de kopgevel. De ligging van de
percelen van de meeste boerderijen in Straten had in het verleden hetzelfde patroon: de akkers op de
hogere gronden zoals de Heezen, de Bollen en de hogere gedeelten van "de Kaasteren" en de
weilanden in de lagere gedeelten. Daarnaast had bijna iedere boer een perceeltje in de Stratense hei
en een perceel meestal lage grond in het noorden van hun gehucht, zoals de Mortelen, de Woekerd,
de Schoringen, de Vering enz. De Stratense hei was in het verleden alleen bestemd en afgebakend
voor de boeren van het gehucht Straten. Daar mochten zij op bepaalde tijden en met toestemming
van het Oirschotse dorpsbestuur plaggen steken, hun vee laten grazen enz. Toen de gemeente de
gemeenschappelijke heide bij beetjes ging verkopen hebben de Stratense boeren waarschijnlijk ieder
een perceeltje gekocht om zodoende heide te kunnen plaggen, nodig voor hun potstal en voor
verschillende andere doelen. Toen er kunstmest te koop kwam en de potstallen in onbruik raakten,
konden ze die percelen op een andere wijze gebruiken. De percelen in het noorden, die ver van hun
boerderijen af lagen, gebruikten de Stratense boeren vooral als hooiland en in de zomer als graasland
voor hun jong vee, met een hoekje of singel met houtopstand.

E6.003 Notel
Ensemble met een redelijk hoge historisch stedenbouwkundige waarde.
CHW. nr. S301 (GK-HS-19)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
Naam
6.29.4.003 In de Notel
6.31.2.468
6.31.2.122
6.31.2.045
6.31.2.089
6.31.2.115
6.31.2.186

Subthema
fabrieksgebouw
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij

Status
Gemeentelijk monument
MIP
MIP
MIP
MIP
Overig
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6.31.2.460
6.31.2.187
6.31.2.106
6.31.2.079
6.31.2.083
6.31.2.163
6.31.2.164
6.31.1.342
6.31.1.343
6.31.2.058
6.31.2.018
6.31.6.010
6.31.6.004
6.31.2.478

Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Bakhuis
Bakhuis
Boerderij

Gemeentelijk monument
Overig
MIP
MIP
MIP
Overig
Overig
Overig
Overig
MIP
Rijksmonument

Buurtschap met driehoekige pleinen en een lintbebouwing. De structuur dateert grotendeels uit de
Late Middeleeuwen (1250-1500), toen de oudtijds verspreide bewoning zich verplaatste naar de
randen van de akkercomplexen en oude alleen gelegen hoeven of "einzelhöfe" werden opgesplitst en
uitgroeiden tot buurtschappen. Het bebouwingsbeeld met veel langgevelboerderijen dateert met name
uit de periode 1750-1950. Aan de westzijde van het buurtschap is in de periode 1970-1980 een
woonwijk gebouwd, waarbij de achtertuinen van de nieuwe woningen vervlochten zijn geraakt met het
buurtschap. Aan de oostzijde kent het buurtschap een relatie met het akkercomplex tussen Notel en
Straten.
E6.004 Oude dorpskern Oirschot
Ensemble met een zeer hoge historisch stedenbouwkundige waarde, waarvan een deel valt in een
rijksbeschermd dorpsgezicht.
CHW. nr. S300 (GK-HS-17)
Rijksmonument nr. R6 (216)
CHW. nr. G284 (HK-HG-56)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
6.16.3.001
6.24.5.001
6.24.5.002
6.24.6.001
6.25.16.001
6.25.16.001
6.26.1.003
6.26.1.001
6.26.2.001
6.26.6.009
6.26.6.005
6.26.6.007
6.26.8.002
6.26.8.001
6.26.9.002

Naam
Koestraat 20
Voormalig raadhuis
Huidige Raadhuis
Voormalig kantongerecht
Oefenlokaal vrijwillige landstorm
Oefenlokaal vrijwillige landstorm
R.K. kerk St.-Petrus' Banden
Boterkerkje
Begraafplaats Oirschot
Kapel klooster Zusters Karmelitessen
(Blijendaal)
Kapel Franciscanessenklooster
Nazareth
Kapel Huize St. Joris
Cardamel St. Jozef klooster
Klooster Nazareth

Subthema
Status
rosmolen
raadhuis
raadhuis
kantongerechtsgebouw
oefenlokaal
oefenlokaal
kerk
CHW
kerk
begraafplaats
kapel
kapel
kapel
klooster
klooster
kloosterterrein
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6.26.13.001
6.26.13.003
6.26.13.008
6.26.13.002
6.26.13.002
6.26.16.001
6.26.5.003
6.26.1.002
6.26.4.001
6.26.4.018
6.26.4.019
6.26.4.020
6.26.4.021
6.26.4.022
6.26.4.024
6.26.8.005
6.26.3.001
6.27.9.002
6.27.9.011
6.27.9.001
6.27.9.005
6.31.1.040
6.27.14.038
6.27.14.011
6.27.15.013
6.27.15.013
6.27.15.013
6.27.15.013
6.27.15.013
6.27.15.013
6.27.1.001
6.27.1.002
6.27.15.004
6.27.15.006
6.27.19.003
6.27.19.004
6.27.19.005
6.27.19.006
6.27.19.007
6.27.19.008
6.27.19.009
6.27.19.010

Pastorie
Predikantswoning (pand 'De Pauw')
Pastorie Oirschot
Pastorie Pieterskerk
Pastorie Pieterskerk
Schuurkerk
Gedenkteken (Spoordonkseweg ong.
Oirschot)
De eerste St Petrus Banden kerk
Het grafteken van W.G.J. Messing
Grafteken Jan Kruysen (1874-1938)
Johannes S÷hngen (1796-1866)
Willem van Haarst (1785-1853)
Ricalt V van Merode (1559)
Peter van Vladeracken (1618)
Petrus van Oudenhoven (1840-1921)
Hof van Solms
Calvariegroep Kapelpad
De Franse School
Openbare school
De Latijnse school
Oirsprong
Hof van Solms
Vies lijk
Boterkerkje, Romeinen
D'n Beyerd / Het St. Jorisgasthuis
Gasthuis Daems
Gasthuis Daems
Gasthuis Daems
Gasthuis Daems
Gasthuis Daems
Gasthuis Daems
Linden en Kastanjes Marktplein
Oirschot
Tillia europaea
Het Beelaertshofje
Bejaardentehuis
Winkel
Winkel
Bakkerijwoonhuis
Winkelwoonhuis
Winkelwoonhuis de Witte Leeuw
Winkelwoonhuis
Winkelwoonhuis
Winkel

pastorie
pastorie
pastorie
pastorie
pastorie
schuilkerk
wegkruis
kerk
graf
graf
graf
graf
graf
graf
graf
klooster
calvarieberg
school
school
school
school
ziekenhuis
verhalen
verhalen
gasthuis/armenhuis
gasthuis/armenhuis
gasthuis/armenhuis
gasthuis/armenhuis
gasthuis/armenhuis
gasthuis/armenhuis
gasthuis/armenhuis
bijzondere boom
bijzondere boom
gasthuis/armenhuis
gasthuis/armenhuis
winkel
winkel
winkel
winkel
winkel
winkel
winkel
winkel

Rijksmonument
Rijksmonument
MIP

Rijksmonument

Rijksmonument
Rijksmonument

Rijksmonument
CHW
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6.27.19.011
6.27.19.012
6.27.19.014

Winkel
Winkel
Winkel-woonhuis

winkel
winkel
winkel

6.27.19.015

Winkel-Woonhuis

winkel

6.27.19.016

Winkel

winkel

6.27.19.017

Winkel

winkel

6.27.19.018
6.27.22.001
6.27.22.002
6.27.22.003
6.27.22.004
6.27.22.005
6.27.22.006
6.27.19.013

winkel
hotel/restaurant
hotel/restaurant
hotel/restaurant
hotel/restaurant
hotel/restaurant
hotel/restaurant
winkel

6.29.4.015

Woonhuis-winkelpand
Restaurantwoonhuis
Restaurant
Restaurant Fleurie
Restaurant woonhuis
Hotel de Zwaan
Restaurant de Gelagkamer
Winkel-Woonhuis met
bedrijfsruimte
Bierbrouwerij de Kroon
NV de Oirschotse Stoelenfabriek
P. van Leuven- Van Hout
De fabriek van Teurlincx
Winkel
Hoef en kachelsmederij
Landarbeidershuisje
Landarbeidershuisje
Landarbeidershuisje
Landarbeidershuisje
Landarbeidershuisje
Landarbeiderwoonhuis
Timmer-werkplaats
Woonhuis Fabriek Teurlinx en
Meijers
Zadelmakerije Nieuwstraat 1

6.29.4.016
6.29.11.001
6.29.4.002
6.31.1.278
6.31.1.091
6.31.1.242

Bedrijf
Leerlooierij Molenstraat 42
Boterfabriek Op de Heuvel
Postkantoor
Kanaalstraat premiekoopwoning
Het Molentje

fabrieksgebouw
leerlooierij
fabrieksgebouw
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis

6.31.4.012

De Woudgalm

Cafe

6.31.7.002

Vrijthof

Schuur/bijgebouw

6.29.2.001
6.29.4.010
6.29.4.012
6.29.4.009
6.29.11.002
6.29.15.002
6.29.1.006
6.29.1.005
6.29.1.003
6.29.1.004
6.29.1.002
6.29.1.007
6.29.1.001
6.29.3.001

brouwerij
fabrieksgebouw
fabrieksgebouw
fabrieksgebouw
leerlooierij
smidse
arbeiderswoning
arbeiderswoning
arbeiderswoning
arbeiderswoning
arbeiderswoning
arbeiderswoning
arbeiderswoning
directeurswoning
fabrieksgebouw

Gemeentelijk
monument
Gemeentelijk
monument
Gemeentelijk
monument
Gemeentelijk
monument

Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Gemeentelijk
monument

Rijksmonument

Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Gemeentelijk
monument

Overig
Overig
Gemeentelijk
monument
Gemeentelijk
monument
Rijksmonument
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Oude dorpskern met marktplein en stedelijke kenmerken, deels beschermd via het Rijk. Mogelijk
dateert de structuur in eerste aanleg al uit de Hoge Middeleeuwen (1000-1250). Kern en kerk van
Oirschot hebben zich in de Late Middeleeuwen (1250-1500) en daarna niet over een grotere afstand
verplaatst. Het oudst is de omgeving van het Vrijthof, met de N.H. kerk, de oorspronkelijke
parochiekerk. In de 13e eeuw kwam de plaats tot bloei en kreeg zij stedelijke kenmerken. In 1268
werd, op enige afstand van de oude parochiekerk, een kapittelkerk gebouwd. De plaats was lange tijd
de hoofdplaats van het kwartier Kempenland van de Meierij van 's-Hertogenbosch. De Markt bij de
R.K. kerk, de vroegere kapittelkerk, dateert met name van na de dorpsbranden van 1462, 1566 en
1623, waarna vroegere bebouwing op deze plek niet meer werd vervangen. Het bebouwingsbeeld met
veel tweelaags woonhuizen dateert met name uit de periode 1650-1950. Monumentale gebouwen zijn
ondermeer de N.H. kerk, een romaanse zaalkerk (ca. 1100), de R.K. kerk van Sint-Petrusbanden (ca.
1500) omstreeks 1100), het voorm. raadhuis (1513, 1623, 18e eeuw), de voorm. Latijnse school (16e
eeuw, 17e eeuw), het klooster Bleijendaal (17e eeuw, 1931), het klooster Nazareth (1910, 19241926), het voorm. Kantongerecht (1907-1908) en diverse woonhuizen en bedrijfsgebouwen (17e-19e
eeuw). Aan de oostzijde van de kern een R.K. begraafplaats met Calvarieberg en diverse
grafmonumenten (1830-1950). In de kern diverse oude bomen, waaronder een groep paardekastanjes
op de Markt. Kenmerkend zijn verder de diverse smalle stegen, deels met klinker- en kasseibestrating,
en de vele smalle, diepe achtertuinen. De kern kent een relatie met het akkercomplex bij Boterwijk.
Deels aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
De kern van Oirschot is een belangwekkend voorbeeld van een Kempisch marktplein en is als
aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Met een monumentenlijst van meer 120 panden is de kern
een concentratie zeer gedifferentieerde en toch homogene bebouwing. Het marktplein heeft
middeleeuwse structuur, waarbij een Kempisch-gotische kruisbasiliek en 15e eeuws raadhuis, met
een stelsel zeer oude radiale straten. Eerst in de middeleeuwen kwam de centrifugale bouwkundige
ontwikkeling tot stand onder een proces van verstedelijking zoals ten oosten en ten zuiden van de
markt. Het dorpsprofiel komt zeer karakteristiek tot uiting aan de westzijde, door de langgerekte en
smalle achtertuinen die de nabijgelegen akkers ontmoeten.
E6.005 Boterwijk
Ensemble met een redelijk hoge historisch stedenbouwkundige waarde.
CHW. nr. S299 (HK-HS-18)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
6.27.1.010
6.29.2.006
6.31.2.021
6.31.2.085
6.31.2.107
6.31.2.155
6.31.2.104
6.31.2.019
6.31.2.105
6.31.2.126
6.31.2.259
6.31.2.450
6.31.2.116
6.31.2.043
6.31.2.158
6.31.2.214
6.31.1.409
6.31.2.305

Naam
Onbekend
Boterwijksestraat 3

Gijzelaar
Gijzelaar

Subthema
bijzondere boom
brouwerij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Woonhuis
Boerderij

Status

Rijksmonument
MIP
MIP
Overig
MIP
Rijksmonument
Gemeentelijk monument
MIP
Overig
Gemeentelijk monument
MIP
Gemeentelijk monument
MIP
Gemeentelijk monument
MIP
Overig
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6.31.1.431
6.31.2.336
6.31.2.182
6.31.2.438
6.31.2.029
6.31.2.306

Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij

MIP
Overig
Overig
Overig
Rijksmonument
Overig

Buurtschap met lintbebouwing. De structuur dateert grotendeels uit de Late Middeleeuwen (12501500), toen de oudtijds verspreide bewoning zich verplaatste naar de randen van de akkercomplexen
en oude alleengelegen hoeven of "einzelhöfe" werden opgesplitst en uitgroeiden tot buurtschappen.
Het bebouwingsbeeld met overwegend langgevelboerderijen dateert met name uit de periode 18501950. Kenmerkend is de afwijkende oriëntatie van de boerderijen, die hier in tegenstelling tot wat in de
regio gebruikelijk is, overwegend haaks op de weg liggen. Het buurtschap kent een samenhang met
het akkercomplex tussen Boterwijk en Oirschot.
E6.006 Middelbeers
Ensemble met een redelijk hoge historisch geografische waarde.
CHW. nr. V213 (HK-HV-66)
CHW. nr. G283 (HK-HG-55)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
6.13.7.005
6.13.7.006
6.16.5.001
6.24.5.004
6.24.5.005
6.26.1.007
6.26.1.008
6.26.13.010
6.26.13.006
6.27.9.019
6.27.1.013
6.27.15.002
6.29.2.005
6.29.2.007
6.29.15.003
6.29.15.003
6.29.15.004

Naam
Ophaalbrug Groenewoudseweg Oostelbeers
Ophaalbrug Kattenbergseweg
Motorgraanmolen op het Doornboomplein
Oud raadhuis
Burgerhuis VERDWENEN
Rooms Katholieke St. Willibrorduskerk
Rooms Katholieke St. Willibrorduskerk
Pastorie Hoogdijk 2
Pastorie Nieuwe RK St. Willibrorduskerk
Onbekend
Bomengroep Tillia europaea Middelbeers
Kiosk Doornboomplein
Restand oude Brouwerij
De Vier Linden
Onbekend
Onbekend
Oude Smidse

Subthema
brug
brug
motormolen
raadhuis
raadhuis
kerk
kerk
pastorie
pastorie
school
bijzondere boom
kiosk
brouwerij
brouwerij
smidse
smidse
smidse

Oude dorpskern met marktplein, laatmiddeleeuwse kerk, pastorie en oude raadhuis. De structuur
dateert waarschijnlijk grotendeels uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). 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`gebouwd. De kerk stond 350 meter ten westen van deze erg agrarisch 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. Akkercomplex met esdek, bolle ligging en steilranden. Akkercomplexen
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dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). 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.

E6.007 Landgoed Baest
Ensemble met een zeer hoge historisch geografische waarde en historische groenwaarde, tevens
rijksbeschermd landgoed.
Rijksmonument nr. 511508 (= complex Landgoed Baest Oostelbeers)
CHW. nr. V217 (GK-HV-11)
CHW. nr. G164 (GK-HG-13)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
6.18.3.021
6.18.3.022
6.18.3.023
6.18.3.024
6.19.3.001
6.19.3.002
6.19.3.003
6.19.3.004
6.19.7.001
6.19.3.023
24.4.040
24.4.041
6.26.6.001
6.26.7.001
6.26.6.011
6.26.10.001
6.27.14.001
6.27.14.004
6.27.14.006
6.27.14.010

Naam
Beukenhoef (Baast)
Eikenhoef (Baast)
Lindehoef (Baast)
Masthoef (Baast)
Beukenhoef (Baest)
Eikenhoef (Baest)
Lindehoef (Baest)
Masthoef (Baest)
Huis te Baest
De Baest
Grote Crooy Aart
Kapelpaal
De Kapel van de Heilige Eik
Kapel H. Eik
Kapel H. Theresia
De Heilige Eik
Heilige Eik, De heks van de Crolse brug,
Heilige Eik, vondst Mariabeeld
Heilige Eik, Mariabeeld
Heilige Eik, Mariabeeld

Subthema
hoeve
hoeve
hoeve
hoeve
hoeve
hoeve
hoeve
hoeve
landhuis
hoeve
grensmarkering
grensmarkering
kapel
kapelleke
kapel
religieus groen
verhalen
verhalen
verhalen
verhalen

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.
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Kleine Beerze die hier door de bossen bij Baest stroomt (november 2010)

E6.008 Kasteel Bijsterveld
Ensemble met een hoge historisch geografische waarde en historische groenwaarde, tevens deels
rijksbeschermd monument.
Rijksmonument. nr. 31303
CHW nr. AE079-001755
CHW. nr. G171 (GK-HG-22)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
6.18.1.001
6.26.6.006
6.26.8.003
6.26.3.003
6.27.1.021
6.31.2.153
6.31.2.075
6.31.2.041

Naam
Beijsterveld
Kapel Montfortaan
Klooster Montfortanen
Cavalrieberg
Park/tuin en laan Bijsterveld

Subthema
kasteel
kapel
klooster
calvarieberg
bijzondere boom
Boerderij
Boerderij
Boerderij

Status

CHW
Overig
MIP
MIP

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 met tuin, park en oprijlaan.
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. 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 ingericht
volgens de principes van de Engelse Landschapsstijl en 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 maakt verbinding met de akkers van De Notel en
de gehuchten Straten en Notel en met de Montfortlaan als statige verbinding tussen Straten en de
dorpskern.
E6.009 Molenbroek Muestermolen
Ensemble met een hoge en redelijk hoge historisch geografische waarde en een hoge historische
groenwaarde, inclusief archeologisch monument.
CHW. nr. V237
CHW. V236
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CHW. nr. G205
Monument nr. 3005
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
Naam
6.19.3.012 Molenbroek
24.4.038
Muestermolen 1326
6.31.2.084
6.31.2.098
6.31.2.372

Subthema
hoeve
grensmarkering
Boerderij
Boerderij
Boerderij

Status

MIP
MIP
Overig

Het Molenbroek is een breed deel van het dal van de Kleine Beerse bovenstrooms van de strakke
dalverenging waarin de al in 1326 genoemde watermolen Muestermolen Middelbeers stond. De
dalverenging ontstond omdat de beek daar door de Midden-Brabantse dekzandrug (aardkundige
waarde) breekt. Direct ten zuidoosten van dat punt een oude abdijhoeve van Tongerlo.
Het Molenbroek strekt een eind tot in de huidige gemeente Eersel. Dit ensemble is daar ook
opgenomen, onder nummer E4.001. Het ensemble maakt het noordelijk deel uit van het op de
Cultuurhistorische waardenkaart van Noord-Brabant (2006) als redelijk hoog gewaardeerd
aangegeven beekdal van de Kleine Beerse. Deels is het ook natuurreservaat.

Zicht op het beekdal van de Kleine Beerze (CHW Noord-Brabant).

E6.010 De Mortelen – Heerenbeek – Achterste Broek
Ensemble met een hoge en redelijk hoge historisch geografische waarde en historische groenwaarde.
CHW. nr. G169 (GK-HG-20)
CHW. nr. V220 (GK-HV-12)
CHW. nr. V309 (GK-HV-26)
CHW. nr. V135 (HK-HV-28)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
6.19.3.005
6.19.7.003
6.19.3.011
6.19.3.016
6.19.3.021
24.4.043
24.4.045
6.26.2.003
6.27.1.009
6.27.1.009
6.27.14.003

Naam
Hoeve en landgoed Heerenbeek
Landhuis Heernebeek
Heerbeek
Oud Heerbeek
Oudenhoven
Tregelaar 1830
stenen paal (1830)
Van Coehoorn Begraafplaats
Onbekend
Onbekend
Hedel, moordkruis,

Subthema
hoeve
landhuis
hoeve
hoeve
hoeve
grensmarkering
grensmarkering
begraafplaats
bijzondere boom
bijzondere boom
verhalen

Status
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6.31.8.001
6.31.7.011
6.31.2.042
6.31.2.271
6.31.2.467
6.31.2.006
6.31.2.466
6.31.2.434
6.31.2.130
6.31.2.120
6.31.1.337
6.31.2.099
6.31.2.167
6.31.2.168
6.31.2.169
6.31.2.290
6.31.2.136
6.31.2.063
6.31.2.297
6.31.2.054
6.31.2.100
6.31.2.327
6.31.2.442
6.31.7.010
6.31.2.328
6.31.2.428
6.31.2.331
6.31.1.254
6.31.2.441
6.31.6.003
6.31.4.013
6.31.2.480

Koetshuis
Schuur/bijgebouw
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Schuur/bijgebouw
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Woonhuis
Boerderij
Bakhuis
Cafe
Boerderij

MIP
Rijksmonument
Overig
Overig
MIP
Rijksmonument
Gemeentelijk monument
Overig
MIP
MIP
Overig
MIP
Overig
Overig
Overig
MIP
Overig
MIP
Overig
MIP
MIP
Overig
Overig
Overig
Overig
Overig
Overig
Gemeentelijk monument
Overig

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.
Landgoed Heerenbeek met park/tuin, eiken-, beuken- en populierenlanen, loof- en naaldbossen en
landbouwgronden. Het landgoed dateert van voor 1303, als het voor het eerst wordt genoemd. Aan de
Oude Grintweg een familiebegraafplaats (De Girard de Mielet van Coehoorn) van omstreeks 1865.
De jonge broekontginning Achterste Broek, met lanen, productiebossen met loofhout en
landbouwgronden, kent een grotendeels rationele verkaveling, met op enkele plekken (restanten van)
een oudere verkaveling.
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Broekontginning Achterste Broek (CHW Noord-Brabant)

Het gebied werd in de 12e en 13e eeuw in bezit genomen. In zuidelijke richting, waar de gesteldheid
van de bodem meer mogelijkheid bood voor akkerbouw, gaat het hoevenlandschap geleidelijk over
akkerdorpen, die veelal rond een driehoekige "plaatse" waren gegroepeerd, waarvan duidelijke
voorbeelden aanwezig zijn als Aarle, Notel, Hedel, Mosselaar en Snepseind. Aan de noordzijde wordt
het coulissenlandschap begrensd door de bosrijke landgoederen "Heerenbeek" en "Veldersbosch".
Ongeveer van noord naar zuid doorsnijdt de Grindweg het landschap. De Mortelen was in vroeger
jaren een groot bezit voor de genoemde gehuchten: er lagen grasvelden om te hooien en later koeien
te hoeden, er groeide geriefhout om te timmeren en te stoken, er werd turf gehaald uit de verlande
vennen, 'natte turf, die werd uitgespreid op hogere gronden en na droging 'in verband gestoken'. Hei
turf oftewel eerdbrand werd er gehaald, voornamelijk in het noorden, het Schoom geheten. Hei werd
eveneens gemaaid voor de stallen en men hield er bijen voor de honing.
Het gebied De Mortelen kent een samenhang met de landgoederen Heerenbeek en Veldersbosch
(grotendeels in Boxtel), met het akkercomplex bij Straten en Notel en met de jonge broekontginningen
in het Achterste Broek, die grotendeels in Best liggen.
E6.011 Kasteel Ten Bergh
Ensemble met een hoge historisch geografische waarde en historische groenwaarde, inclusief
archeologisch monument.
CHW. nr. G169 (GK-HG-20)
CHW. nr. V220 (GK-HV-12)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
6.16.2.003
6.18.1.002
6.18.6.001
6.19.7.002
6.31.2.003

Naam
Spoordonkse watermolen
Ten Bergh
bij kast. Spoordonk
Adelijk huis ten Bergh

Subthema
watermolen
kasteel
hoeve
landhuis
Boerderij

Status

Rijksmonument

Het ensemble Kasteel Ten Bergh, ooit bewoond door de ridders de Merode, bestaat uit het eigenlijke
kasteel met grachten (archeologisch monument), de voorburcht met rentmeesterswoning,
poortgebouw, schuur en bakhuis. Het is een zogenaamde 'moated site', waarin het weiland ook nog
duidelijk relief van het wooneiland en de omgrachting zichtbaar is. Het ligt direct tegen de Beerse aan,
waar aan de overzijde van de Oirschotseweg met waardevolle laanbeplanting, de watermolen van
Spoordonk lag. Naast de watermolen maken ook de bijhorende vloed (beekdal zuid van kasteel ) en
molenwiel (noord van molen deel uit van het ensemble.
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Bakhuis bij het poortgebouw van Kasteel Ten Bergh (CHW Noord-Brabant).

E6.012 Akkercomplex Oostelbeers
Ensemble met een hoge historisch geografische waarde en historische groenwaarde, inclusief
archeologisch monument.
CHW. nr. V236 (HK-HV-67)
CHW. nr. G205
CHW. nr. G204 (GK-HG-63)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:
Akkercomplex met esdek, bolle ligging, steilranden, zandpaden en (restanten van) hakhout.
Akkercomplexen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). Voordien lagen hier
kleinschalige cultuurlandschappen. 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.

Kerktoren van de middeleeuwse kerk Westelbeers (CHW Noord-Brabant).

E6.013 Landgoed ‘s-Heerenvijvers
Ensemble met een hoge historisch geografische waarde en redelijk hoge historische groenwaarde.
CHW. nr. V216 (GK-HV-13)
CHW. nr. G170 (GK-HG-21)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
6.19.3.006
6.19.7.004
6.19.16.001

Naam
Boerderij Hemelrijken Landgoed 'Heerenvijvers
Landhuis 's Heerenvijvers
Weekendhuis landgoed 's Heerenvijvers

Subthema
hoeve
landhuis
overig

Status
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6.19.16.003
6.19.16.002
6.19.3.017
24.4.116
6.25.9.001
6.25.9.002
6.26.10.002
6.26.6.008

Poort landgoed 's Heerenvijvers
Personeelsverblijf landgoed 's Heerenvijvers
Heeren Vijvers
Grenspaal bij 's-Heerenvijvers
Redoute 's Heerenvijvers
Redoute Hemelrijk
Schietberg of Zwarte berg
Kapel complex

overig
overig
hoeve
grensmarkering
schans
schans
schootsveld
kapel

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. Het woonhuis dateert van voor 1900.
Bos, park/tuin en lanen 's Heerenvijvers
Cultuurhistorische waarde: redelijk hoog
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
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.

In onbruik geraakte laan met bomen bij ‘s-Heerenvijver (CHW Noord-Brabant).

E6.014 Akkercomplex Straten - Notel
Ensemble met een hoge historisch geografische waarde.
CHW. nr. V219 (HK-HV-69)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
Naam
6.27.9.022 Montfortlaan 20, basisschool
6.31.9.013
6.31.2.265
6.31.2.321
6.31.2.049
6.31.2.189
6.31.2.178
6.31.6.001
6.31.2.179
6.31.2.300

Subthema
school
Varia
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Bakhuis
Boerderij
Boerderij

Status
Overig
Overig
Overig
MIP
Overig
Overig
Gemeentelijk monument
Overig
Overig
27

6.31.2.301
6.31.2.302
6.31.2.440
6.31.2.184 De Jagershoeve
6.31.2.011
6.31.2.008
6.31.2.010
6.31.2.330

Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij

Overig
Overig
Overig
Overig
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument

Akkercomplex Straten, Notel
Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoog
Akkercomplex met esdek, bolle ligging, steilranden, zandpaden en (restanten van) hakhout.
Akkercomplexen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). Voordien lagen hier
kleinschalige cultuurlandschappen. Deze akker is een van de weinigen 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.
E6.015 Akkercomplex Westelbeers
Ensemble met een hoge historisch geografische waarde.
CHW. nr. V215 (HK-HV-64)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
Naam
6.27.1.015 Lindebomen
6.27.1.025 Wegbeplantingen Westelbeers e.o
6.31.2.119
6.31.2.077
6.31.2.396
6.31.2.140
6.31.2.399
6.31.2.002
6.31.2.012
6.31.2.053
6.31.2.032
6.31.2.397

Subthema
bijzondere boom
bijzondere boom
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij

Status
CHW
MIP
MIP
Overig
MIP
Overig
Rijksmonument
Rijksmonument
MIP
Rijksmonument

Akkercomplex met esdek, bolle ligging, steilranden, zandpaden en (restanten van) hakhout.
Akkercomplexen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). Voordien lagen hier
kleinschalige cultuurlandschappen. 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.
E6.016 Kuikseindsche Heide
Ensemble met een redelijk hoge historisch geografische waarde.
CHW. nr. V214 (GK-HV-10)
CHW. nr. V235 (HK-HV-65)
De volgende losse elementen maken onder meer deel uit van dit ensemble:

Uniek nr
24.4.030

Naam
stenen paal 1835

Subthema
grensmarkering

Status
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6.25.10.001 De Liebregtsberg of Schietberg
6.27.1.023 Wegbeplanting Keyenhurkse Dreef

schootsveld
bijzondere boom

CHW

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. Aan de randen jonge heideontginning,
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 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.

Zicht op Wit Hollandven (november 2010)

E6.017 Akkercomplex Boterwijk
Ensemble met een hoge historisch geografische waarde.
CHW. nr. V171 (HK-HV-68)
Akkercomplex met esdek, bolle ligging, openheid, steilranden, zandpaden en (restanten van) hakhout.
Akkercomplexen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). Voordien lagen hier
kleinschalige cultuurlandschappen.
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3. Overzicht van aardkundige waarden
Onderstaande gegevens zijn ontleend uit de bijlagen bij de „Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart
Noord-Brabant‟, zoals opgesteld door de provincie. De aardkundig waardevolle gebiedenkaart is de
concrete uitwerking van veertig, tot nu toe alleen globaal begrensde, gebieden. Hij bestaat uit een
kaartatlas en een toelichting. De provincie geeft op deze manier een impuls aan behoud en
3
ontwikkeling van aardkundige waarden, in én buiten de veertig gebieden.
In onderstaande gebiedsbeschrijvingen worden de aardkundige waarden van de gebieden toegelicht.
Daarbij wordt een relatie gelegd met grondgebruik en cultuurhistorische en ecologische kenmerken.
Om bescherming van aardkundige waarden te bevorderen, is ook aandacht voor bestaande en
potentiële aantastingen en voor ontwikkelingen en kansen.

1. Kleine en Groote Beerze, Westelbeersche Broek, Kuikseindse Heide
Naam gebied
Oppervlakte
Reliëf
Aardkundige betekenis

Aardkundige fenomenen
Vormende processen

Actuele processen
Geologische formaties en afzettingen

Geologische ontstaansperiode

Geomorfologische fenomenen

Bodemtypen

Wetenschappelijke & educatieve betekenis

: Kleine en Grote Beerze, Westelbeersche Broek,
Kuikeindse Heide
: 1277 ha
: tot ca. 10 m
: Beekdalgebied met aangrenzend dekzanden
heidelandschap; deels vrij meanderende beken die
door Midden-Brabantse dekzandrug breken
: Beekdalen (Grote en Kleine Beerze); Landduinen
Verstuiving en duinvorming (windwerking),
beekdalerosie en -afzetting; meerafzetting
(vennen), verlanding, veenvorming
: Beekdalerosie en -afzetting; meerafzetting (vennen),
verlanding, veenvorming
: Formatie van Boxtel; Formatie van Sterksel;
Laagpakket van Singraven; deels bedekking met
Laagpakket van Kootwijk (stuifzand)
: Dekzand: Weichselien (tot Laatglaciaal);
Landduinen en vennen: Laatglaciaal; beekdalen:
Weichselien/Holoceen, stuifzand: Holoceen
: Dalvormige laagte; beekdalbodem; glooiing
beekdalzijde; dekzandrug; terrasafzettingswelving;
daluitspoelingswaaier; laagte zonder randwal;
dekzandvlakte
: Beekeerdgrond; Laarpodzolgrond; Veldpodzolgrond;
Enkeerdgrond; Madeveengrond; Moerige
podzolgrond; Vlakvaaggrond; Duinvaaggrond
: Ten dele vrij meanderende beken en
doorbraakdalen van deze beken door de MiddenBrabantse dekzandrug

Algemeen
Het aardkundig waardevolle gebied van de Kleine en Groote Beerze, Westelbeersche Broek en
Kuikseindse Heide ligt in het zuiden van de provincie, op het grondgebied van de gemeenten
Oirschot, Bladel en Eersel. Het omvat de beekdalen van de Groote en Kleine Beerze en, stroomaf van
hun samenvloeiing in landgoed Baest, een klein deel van het beekdal van de Beerze. Het
aangrenzende gebied van de Kuikseindse Heide en delen van het naast de beekdalen en het
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http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-enlandschap/natuurgebieden/aardkundige-waarden.aspx
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heidegebied gelegen dekzandlandschap maken ook deel uit van het gebied. Het gebied grenst in het
zuidwesten aan aardkundig waardevol gebied 20 Reusel, Mispeleindsche Heide.
Aardkunde
Delen van de Grote en Kleine Beerze zijn vrij meanderend, vooral in Landgoed De Baest en in de
Aardbossen (ten noorden van Westelbeers, in beheer door gemeente Oirschot). Afgesneden
beekmeanders zijn nog bewaard in Landgoed De Baest, en plaatselijk ook elders langs de Groote en
Kleine Beerze. De zogenaamde Midden-Brabantse dekzandrug is een hoger gelegen deel van het
dekzandlandschap. Deze ligt ongeveer op de lijn gevormd door de Spreeuwelsche Heide ten zuiden
van Westelbeers over de Mispeleindsche Heide naar de Oostelbeersche Heide. Waar de beekdalen
van de Groote en Kleine Beerze door deze hoger gelegen dekzandrug breken zijn ze aanzienlijk
smaller en de beekdalglooiingen zijn steiler en beter zichtbaar dan elders. Op deze plaatsen hebben
de beken soms mooie stootoevers gevormd in de tot vlakbij de beek komende hoge dekzandrug of
lage landduinen. In de Kuikseindsche Heide komen landduinen en tussenliggende vennen voor. Aan
de westrand komt een beboste opvallende stuifzandwal voor die sterk contrasteert met het westelijk
gelegen open beekdal van de Groote Beerze. Kleinere landduincomplexen zijn lokaal ook elders
buiten de beekdalen te vinden.

Afbeelding: Ven op de Kuikseindsche Heide
Cultuurhistorie
Cultuurhistorische elementen in dit gebied vormen de stuifzandwallen (onder andere in de
Mispeleindsche Heide), de productiebossen (Landgoed Baest, Mispeleindsche Heide), en de
beemdenpercelering en oude beeklopen in de beekdalen (onder andere Westelbeersche Broek).
Grondgebruik en ecologie
In de beekdalen komt naast akker- en weiland ook bloemrijk grasland (o.a. te Molenbroek) en
naaldbos voor. Plaatselijk groeit er elzen- of berkenbroekbos (vnl. in Westelbeersche Broek) en komt
vochtig schraalland voor. In Landgoed De Baest komt naaldbos voor, verder vinden we hier broekbos,
akkers en weilanden. Het centrale deel van de Kuikseindsche Heide bestaat voornamelijk uit natte
heide met kleinere oppervlakten droge heide. De laagste delen bij de vennen worden ingenomen door
naaldbos en gagelstruweel.
Kwetsbaarheid en aantastingen
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De natuurlijke reliëfvormen van de beekdalen zijn over het grootste deel van de beeklopen aangetast
door het rechttrekken en kanaliseren van de beken. Plaatselijk werd de nieuwe loop op een afstand
naast de oude aangelegd, waardoor de oude meanderende beekloop daar bewaard is gebleven
(bijvoorbeeld Aardbossen). Aantasting en bedreiging van de aardkundige waarden vormen
verkavelingen voor uitbreiding van de in het gebied aanwezige woonkernen of losse bebouwing,
waardoor ook versnippering van het landschap plaatsvindt. Een dergelijke ernstige aantasting is
bijvoorbeeld de villawijk op de stuifzandwal aan de westrand van de Kuikseindsche Heide. Een
(geringe) aantasting vormen ook de waterbeheersingsmaatregelen in het kader van
natuurontwikkeling in landgoed De Baest (kanalisering kort traject van Groote Beerze, aanleg stuwen).
Verdere aantasting zijn onder andere de afgraving/afplagging van vergraste heidegebieden
(bijvoorbeeld in heidegebied Grijze Steen). Een potentiële bedreiging is beekherstel (hermeandering
beken) in het kader van natuurontwikkeling.
Ontwikkeling, kansen
De bereikbaarheid van het gebied is redelijk. De toegankelijkheid is over het algemeen goed door de
vele wegen en paden die het gebied doorkruisen. De toegankelijkheid tot de beekdalen is echter
minder daar waar ze volledig door landbouwland zijn ingenomen. De Aardbossen ten noorden van
Westelbeers vormen een goed voorbeeld voor de verdere (aardkundige) ontwikkeling van het gebied.
Een smalle strook bos langs een deel van de oorspronkelijk meanderende Groote Beerze is hier goed
ontsloten met informatiepanelen, ook over de aardkundige aspecten van de beek en het beekherstel.
Verder is een gemarkeerde wandeling uitgezet. Dit voorbeeld zou elders in het gebied gevolgd
kunnen worden.

2. Oirschotsche Heide
Naam gebied
Oppervlakte
Reliëf
Aardkundige betekenis

: Oirschotsche Heide
: 1281 ha
: tot ca. 8 m
: Heidegebied met grote oppervlakten sterk aangetaste
natuurlijke landvormen en open stuifzand, veroorzaakt door
vergaande menselijke verstoring (militair terrein).
Aardkundige fenomenen
: Landduinen; stuifduinen
Vormende processen
: Verstuiving en duinvorming (windwerking), hellingerosie
Actuele processen
: Verstuiving, bodemdegradatie en hellingerosie, grotendeels
antropogeen (militair oefenterrein)
Geologische formaties en afzettingen : Formatie van Boxtel; deels bedekking met Laagpakket van
Kootwijk
Geologische ontstaansperiode
: Dekzand: Weichselien, stuifduinen: historisch (vanaf
Middeleeuwen); actief stuifzand: recent, 20ste eeuw
(antropogene invloed: militair oefenterrein).
Geomorfologische fenomenen
: Dekzandruggen; landduinen; stuifduinen; laagte zonder
randwal (voor zover nog aanwezig)
Bodemtypen
: Haarpodzolgrond; Duinvaaggrond; Veldpodzolgrond; Leek/woudeerdgrond; Enkeerdgrond (dwz. voorzover niet
verstoord)
Wetenschappelijke & educatieve betekenis: Voorbeeld van ingrijpende menselijke verstoring van
natuurlijk reliëf van landduinen
Algemeen
Het aardkundig waardevolle bos-, heide- en stuifzandgebied van de Oirschotsche Heide ligt tussen
Tilburg en Eindhoven, op het grondgebied van de gemeenten Oirschot, Eersel en Best.
Aardkunde
Het gebied bestaat grotendeels uit lage landen stuifduinen met tussenliggende laagten die vochtig zijn
en plaatselijk door vennen worden ingenomen. Plaatselijk komen ook dekzandruggen onder de
duinbedekking aan de oppervlakte. Het gebied behoort tot de Midden-Brabantse dekzandrug, die
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ruwweg van Lage Mierde over Best naar Son en Breugel verloopt, en ligt gemiddeld enkele meters
hoger dan het ten zuiden en ten noorden ervan gelegen dekzandlandschap. In het gebied komen
grote delen open actief stuifzand voor, die het gevolg zijn van sterke betreding omdat het gebied als
militair oefenterrein wordt gebruikt. De grootste oppervlakte open stuifzand ligt min of meer centraal in
het gebied, direct ten westen van de kazerne. Verder weg van de kazerne neemt de oppervlakte actief
stuifzand af.

Afbeelding: Het uitgedroogde Rouwven, een kleine enclave van heide binnen het landbouwgebied aan
de rand van de Oirschotse Heide
Cultuurhistorie
De Oirschotsche Heide is een heidegebied dat historisch aan zandverstuiving onderhevig is geweest.
Deze verstuivingen zijn gestabiliseerd door de aanplant van productiebossen in de periode 19001950. Na de ingebruikname van het gebied als militair oefenterrein is de vegetatie opnieuw sterk
gedegradeerd en zijn grote oppervlakten bos en heide in open actief stuifzand veranderd.
Grondgebruik en ecologie
Een groot deel van het gebied bestaat uit naaldbos. Verder komen grote oppervlakten (vergraste)
droge heide voor en een aanzienlijk aandeel stuifzand. In het gebied van het (droge) Rouwven aan de
zuidrand komt een kleine oppervlakte natte heide voor.
Kwetsbaarheid en aantastingen
Het gebruik als militair terrein veroorzaakte een sterke degradatie van het natuurlijke reliëf in een
belangrijk deel van het gebied. Vooral in het centrale stuifzandgebied ten westen van de kazerne is
het natuurlijke reliëf bijna volledig verdwenen door het intensieve gebruik van zware rupsvoertuigen.
Een potentiële bedreiging in de toekomst (met andere woorden na verlaten van het gebied door het
Ministerie van Defensie) zou te intensieve recreatie zijn, waardoor ook op plaatsen buiten de
stuifzandgebieden hernieuwde zandverstuiving en bodemerosie zou kunnen optreden. Een vroegere
ontgronding ligt tussen de Dennendijk en de St. Martensberg in het zuidwesten van het gebied.
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Afbeelding: Licht golvend duinreliëf onder productiebos in het zuidelijk deel van de Oirschotse Heide
Ontwikkeling, kansen
De bereikbaarheid van het gebied is matig. Het nog in gebruik zijnde militaire oefengebied is in
principe verboden toegang maar opengesteld en op eigen risico vrij toegankelijk. Ontsluiting door
middel van parkeergelegenheid en informatieborden ontbreekt. De toegankelijkheid voor wandelaars,
fietsers en ruiters, is goed vanwege de vele onverharde wegen in het gebied. Door gebruik als militair
oefenterrein is het landschap en het aanwezige natuurlijke reliëf in een aanzienlijk deel van het gebied
sterk gedegradeerd. Als stuifzandgebied kan het na verlaten door het Ministerie van Defensie
potentieel interessant zijn voor de demonstratie van actieve zandverstuivingen en de daaraan
gekoppelde speciale ecologische waarden. Dit vraagt om een beheer dat er op gericht is deze
stuifzandgebieden open en actief te houden en door windwerking het vroegere duinreliëf te laten
regenereren, gekoppeld aan het installeren van informatiepanelen over de actieve windprocessen.
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