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Uitleg erfgoedkaart en leeswijzer 
 

 

In deze catalogus worden de resultaten van de inventarisatie van de erfgoedkaart van gemeente X 

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 geïnventariseerde 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  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  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 regio Kempen- en Peelland. 
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Thema’s en subthema’s die voor de SRE-regio van toepassing (kunnen) zijn: 
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1. Inventarisatie fysieke landschap - Laarbeek 
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 meerdere 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 Laarbeek 
 

Basismateriaal 

Geomorfologische kaart 1:50.000 

Bodemkaart 1:50.000 

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

Kadastrale minuutplans Aarle-Rixtel (1828), Beek en Donk (1818) en Lieshout (begonnen voor 1814), 

met nog een hoekje van Sint-Oedenrode (ca 1830?). 

Topografische kaart 1:50.000 (1837, verkleining van 1:25.000) 

Topografische kaart 1:50.000 (1845, Van der Voort – Pieck) 

Topografische kaart 1:25.000 (1867, deels 1837/8) 

Topografische kaart 1:50.000 (1881) 

Topografische kaart 1:25.000 (ca 1900, ca 1912, ca 1930) 

Topografische kaart 1:25.000 (1943, 1946 alleen oostelijk gedeelte) 

Topografische kaart 1:25.000 (1985) 

TOP10-vectorkaart (2008?) 
Kaart van de Meierij van ‟s-Hertogenbosch, 1794. 

Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 

Kaart van de gemeente Aarle-Rixtel, 1810. 

 

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. 
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Vervolgens is de globale hoogteligging bestudeerd op een kaart met verschillende kleuren per 2 

meter hoogteverschil. Het gebied blijkt naar het noordnoordwesten af te hellen, wat ook overeenkomt 

met de algemene richting van de belangrijkste beekdalen. Ten oosten van Laarbeek zorgt de 

Peelrandbreuk voor een vrij steile helling naar het westzuidwesten. 

 

Door meting in de AHN zijn vervolgens de parameters voor een referentievlak bepaald. Dit vlak wordt 

bepaald door een scheidingslijn tussen het Peelrandgebied en de rest van de kaart, en door twee 

noord-zuidlijnen aan de westrand en de oostrand van de AHN-kaartbladen. 

 

Westelijke lijn: X=160100. 

Scheidingslijn: Y=-4,20168*X + 1133424 

Oostelijke lijn: X=179900. 

 

Op de drie lijnen is uit de AHN-gegevens een hoogteprofiel bepaald als functie van Y. Vervolgens is 

voor iedere lijn door die hoogtemeetpunten een regressielijn berekend. Tenslotte zijn er twee 

referentievlakken berekend die bepaald worden door resp. de westelijke lijn en de scheidingslijn; en 

de scheidingslijn en de oostelijke lijn. 

 

De relatieve hoogtekaart wordt berekend als het verschil tussen de echte terreinhoogte en het 

referentievlak: Zrel = Zahn – Zref 

 

 
Relatieve hoogtekaart Laarbeek. 

 

De rode vlekken zijn relatief het hoogste; de blauwe het laagste. De grenzen van de huidige 

gemeente Laarbeek zijn aangegeven met een zwarte lijn. Ondanks het verwijderen van de huizen, 

blijven de stratenpatronen hier en daar nog enigszins herkenbaar. Niettemin is de oorspronkelijke 

bodemhoogte veel beter zichtbaar geworden. 
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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. Het hier beschreven gebied is dat van de 

gemeente Laarbeek volgens de grenzen van 1 januari 1997, met daaromheen een zone van 1 

kilometer breed. Op deze wijze kunnen grensoverschrijdende landschapselementen beter begrepen 

worden. 

 

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. Ook de Raamloop is als gegraven water opgevat. Het uitgestrekte Broek 

werden op de relatieve hoogtekaart nog de geultjes van oude waterlopen herkend, die al rond 1800 

verdwenen waren. Ook deze zijn aangegeven. In totaal betreft het 16 beken met een totale lengte van 

bijna 59 km die alle samenkomen aan de noordoostpunt van de gemeente Laarbeek, dat is de oude 

noordoostpunt van de voormalige gemeente Beek en Donk. 

 

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

samengenomen en vervolgens is waar dat nodig was de begrenzing aangepast aan de AHN-

gegevens, de oude kadasterkaart en de latere topografische kaarten. Veelal zijn ook de dalflanken 

(type H) daarbij bij de beekdalen getrokken. In Laarbeek is er een groot gebied dat op de 

geomorfologische kaart als “Beekoverstromingsvlakte” (1M24) wordt aangegeven. Ook dat is hier 

onder het thema 6 gebracht. De geomorfologische kaart geeft in die vlakte enkele zandopduikingen 

aan. Deel betreft het ophogingen voor boerderijen, welke ophogingen op kaarten van voor de 

ruilverkaveling niet te herkennen zijn. Deze zijn niet overgenomen. Anderzijds toont de AHN hoogten 

in dit vlakke gebied die wél op oudere kaarten herkenbaar zijn. Deze hoogten zijn niet onder het 

thema 6 gebracht. 

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. De beekdalen en de 

overstromingsvlakten strekken deels een eind buiten de huidige gemeente. Het zijn er 13 met een 

oppervlakte van 2429 hectare.  

 

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

op de geomorfologische kaart teruggevonden worden (3L8 „Lage land- en stuifduinen met bijhorende 

vlakten‟ dat hier niet voorkomt, en 4L8 „Hoge land- en stuifduinen met bijhorende vlakten‟), maar hier 

leverde de relatieve hoogtekaart een belangrijke verrijking met details op. De bodemkaart (code Zd 

maar ook Hd) diende als controle en de topografische kaarten van 1837/8, 1845, 1881, 1900, 1930 

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 moesten de kadasterkaart en de oude topografische kaarten voor 

aanvullingen zorgen. Ook de afgravingen zijn hier van belang.  

Deze bewerkingen leverde het onderdeel “04 Duinen en stuifkoppen” op. Vooral het grote complex in 

de Molenheide in het zuidwesten van de gemeente, en de strook aan de zuidzijde van de Lieshoutse 

Heide die deel uit maakt van de Midden-Brabantse dekzandrug zijn opvallend. De duingebieden in 

het beschreven gebied beslaan ruim 1100 hectare. 

 

Van de geomorfologische kaart werden de dekzandruggen (3K14, 4K14) afgelezen. De categorie 

“3L5 Dekzandruggen met of zonder oud bouwland” bleek een zeer belangrijke aanvulling. Voor een 

deel bleken deze gebieden hiervoor als duinengebied geclassificeerd omdat de hoogtekaart er heel 
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duidelijk een patroon van duinen en uitblazingslaagten laat zien. De enkeerdgronden van de 

bodemkaart beslaan zeer grote oppervlakten, maar de grondwatertrappen daarbinnen (vooral GWT=7 

en 7*), bleken wel nuttig bij het onderscheiden van hoge en lage dekzandruggen. Na het inschatten 

van de overvloedige zandafgravingen en vergelijking met de AHN en oude topografie, konden in en 

om Laarbeek uiteindelijk 75 gebieden als “02 Lage dekzandruggen” en 37 als “03 Hoge 

dekzandruggen” aangegeven, resp. 1456 en 1042 hectare groot. Het betreft onder andere de 

dorpsakkers van Lieshout, Aarle, Beek, Donk, Donkersvoort en Boerdonk.  

 

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 leverde de 

eenheid “05 Laagte op het Hoge” op. Los hiervan is de hoogtekaart nogmaals doorgelopen, wat nog 

enkele laagten opleverde. Dit alles leverde 22 laagten op van uiteenlopende grootte: van 0,4 tot 42 

hectare groot, samen 223 hectare. In hoeverre hier of in de duingebieden “Pingo-ruïnes” voorkomen, 

kan op deze wijze niet vastgesteld worden. Zonder gericht veldonderzoek met grondboringen en 

veenonderzoek is er niets zinnigs over te zeggen.  

 

De rest van het gebied is hier opgenomen als een soort restcategorie “01 Lage zandgronden”, voor 

zover ze hiervoor niet in een andere categorie zijn ondergebracht. Dit leverde in en om Laarbeek 74 

gebieden op, deels flanken van beekdalen, samen 3225 ha groot. De kleinste plekjes zijn kleiner dan 

een hectare, de grootste zijn op de Laarse Heide en de Lieshoutse Heide te vinden. 

 

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

de beken, 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 1830 getekend zijn ingetekend. Binnen Laarbeek zijn dat er 14 met een 

gezamenlijke oppervlakte van 113 hectare. De meeste en grootste lagen in het westen van de 

gemeente. Opmerkelijk is dat maar enkele van de vele uitblazingslaagten door het kadaster als water 

worden aangegeven en dat de topografische kaart van 1837 aanzienlijk méér waterhoudende vennen 

aangeeft dan de kadasterkaart. Ook de ven-indicatie moet over de bodem-indicatie geprojecteerd 

worden. 

 

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 en om Laarbeek zijn dat er op de 

geomorfologische kaart 23, met een oppervlakte van 383 hectare. De bodemkaart vermeldt 13 

gebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 630 hectare. Voor een deel betreft het dezelfde 

gebieden. Nadat dit uitgezocht is, enkele vlekken wat verplaatst of bijgeknipt zijn omdat ze naast hun 

laagte (volgens de AHN-kaart) geprojecteerd waren, blijven er 10 moerassige plekken (22 hectare) en 

14 plekken waar veen of een moerige laag aanwezig is (697 ha) over. De veruit belangrijkste 

veengebieden liggen in de beekdalen van de Helmondse en Bakelse Aa en de Goorloop.  

 

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, klot, brand, put, peel en zwart wijzen hoogstwaarschijnlijk op plekken waar ooit veen 

zat dat intussen opgeruimd is. In Laarbeek werden dergelijke namen, behalve “Moerven” (2x) niet 

aangetroffen bij de kadastraal bekende vennen. Bij de “andere laagten” is een laagte opgenomen met 

de naam Rouwven. Ook deze naam kan op verdwenen veen wijzen, zodat ook deze plek is 

opgenomen bij de verdwenen venen. Dat zijn dan in totaal drie plekken, samen 20 hectare groot. 

Turfvaarten zijn hier niet geweest: de turf werd per kar afgevoerd. 

 

Door het noorden van Laarbeek loopt de Midden-Brabantse dekzandrug. Alleen bij de Kokse Brug op 

de noordoosthoek van de gemeente kunnen de beken daar doorheen. Hierdoor wordt het oosten van 

de gemeente gedomineerd door een bij die brug convergerend stelsel van beken en beekjes. Er is 

daar een groot gebied met beekoverstromingsgronden, waarin alleen in het zuiden veen voorkomt. 
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Het westen van de gemeente is hoger en droger. De oude nederzettingen liggen in het 

middengebied. 

 

Dit is dan het resultaat: 

 
Een totaaloverzicht van het fysische landschap van  in cijfers: 

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

1 Lage zandgronden 74 3226         

2 Lage dekzandruggen 75 1455      

3 Hoge dekzandruggen 37 1042      

4 Duinen en stuifkoppen 157 1385      

       4,2 Duin 17 

       4,3 Kamduinen 25 

       4,4 Uitblazingslaagte 115 

5 Laagte op het Hoge 22 223      

6 Dalen op het Hoge 14 2459      

       6,1 Dal 13 

       6,2 Rijt 1 

7 Beken 18  60974    

8 Moeren op het Hoge 45 866      

       8,1 Ven 18 

       8,2 Moerassig 10 

       8,3 Veen, actueel 14 

     8,4 Veen, verdwenen 3 20 

 Totaal 442 10656 60974     
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1.4. De kaart van het fysieke landschap 
 

 

Het gaat bij thema 1 t/m 3 om de relatieve hoogteligging. Grote structuren als de Middenbrabantse 

dekzandrug worden hier niet bedoeld. Die zal in onze opzet wel uiteenvallen in een clustering van 

dekzandruggen en duingebieden. 
 

 

Thema: 1 Lage zandgronden 
 

Er zijn 74 vlakken aangegeven, met een gezamenlijke oppervlakte van 3226 hectare. Ze liggen 

verspreid over de hele gemeente, meer in het westen en minder in het oosten. De vlakken hebben 

zoveel mogelijk een streekeigen naam gekregen. 

 

 

Thema: 2 Lage dekzandruggen 
 

Er zijn 75 lage dekzandruggen aangegeven, die samen 1455 hectare beslaan. De grootste zijn vaak 

gebruikt als dorps- en gehuchtakkers. 

 

 

Thema: 3 Hoge dekzandruggen 
 

Er zijn 37 hoge dekzandruggen genoteerd, met een gezamenlijke oppervlakte van 1042 hectare. Ook 

hiervan zijn de grootste alle in gebruik geweest als dorpsakker, met de akkers van Aarle, Beek en 

Donk netjes op een rij langs de Helmondse Aa. De tien grootste: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

3 Hoge dekzandruggen 168 Beek 125,93 

3 Hoge dekzandruggen 182 Geeneind 116,15 

3 Hoge dekzandruggen 178 Donk 113,75 

3 Hoge dekzandruggen 162 Aarle 86,98 

3 Hoge dekzandruggen 175 Boerdonk 81,95 

3 Hoge dekzandruggen 179 Donkersvoort 52,14 

3 Hoge dekzandruggen 185 Hof 45,58 

3 Hoge dekzandruggen 170 Beemdkant 35,74 

3 Hoge dekzandruggen 176 Boerdonk 26,50 

3 Hoge dekzandruggen 174 Binderen 26,40 
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Thema: 4 Duinen en stuifkoppen 

 

In deze categorie zijn drie subcategorieën onderscheiden: 17 duingebieden met een oppervlakte van 

1089 hectare; 25 kamduincomplexen met een oppervlakte van 139 hectare en 115 laagten die 

samenhangen met duinen en waarschijnlijk meestal uitblazingslaagten zullen zijn, samen 156 hectare 

groot. In totaal is zo 1385 hectare duingebied genoteerd, 14 % van de hier getelde oppervlakte.  
 

 

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. Heel vervelend als je grafheuvels wilt vinden... 

 

Het voornaamste duinengebieden liggen in het westen van Laarbeek: de Molenheide, 366 ha, in het 

zuidwesten; De Olense Heide in het westen, de duinen aan de zuidkant van de Lieshoutse Heide in 

het noordwesten. Andere duingebieden liggen geheel buiten de gemeente Laarbeek. Dit zijn de 10 

grootste duingebieden: 

  

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

4 Duinen en stuifkoppen 1004 Molenheide 365,78 

4 Duinen en stuifkoppen 1003 Laarse Heide 143,06 

4 Duinen en stuifkoppen 1013 zuidkant Liesh. Heide 133,37 

4 Duinen en stuifkoppen 1001 Grotelse Heide 120,24 

4 Duinen en stuifkoppen 1006 Olense Heide 112,76 

4 Duinen en stuifkoppen 1002 Het Lijnt 78,03 

4 Duinen en stuifkoppen 1011 Vresselse Heide 62,49 

4 Duinen en stuifkoppen 1007 Olense Heide 20,70 

4 Duinen en stuifkoppen 1015 zuidkant Liesh. Heide 13,71 

4 Duinen en stuifkoppen 1014 zuidkant Liesh. Heide 12,72 

 

4.3 Kamduinen 

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

uitblazingslaagten. De kamduinen zijn soms erg lang. Er komen er enkele voor van meer dan 1,5 

kilometer lengte. Het meest opvallend is de reeks langs de zuidkant van de Lieshoutse Heide en die 

langs de noordkant van de Molenheide. Deze duinen kunnen van laatglaciale ouderdom zijn, maar 

ook laatmiddeleeuws en alle dateringen daartussen. Zonder detailonderzoek of vergelijking met 

archeologische sporen zijn ze niet te dateren. De tien grootste kamduincomplexen: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

4 Duinen en stuifkoppen 1038 zuidkant Liesh. Heide 22,19 

4 Duinen en stuifkoppen 1036 Olense Heide 18,08 

4 Duinen en stuifkoppen 1039 zuidkant Liesh. Heide 11,27 

4 Duinen en stuifkoppen 1025 Molenheide 10,90 

4 Duinen en stuifkoppen 1026 Molenheide 8,13 

4 Duinen en stuifkoppen 1029 Molenheide 7,34 

4 Duinen en stuifkoppen 1022 Molenheide 6,25 

4 Duinen en stuifkoppen 1018 Grotelse Heide 5,98 

4 Duinen en stuifkoppen 1027 Molenheide 5,36 

4 Duinen en stuifkoppen 1035 Molenheide 4,92 
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4.4 Uitblazingslaagte 

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

) veen. Combinaties van oude kamduinen en oude uitblazingslaagten lijken bij uitstek kansrijk voor 

sporen uit het Mesolithicum. 

 

De 115 uitblazingslaagten zijn meestal klein, hun gemiddelde grootte is 1,4 hectare. De grootste is 

echter ruim 21 hectare en ook een laagte in de Molenheide is groter dan 10 hectare. Combinaties van 

oude kamduinen en oude uitblazingslaagten lijken bij uitstek kansrijk voor sporen uit het 

Mesolithicum. 

 

Dit zijn de tien grootste uitblazingslaagten: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

4 Duinen en stuifkoppen 1133 Olense Heide 21,55 

4 Duinen en stuifkoppen 1108 Molenheide 14,42 

4 Duinen en stuifkoppen 1088 Molenheide 5,82 

4 Duinen en stuifkoppen 1106 Molenheide 5,70 

4 Duinen en stuifkoppen 1098 Molenheide 5,21 

4 Duinen en stuifkoppen 1072 Molenheide 3,96 

4 Duinen en stuifkoppen 1111 Molenheide 3,61 

4 Duinen en stuifkoppen 1138 zuidkant Liesh. Heide 3,58 

4 Duinen en stuifkoppen 1129 Olense Heide 3,03 

4 Duinen en stuifkoppen 1139 zuidkant Liesh. Heide 2,83 

 

Zonder gericht veldonderzoek met grondboringen en veenonderzoek is er niets zinnigs te zeggen 

over het voorkomen van Pingo-ruïnes.  

 

 

4.5 Fort 

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

door een bergje stuifzand. 
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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. Zie overigens hiervoor bij “Uitblazingslaagten”. 

 

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 22 laagten met een totaal oppervlakte 

van 223 hectare. Vaak lagen er vennen in, volgens de topografische kaart van 1837 meer dan 

volgens de kadasterkaart van omstreeks 1820, wat opvallend is.  

 

De tien grootste “andere laagten” (dan pingo-ruïnes) zijn: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

5 Laagte op het Hoge 326 Leinsven 42,34 

5 Laagte op het Hoge 328 Meerven 37,61 

5 Laagte op het Hoge 316 Bosven 22,68 

5 Laagte op het Hoge 335 Witte Bleek 20,06 

5 Laagte op het Hoge 321 Het Lijnt 18,02 

5 Laagte op het Hoge 320 Het Lijnt 13,37 

5 Laagte op het Hoge 334 Rouwven 13,00 

5 Laagte op het Hoge 317 Campen 10,65 

5 Laagte op het Hoge 331 Moorseler 9,89 

5 Laagte op het Hoge 324 Knapens Ven 5,94 
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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, meestal met beek.  

 

In Laarbeek domineren de beekdalen de oostelijke helft van de gemeente. De hoofdstroom is er de 

Helmondse Aa. Tal van min of meer parallelle beekjes, deels met eigen dalen, verknippen het gebied. 

Het is daardoor wat arbitrair waar je een beekdal laat beginnen en ophouden. De oostelijkste 2 

kilometer van de gemeente bestaat bijna geheel uit een breed geheel van beekdalen: de 

overstromingsvlakte van de Helmondse Aa. In totaal zijn 14 beekdalen onderscheiden, met een 

oppervlakte van 2459 hectare, een kwart van het hier gekarteerde gebied. De tien grootste dalen zijn: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

6 Dalen op het Hoge 125 Het Broek 1101,34 

6 Dalen op het Hoge 116 De Beemden 542,24 

6 Dalen op het Hoge 124 Ruitersbroek 182,51 

6 Dalen op het Hoge 123 Lieshoutse Beemden 165,62 

6 Dalen op het Hoge 127 Helmondse Aa 145,67 

6 Dalen op het Hoge 126 Broekloop 76,09 

6 Dalen op het Hoge 119 Peesgat 61,74 

6 Dalen op het Hoge 120 Rijbroek 48,73 

6 Dalen op het Hoge 122 Breukskens 43,98 

6 Dalen op het Hoge 115 Helmondse Aa Kokse Brug 35,14 

  

 

6.2 Rijt 

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

eigenlijke dal begint, en daardoor wat komvormig. Aan de uitlopers van deze dalen en hun zijdalen 

kwamen rijten voor: plaatsen waar het water uit de bodem komt aan de kop van zo‟n dal, wat meestal 

een erg natte plek opleverde. Hier onder vallen ook wijstgronden, ongeacht of daar veen is of was. 

 

Bij de verkenning in en om Laarbeek werd één rijt opgemerkt. Dat is een dalletje waarin een 

waterloop ontspringt en die aan het eind wat afgesnoerd is waardoor hij wat vochtig of zelfs 

moerassig was. De naam van deze centraal tussen Beek en Donk gelegen rijt wordt niet meer 

begrepen: “Lage Recht”.  

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

6 Dalen op het Hoge 128 Lage Rijt 19,50 

 

6.3 Waterscheiding 

In Laarbeek niet aanwezig.
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Thema: 7 Beken 

 

 

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, mestal rechte, waterlopen aan, 

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

worden eventueel genoteerd onder 15.03: “Gegraven waterlopen – sloot.”. 

 

De beken in Laarbeek zijn merendeels „genormaliseerd” ofwel rechtgetrokken en deels opgeruimd bij 

ontginning of ruilverkaveling. De Zuid-Willemsvaart heeft hier en daar de Helmondse Aa doen 

verdwijnen. Op deze kaart is echter de kronkelende gedaante van de oorspronkelijke beken 

weergegeven en dat op basis van de kadasterkaarten van ca 1828 en enkele kaarten uit 1808 en 

1810. 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. Voor weer andere beekjes geeft de kadasterkaart geen naam. Daar 

is de naam ontleend aan latere topografische kaarten. Bovendien doet zich het probleem voor dat 

veel beken “Aa” genoemd worden. Voor het onderscheid zijn ze hier naar een aanliggend dorp 

genoemd als het bij die korte naam bleef. Vaak heten de beken tegenwoordig wéér anders: hier staan 

dus de oude namen voorop!  

 

In totaal zijn 18 beken en beekjes onderscheiden met een totale lengte van bijna 61 kilometer. 

Uiteindelijk stroomt het water noordoostwaarts af: alle water moet onder de Kokse Brug door geperst 

worden! De tien langste beken in het gekarteerde gebied zijn: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Lengte (m) 

7 Beken 134 Helmondse Aa 14016 

7 Beken 140 Peesgatloop-Broekloop 10113 

7 Beken 141 Donkersvoortloop 5766 

7 Beken 138 Broekloop 4164 

7 Beken 135 Bakelse Aa 4016 

7 Beken 139 Liesloop 3367 

7 Beken 144 Rijbroekse Loop 3077 

7 Beken 151 Kleine Aa 2288 

7 Beken 150 Rips 2201 

7 Beken 146 Leigraaf 2105 

 

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. Soms terug te vinden op oude kaarten. 

 

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 (16.09: Molens – 

molenvloed), het natuurlijke fenomeen van de overstromingsvlakte noteren we onder fysisch 

landschap. 
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Thema: 8 Moeren op het Hoge 

 

Van venen aan de aardoppervlakte blijkt op de moderne geomorfologische en bodemkaart vrijwel 

niets meer. Ze zullen via archiefonderzoek aangetoond moeten worden, als ze er hier al waren. Wel 

geven deze kaarten volop bodems aan waarin een veenlaag of een moerige laag voorkomt. 

 

In deze reconstructie zijn de waterhoudende vennen volgens de kadasterkaarten alle opgenomen. 

Soms dragen vennen namen met de naamselementen “klot”, “wit”, “zwart”, “peel” erin: daar is zeker 

turf gestoken of gebaggerd. In Laarbeek werden alleen de naam “Moerven” en “Rouwven” opgemerkt. 

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 worden genoteerd bij 

fysisch landschap; de viskwekerijen bij cultuurlandschap (28.15: Grondstofwinning – visvijvers).. 

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 19 (kadastrale) vennen opgenomen, met een totale oppervlakte van 128 hectare. Enkele 

vennen liggen buiten de gemeentegrens. Een deel van de vennen lag in uitblazingslaagten tussen de 

duinen. De tien grootste vennen zijn: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

8 Moeren op het Hoge 786 Meerven 37,61 

8 Moeren op het Hoge 783 Bosven 22,68 

8 Moeren op het Hoge 797 Rouwven 13,00 

8 Moeren op het Hoge 784 Campen 10,65 

8 Moeren op het Hoge 791 Moorseler 9,89 

8 Moeren op het Hoge 794 Olense Heide 5,43 

8 Moeren op het Hoge 795 Olense Heide 5,21 

8 Moeren op het Hoge 785 Kontven 4,71 

8 Moeren op het Hoge 787 Moerven 3,44 

8 Moeren op het Hoge 788 Moerven 3,19 

 

 

8.2 Moeras 

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

 

De geomorfologische kaart geeft binnen Laarbeek heel wat “moerassige” gebieden aan waar de 

bodemkaart geen veen of moerige klaag aangeeft. Enkele daarvan konden niet met depressies in het 

terrein in verband gebracht worden, die zijn niet opgenomen. Zo resteren na correctie 10 moerassige 

plekken, samen 22 hectare groot: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

8 Moeren op het Hoge 806 Kamerven 11,17 

8 Moeren op het Hoge 809 Ruitersbroek 5,01 

8 Moeren op het Hoge 807 Molenheide 1,06 

8 Moeren op het Hoge 810 zuidkant Liesh. Heide 0,95 

8 Moeren op het Hoge 803 in de Molenheide 0,94 

8 Moeren op het Hoge 805 in de Olense Heide 0,88 

8 Moeren op het Hoge 804 in de Molenheide 0,82 

8 Moeren op het Hoge 808 Molenheide 0,73 
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8 Moeren op het Hoge 801 in de Molenheide 0,42 

8 Moeren op het Hoge 802 in de Molenheide 0,32 

 

 

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 het gekarteerde gebied betreft het 14 gebieden, in totaal 

697 hectare, hoofdzakelijk in de grote beekdalen gelegen. Op enkele plaatsen is “onder” de Zuid-

Willemsvaart ook “actueel veen” aangegeven. Het is uiteraard de vraag of dat er nog zit! Dit zijn de 

tien grootste gebieden met actueel veen: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

8 Moeren op het Hoge 813 Bakelse Aa 177,56 

8 Moeren op het Hoge 816 De Beemden 138,60 

8 Moeren op het Hoge 818 Het Broek 130,88 

8 Moeren op het Hoge 812 aan Helmondse Aa 76,46 

8 Moeren op het Hoge 821 Leinsven 42,31 

8 Moeren op het Hoge 820 Lage Rijt 27,98 

8 Moeren op het Hoge 815 Breukskens 25,65 

8 Moeren op het Hoge 824 Witte Bleek 20,06 

8 Moeren op het Hoge 819 in de Olense Heide 17,91 

8 Moeren op het Hoge 814 bij Heijeneind 11,93 

 
 

8.4 Veengebied verdwenen 

Tenslotte is een schatting gemaakt van plekken waar vroeger veen gelegen kan hebben. Deze steunt 

geheel op de namen van drie vennen. Turfvaarten zijn hier niet geweest: de turf werd per kar 

afgevoerd. 

 

Dit leverde dus 3 plekjes op met een totale oppervlakte van 20 hectare. Dit zijn ze: 

 

Th-nr Th-naam Nr Naam Opp (ha) 

8 Moeren op het Hoge 827 Rouwven 13,00 

8 Moeren op het Hoge 825 Moerven 3,44 

8 Moeren op het Hoge 826 Moerven 3,19 

 

 

8.5 Veen op wijstgronden 

Langs de Peelhorst heb je typische breukverschijnselen die bijzonder natte plekken opleveren waar 

beken beginnen. Daar kan ook veen aanwezig (geweest) zijn. 
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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, met 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. 

 

Grote oppervlakten hadden na de middeleeuwen lange tijd het karakter van heide: een vlak of 

golvend landschap begroeid met vooral bezemheide (Caluna) en dopheide (Erica), wat 

jeneverbessen en vliegdennen, vennen, zandvlakten en duinen. Hier en daar een vlek gras. Vooral na 

1800 is de oppervlakte heidelandschap sterk afgenomen. Dat proberen we hier in beeld te brengen 

aan de hand van de topografische kaarten. 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.
1
  

 

9.1. Hei in 1840 

Ingetekend aan de hand van de veldminuten of netkaarten van de eerste topografische kaart, die in 

deze streken uit de jaren 1837 – 1840 dateren. Soms staan daarop bossen en velden aangegeven op 

plaatsen waar de kadasterkaarten (opgenomen 1810 – 1830) nog heide aangeven. De topografische 

kaart geldt dan. 
 

9.2. Hei in 1900 

Ingetekend aan de hand van de topografische kaarten met een datering zo dicht mogelijk bij 1900 (de 

typische “Bonnekaart). 

  

9.3. Hei in 1930 

Ingetekend aan de hand van de topografische kaarten met een datering zo dicht mogelijk bij 1930 (de 

laatste “Bonnekaart”). 

 

9.4. Hei in 1950 

Ingetekend aan de hand van de topografische kaarten met een datering zo dicht mogelijk bij 1950 (de 

eerste naoorlogse kaarten). 

 

                                                                 

1 Historisch kaartmateriaal: 1832: kadaster 1832; 1838: topografie 1837-1840. Uit de reproductie Wolters-Noordhoff, 1990; 

1845: Topografie ca 1845: Van der Voordt-Pieck en Kuijl. 1845; 1900: Topografie ca 1900 Wieberdink, 1989. Dit zijn de 

Bonneblaadjes. 
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Thema: 10 Grote structuren 
 
Naast alle hier beschreven kleine landschappelijke structuren, hebben we ook te maken met enkele 

grote vooral geologische structuren die een regionale schaal hebben en soms erg bepalend zijn voor 

de kleinere landschappelijke structuren. 

 
10.1. Geologische eenheid 

Centraal in de Meierij ligt een zone waar door tektonische bewegingen de oudere bodemlagen diep 

zijn weggezakt. Deze laagte is deels weer opgevuld met zandige en lemige afzettingen. Deze zone 

heet tegenwoordig de Roerdalslenk, maar in oudere publicaties wordt hij de Centrale Slenk genoemd. 

 

Ten oosten daarvan liggen oud-pleistocene gronden, waaronder oude kleilagen, nog hoog: de 

Peelhorst. 

 

Ook ten westen van de Roerdalslenk liggen dergelijke oud-pleistocene gronden hoog, daar 

Kempische Kleien genoemd. Op de overgang naar de Roerdalslenk komt daar bovendien een wat 

jongere zone met veel Maaspuin (grind, keien) voor: de Gordel van Sterksel. Deels zijn deze 

afzettingen in de Roerdalslenk weggezakt (niet aangegeven). Het hoogste gedeelte van deze zone 

wordt in Belgisch Limburg wel de “Puinwaaier van de Maas” genoemd (niet aangegeven). 

 
10.2. Tektonische breuk 

De scheidingen tussen de grote geologische zones worden gevormd door breuklijnen in de aardkorst. 

De breuk tussen de Peelhorst en de Roerdalslenk is nog actief en veroorzaakt af en toe goed 

voelbare aardbevingen. Deze Peelrandbreuk is vrij recht. 

De voornaamste breuk aan de westzijde van de Roerdalslenk is de Breuk van Vessem. Deze is 

amper nog actief en heeft een wat bochtig verloop. Bovendien zijn er een heleboel zij-breukjes. Het is 

net alsof de bodem hier scheurt en niet zozeer breekt… 

 
10.3. Midden-Brabantse Dekzandrug 

Dwars over de Roerdalslenk ligt een jong-pleistocene dekzandrug, de Midden-Brabantse 

Dekzandrug. Deze is 43 kilometer lang, opvallend recht en meestal ongeveer 2 kilometer breed. Deze 

rug belemmert de afstroming van heel wat beken, waardoor aan de zuidzijde hier en daar flinke 

overstromingsvlakten gevormd zijn. Soms zijn beken in een ander dal terecht gekomen, soms 

wringen ze zich met vele door één “poort”. Aan de noordzijde zien we juist het resultaat van 

afspoeling vanuit de Midden-Brabantse Dekzandrug: leemgebieden. 

 
10.4. Waterscheiding 

Waterscheidingslijnen scheiden de stroomgebieden van de afzonderlijke beken. Hier zijn slechts de 

voornaamste natuurlijke waterscheidingen weergegeven. Ze lopen vaak over landruggen en door 

duingebieden, maar soms ook door het cultuurland. 
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Thema: 11 Restbossen 
 

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

misschien zelfs nog bestaan. 

 

11.1 Restbos 

Bossen die “altijd” bestaan hebben, die in de late middeleeuwen en daarna steeds vermeld worden 

en er in 1832 (of op de Meierijkaart van Verhees, 1794) nog zijn. Bij de reconstructie van het restbos 

is gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal vanaf 1794.
2
 Ook de in historische tijd gesneuvelde 

oude bossen die rond 1500 nog bestonden, zijn opgenomen, mits kon worden ingeschat wanneer ze 

opgeruimd werden. 

 

11.2 Ecologisch oud bos
3
 

Dit zijn oude boskernen, waarvan bestaan, omvang en ligging vastgesteld zijn door Bert Maes, wiens 

bestanden daarvoor gebruikt worden. 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.
4
 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 

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; 

                                                                 

2 Historisch kaartmateriaal: 1794: Kaart Hendrik Verhees; 1832: kadaster 1832; 1838: topografie 1837-1840. Uit de reproductie 

Wolters-Noordhoff, 1990; 1845: Topografie ca 1845: Van der Voordt-Pieck en Kuijl, 1845; 1900: Topografie ca 1900: 

Wieberdink, 1989. Dit zijn de Bonneblaadjes. 

3 Volledig naar bestanden Bert Maes 2010. 

4 Maes, 1993.  
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 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 autochtone 

karakter; 

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

 uit archeo-botanisch- of archeologisch onderzoek volgen indicaties voor het autochtone 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 autochtone bomen en struiken worden in het veld aangegeven op een veldkaart 

met topografische ondergrond, schaal 1:10.000. Op het inventarisatieformulier worden opgenomen: 

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

indicatieve kruiden e.d.); 

 gegevens over het beheer; 

 de karakteristieke bomen en struiken (Tansleypresentie, 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. 
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2. Inventarisatie historisch landschap –  Laarbeek 

 
 

2.1 Algemeen 
 

Laarbeek 
 
Laarbeek is op 1 januari 1997 ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Aarle-Rixtel, Beek 
en Donk, en Lieshout. Van de gemeenten Sint-Oedenrode en Erp werden kleine hoekjes 
overgenomen. 
 
De gemeente Aarle-Rixtel verloor op 1 januari 1968 127 hectare en 157 inwoners aan Helmond, maar 
kreeg er tegelijkertijd 358 hectare met 206 inwoners bij van Stiphout. Op 1 januari 1997 ging 313 
hectare met 147 inwoners naar Helmond en de rest naar de nieuwe gemeente Laarbeek. 
 
Beek en Donk bleef wat grondgebied betreft sinds 1810 ongewijzigd tot 1997. Van Lieshout ging toen 
4 hectare onbewoond gebied naar Helmdond. De rest werd aan de nieuwe gemeente Laarbeek 
toegevoegd. 
 
Vóór 1968 hebben we in het gebied van het huidige Laarbeek dus te maken met vier gemeenten: 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Stiphout. Deze gemeenten werden in 1810 gevormd uit de 
gelijknamige dorpen van het Ancien Régime. 
 

 
Dorpsgebieden in Laarbeek 
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Bevolkingsontwikkeling van de dorpen
5
 

  Inwoners 
1438 

Inwoners 
1496 

Inwoners 
1526 

Inwoners 
1795 

Inwoners 
1899 

Inwoners 
eind 1996 

Aarle 810 1170 1635       

Aarle-Rixtel    1015 1595 5907 

Beek en Donk    1082 1792 9650 

Lieshout 725 660 740 826 1294 6246 

Totaal 1535 1830 2375 2923 4681 21803 

 
Het gedeelte van Stiphout dat in 1968 aan Aarle-Rixtel werd toegevoegd en nu nog bij Laarbeek 
hoort, is in de statistiek niet afzonderlijk te herkennen. De kadasterkaart van ca 1820 geeft er 4 
boerderijen en het kasteel van Croy met bijgebouwen aan: misschien een 30 – 40 personen. In 1985 
en 2005 ongeveer 10 boerderijen en het kasteel, mogelijk dus een gelijk aantal inwoners.  
De bevolking van Laarbeek nam vanaf de vroege vijftiende eeuw tot 1800 dus geleidelijk toe van 
1550 tot 2950 inwoners. De negentiende eeuw bracht een groei met 60% en de twintigste eeuw bijna 
een vervijfvoudiging van de bevolking. De bevolking lijkt nu te stabiliseren: midden 2011 waren er 
ongeveer 21.500 inwoners. 
 

 
Afbeelding: het grondgebied van Laarbeek op de kaart van Verhees uit 1798. 
 
Aarle-Rixtel 
 

                                                                 
5
 1438, 1496 en 1526: Cuvelier, 1912; 1795 en 1899: Volkstellingen; eind 1996: CBS-statistiek gemeentelijke herindeling. 
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Naam 
De gemeentenaam Aarle-Rixtel is een eenvoudige combinatie van de dorpsnamen Aarle en Rixtel.  
 
Gebied 
Het gebied van de voormalige gemeente Aarle-Rixtel viel samen met dat van de voormalige 
statendorpen Aarle en Rixtel, gelegen in het Kwartier van Peelland. 
 
Wapen 
Het wapen van de gemeente werd op 24 juli 1961 vastgesteld als 
volgt: “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. Het schild ter rechterzijde 
gehouden door de Moeder Gods, houdende in de linkerhand het 
Kindeke Jezus, alles van goud." 
 
In 1340 is in Aarle sprake van een hertogelijke gerechtsdienaar; in 
1359 in Rixtel en in 1368 in Aarle en Beek van schepenen. Een 
schepenbankszegel wordt in 1450 genoemd en afdrukken hiervan 
zijn vanaf 1488 bewaard gebleven. Het geeft - gezien het voorkomen 
van het hertogelijke wapenschild - de juridische situatie van vóór 
1392 weer. Het zegel vertoont op een met sterren bezaaide 
ondergrond de patrones van de parochie Aarle, een gekroond 
Mariabeeld met kind op haar linkerarm en een tak in haar 
rechterhand. Heraldisch links is het gevierendeelde wapenschild van de hertogen van Brabant 
geplaatst. Dit zegel heette in 1714 "dorps- en gemeenschappelijk schependomszegel". Op 16 juli 
1817 werd deze zegelvoorstelling bevestigd als wapen. Bij Koninklijk Besluit van 24 juli 1961 nr. 6 
werden slechts de kleuren vervangen en vond hertekening plaats van het wapen van 1817. 
 
Aarle 
 
Naam 
De oudste vermeldingen van de naam luiden Arleh (1246) en Arle (1256). De naam wordt verklaard 
als „aan de overzijde van het bos‟, maar de oudste vormen ondersteunen deze verklaring maar 
deels.

6
 

 
Gebied 
Aarle beslaat het grootste deel van de latere gemeente Aarle-Rixtel, met een grote hoge akker waar 
de dorpskom bij de kerk op ligt. 
 
Dorp 
Aarle was een hertogsdorp en na 1648 een Statendorp, maar er waren perioden waarin de 
heerlijkheid, vaak samen met die van Rixtel, verpand of in leen gegeven werd. Na 1680 was daarvan 
geen sprake meer. Aarle hoorde onder de schepenbank van Aarle-Rixtel en leverde daarin enkele 
schepenen. Het dorpsbestuur bestond uit schepenen, twee burgemeesters, een oud-burgemeester, 
naburen en geerfden.

 7
 

 
Wapen 
 
Historische beschrijvingen 
 
Rixtel 
 
Naam 
De oudste vermelding van de naam luidt Ricstelle )1179, copie 13

e
 eeuw‟. Een ´stelle´ is een plaats of 

opstal, hier kennelijk van een persoon genaamd Ric+ of genoemd naar ric in de betekenis van smalle 
strook of pad.

 8 

 

                                                                 
6
 Van Berkel en Samplonius, 1995, 2. 

7
 Sanders e.a., 1996, 237. 

8
 Van Berkel en Samplonius, 1995, 198. 
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Gebied 
Rixtel beslaat het zuidelijke deel van de latere gemeente Aarle - Rixtel. Het is niet eenvoudig om de 
omvang van de heerlijkheid en het dorp Rixtel aan te geven. De Rixtelse Akker, het gehucht Rixtel en 
het kasteel Gulden Huis met omgeving hoorden er zeker toe. Verder zijn voor de handliggende 
landschappelijke overgangen als grens aangehouden. Mocht er een oude grensomschrijving 
opduiken, dan valt de afbakening Rixtel – Aarle zeker te verbeteren. 
 
Dorp 
Rixtel was een hertogsdorp en na 1648 een Statendorp, maar er waren perioden waarin de 
heerlijkheid, vaak samen met die van Aarle, verpand of in leen gegeven werd. Na 1680 was daarvan 
geen sprake meer. Rixtel hoorde onder de schepenbank van Aarle-Rixtel en leverde daarin enkele 
schepenen. Het dorpsbestuur bestond uit schepenen, twee burgemeesters, een oud-burgemeester, 
naburen en geerfden.

 9
 

 
Wapen 
 
Historische beschrijvingen 
 

 
Afbeelding: Aarle en Rixtel op de Carte Figuratieve van Verhees uit 1808. 
 

                                                                 
9
 Sanders e.a., 1996, 464. 
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Beek en Donk 
 
Naam 
De gemeentenaam is een eenvoudige samenvoeging van de dorpsnamen „Beek‟ en „Donk‟. 
 
Gebied 
Het gebied van de voormalige gemeente Beek en Donk viel 
samen met dat van de voormalige heerlijkheid Beek, gelegen in 
het Kwartier van Peelland. 
 
Dorp 
 
Wapen 
Op 2 januari 1890 werd het wapen van de gemeente Beek en 
Donk als volgt omschreven: “Een gevierendeeld schild, het 
eerste en vierde kwartier van goud, beladen met twee 
vijfbladerige mispelbloemen van keel geplaatst in den linker 
bovenhoek en in den rechter benedenhoek en met een 
vrijkwartier van keel, beladen met een adelaar van zilver, 
gesnaveld en geklauwd van azuur; het tweede en derde kwartier 
van zilver, beladen met een keper van sabel, vergezeld van drie 
rechtshellende klophamers van keel geplaatst twee en een,- het 
schild omgeven door het randschrift "gemeentebestuur van Beek en Donk”." 
 
Tussen 1642 en 1645 was er geen "justitie" ter plaatse. In 1646 zal een eigen schepenbank zijn gaan 
functioneren. Een schepenbankszegel is bekend vanaf 1649. In 1692 spraken de schepenen van hun 
gemeenschappelijk schependoms- en heerlijkheidszegel. Het zegel vertoont de beeltenis van de 
kerkpatroon, de aartsengel Michaël, met een schild aan zijn linkerarm en met zijn rechterhand een 
zwaard boven zijn hoofd zwaaiend. Voor hem staat een gekroond wapenschild met het wapen Van 
Leefdaal. In 1815 vroeg de [eerste] burgemeester - J. de Jong van Beek en Donk - aan de 
gouverneur der provincie  om zijn familiewapen in plaats van dat van Van Leefdaal te mogen voeren, 
aangezien het gebied al meer dan 70 jaar in bezit was van de familie. Dit verzoek werd niet 
gehonoreerd. In 1819 werd toch een wapen verleend. In 1888 en 1889 vroeg de gemeenteraad om 
toekenning van een nieuw wapen. Bij Koninklijk Besluit van 2 januari 1890, nr. 19 het wapen met 
bovenstaande tekst verleend. Het betreft hier het wapen van 1819 in de historisch juiste kleuren. 
 
Historische beschrijvingen 
 
Beek 
 
Naam 
De dorpsnaam is een van de vele die “Beek” luiden. De eerste (erg late) vermelding makat daarom 
direct al duidelijk waarom het gaat: Beke prope Aerle (1441). De naam betekent: natuurlijke 
waterloop, in dit geval zal dat de Helmondse Aa zijn.

 10
 

 
Gebied 
Beek is blijkbaar het gedeelte van Beek en Donk ten zuiden van een laagte en rijt, de Lage Rijt (nu: 
Lage Recht). 
  
Dorp 
Beek was een hoge heerlijkheid die te leen gehouden werd van de hertog van Brabant en na 1648 
van het leenhof van Brabant in Den Haag. Het dorp viel onder de schepenbank van Beek en Donk, 
waarin het enige schepenen leverde. Het dorpsbestuur bestond uit drossaard, schepenen, twee 
burgemeesters, naburen en ingezetenen.

11
 

 
Wapen 
 
Historische beschrijvingen 
                                                                 
10

 Van Berkel en Samplonius, 1995, 18. 
11

 Sanders e.a., 1996, 251. 



23 

 

 
Donk 
 
Naam 
Ook de naam “donk” is heel algemeen. Hier komt de naam al in 1304 voor. De betekenis is „zandige 
opduiking in moerssing terrein‟.

 12
 

 
Gebied 
Donk  is blijkbaar het gedeelte van Beek en Donk ten noorden  van een laagte en rijt, de Lage Rijt 
(nu: Lage Recht). 
 
Dorp 
 
Wapen 
 
Historische beschrijvingen 
 

 
Afbeelding: Beek en Donk op de Carte Figuratieve van Verhees uit 1808. 
 

                                                                 
12

 Van Berkel en Samplonius, 1995, 48. 
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Lieshout 
 
Naam 
De oudste vermeldingen van de naam luiden Litholz (1146) en Lishot (1199, copie 13

e
 eeuw). De 

naam wordt begrepen als hoogstammig bos met veel liesgras.
 13 

 

Gebied 
Lieshout maakt zowat de westelijke helft van Laarbeek uit. 
 
Dorp 
Lieshout was een allodiale hoge heerlijkheid binnen de Meierij van Den Bosch en het hertogdom 
Brabant. Tot 1714 was deze in handen van de abdij van Floreffe en die van Postel, daarna waren 
leken er heer. Lieshout had zijn eigen schepenbank met 7 leden. Het dorpbestuur werd gevormd door 
de drossaard, schepenen, burgemeesters en naburen.

14
 

 
Wapen 
Op 16 juli 1817 werd het wapen kortweg beschreven als: “Zijnde van Lazuur, beladen met St. 
Servatius van goud.” 
 
Een schependomszegel is bekend vanaf 1518, doch is gezien de 
belettering van oudere datum. In de tweede helft van de 16de of 
begin 17de eeuw is het vervangen door een identiek zegel, dat tot 
1811 in gebruik moet zijn gebleven. In het zegel staat in het midden 
een gemijterde abt, met in zijn linkerhand een kromstaf met sluier, 
in zijn rechterhand een sleutel. Rechts van de abt staat een kleiner 
menselijk figuur met een eveneens gebogen staf in zijn hand, 
mogelijk een pelgrims- of priorstaf. De centrale figuur moet worden 
verklaard als de abt van Floreffe, die ter plaatse heer was, hier 
voorgesteld met waarschijnlijk zijn meester, provisor of prior ter 
plaatse. Waarom deze dan naast zijn staf een sleutel vasthoudt, is 
niet duidelijk, maar dat komt blijkens het "Corpus Sigillorum 
Neerlandicorum" op zegels van geestelijken [deken, kanunnik, 
officiaal, custos] meer voor. Meestal worden abten voorgesteld met 
kromstaf en boek, soms met een monstrans. Het is niet uit te sluiten dat de abt het symbool van de 
plaatselijke patroon - Sint-Servaas - in zijn hand houdt. De burgemeester schreef in 1815 aan de 
gouverneur der provincie dat het zegel Sint-Servaas vertoonde, patroon van de gemeente. De Hoge 
Raad van Adel bevestigde op 16 juli 1817 het wapen met bovenstaande beschrijving, maar tekende 
in plaats van de vermeende heilige een armzalig figuurtje met een kaalgeschoren kruin, rozenkrans 
aan de gordel en een kruis in zijn rechterhand. De kleuren zijn de rijkskleuren. 
 
Historische beschrijvingen 
 
Stiphout 
 
Naam 
De oudste vermelding van de naam Stiphout luidt Stilpot (1155). In 1292 een beter herkenbaar 
Stiphoudt. De naam is een samenstelling van „hout‟, hoogstammig bos, met een onduidelijk eerste 
deel.

 15
 

 
Gebied 
Stiphout ligt grotendeels ten zuiden van Laarbeek, maar een brede noordelijke strook werd in 
Laarbeek opgenomen. 
 
Dorp 
Stiphout was een hertogsdorp, maar de hoge, middelbare en lage heerlijkheid ervan werd, sinds 
1393, herhaaldelijk in leen uitgegeven. Zo bleef het tot 1795 een hertogelijk leengoed. Stiphout had 

                                                                 
13

 Van Berkel en Samplonius, 1995, 137. 
14

 Sanders e.a., 1996, 393. 
15

 Van Berkel en Samplonius, 1995, 222. 
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zijn eigen schepenbank met 7 leden. Het dorpbestuur werd gevormd door de drossaard, schepenen 
en twee burgemeesters.

16
 

 
Wapen 
15 december 1885: “Zijnde een gevierendeeld schild, het 
eerste en vierde kwartier van sabel, beladen met een van keel 
getongden leeuw van goud; het tweede en derde kwartier van 
zilver, beladen met een van goud gekroonden en getongden 
leeuw van keel,- het schild omgeven door het randschrift 
gemeentebestuur van Stiphout.” 
 
Schepenen en schependomszegel zijn bekend vanaf 1428. Het 
zegel vertoont het gevierendeelde wapen van de hertogen van 
Brabant en moet derhalve van vóór 1392 [zie hiervoor] dateren. 
Het oudste type kent als randschrift: [SEGEL] DER SCEPEN' 
DES GHEMEI[NTS VAN STIPHOUET]. Van het volgende 
zegel, zijn voorbeelden bekend vanaf 1623. In 1704 werd een 
nieuw zegelstempel gesneden: twee wapenschilden onder een 
kroon en het randschrift: "sacrum convicium (1704)." Het 
wapen Van Leefdaal werd herkend, het wapen met de vier 
leeuwen werd als vermoedelijk het wapen van Brabant en Limburg geïnterpreteerd. Het afgebeelde 
wapen Van Leefdaal - mét het hartschild met de schuinbalk - is identiek aan dat van Philips Baron 
van Leefdaal (1659). Het zegelstempel uit 1704 is in 1815 door de arrondissementscommissaris van 
Eindhoven toegezonden aan de burgemeester van Tongelre, als zijnde dat van Tongelre. Een en 
ander leidde toen tot de bevestiging van dat wapen voor de gemeente Tongelre [zie aldaar]. De 
burgemeester schreef in 1815 aan de gouverneur der provincie dat het van oudsher gebruikelijke 
dorpszegel onder het Franse bestuur aan de prefect was toegezonden en nooit werd terugontvangen. 
Hij kon dan ook geen aftekening en beschrijving doen toekomen, noch de oorsprong daarvan 
opgeven. Hij achtte het niet noodzakelijk dat een kleine gemeente als Stiphout een wapen zou 
voeren. Daarop heeft de Hoge Raad van Adel geen actie ondernomen. Over de aanloop tot de 
wapenverlening in 1885 is niets bekend. Het bij Koninklijk Besluit van 15 december 1885 nr. 20 
verleende wapen is omschreven als bovenstaand. Het randschrift is op het diploma geplaatst op een 
banderol. 
 
Historische beschrijvingen 
 

                                                                 
16

 Sanders e.a., 1996, 492. 
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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. 

 

12.1 Prehistorische wegen 

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. 

 

12.3 Voorde 

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. 

 

12.4 Middeleeuwse hoofdweg 

Verbinding tussen Hoog-Middeleeuwse economische centra, vaak te reconstrueren op basis van 

tollen en marktplaatsen op die routes. 
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Thema: 13 Doorgaande wegen 

 

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

de wereld. Het beloop van die wegen is in de 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 op de dorpen 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.  kreeg zo 

te maken met de steenweg van Den Bosch naar Luik. 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, kaarsrecht, 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. 

 

Middeleeuwse wegen kunnen erg breed zijn. Die worden als vlak aangegeven. De rest als lijn.  

 

13.1 Doorgaande weg 

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

opgenomen, zodat de bundel duidelijk wordt. Doorgaande wegen lopen naar andere plaatsen buiten 

de eigen gemeente, of passeren slechts de gemeente zonder een woonplaats daarbinnen aan te 

doen (oude wegen over de hei, nieuwe rijkswegen). Wegen tussen de dorpskom, de gehuchten en 

verspreide bewoning vallen onder thema 14: lokale wegen. 

 

11.13.1.001 Nuenense Weversweg 
De Nuenense Weversweg loopt van Veghel, via Zijtaart en de oostzijde van Zondveld door het 
noordwesten van Laarbeek, verder zuidwaarts, kennelijk richting Nuenen. De naam komt voor de op 
de kadasterkaart Nuenen sectie A blad 4. Wat deze weg met wevers te maken heeft weet ik (KL) niet. 
De in 1300 aan Nuenen en Gerwen uitgegeven gemeynt strekte vanaf de Nieuwe Dijk achter Gerwen 
tot aan de weg die van achtter Gerwen naar Den Bosch loopt (usque ad stratam retro Gherwen de 
Busco venientem).

17
 Dat zou de weg van gerwen naar Lieshout zijn, maar eerder lijkt het de 

Nuenense Weversweg te zijn die tot bij Zondveld te volgen is. Deze weg liep door de noordwesthoek 
van Laarbeek. Het verder verloop in noordelijke richting is gereconstrueerd op basis van sporen van 
een kromme oude baan met boerderijen erlangs op de kadasterkaart van Veghel.

18
 

 
11.13.1.004 Lieshout – Veghel – nieuwe baan 

                                                                 
17

 Enklaar, 1941, p 145, nr. 83; Camps, 1979, nr. 602. 
18

 Kadaster Veghel, sectie E, blad 4; zie Leenders, 1997, 26. 



28 

 

Deze kaarsrechte weg is blijkbaar een nieuwe weg, aangelegd tussen 1650 – 1800. Hierdoor verloor 
de Nuenense Weversweg aan belang en werd dat een lokale landweg. In 1801 werden uitgaande van 
de nieuwe weg delen van het Leinsven uitgegeven. Toen was de weg er dus al.

19
 

 
11.13.1.015 Provinciale weg Helmond-Gemert 
Deze weg werd geheel op bestaande wegen aangelegd. 
 
11.13.1.016 Provinciale weg Aarle – Nuenen 
Deze weg werd geheel op bestaande wegen aangelegd, maar na de aanleg van het Wilheminakanaal 
werden bij de bruggen kleine omleidingen gemaakt. 
 

 

13.2 Halte 

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

bijzondere benzinepompstations. 

 

13.3 Oude rijksweg 

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

 

13.4 Railweg 

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

 

13.4.001 Stoomtram Den Bosch - Helmond 
Stoomtram van Den Bosch naar Helmond, via Gemert en vanaf Beek op de oostoever van de Zuid-
Willemsvaart. 
 

 

13.5 Trekpad 

Trekpad of jaagpad langs rivier of kanaal. 

 

Vraagje: waren er langs de Zuid-Willemsvaart trekpaden? 
 

13.6 Veer 

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

 

11.13.6.001 Kanaalveer bj Boerdonk 
Bij Boerdonk was er lange tijd een veer over de Zuid-Willemsvaart. 
 
11.13.6.002 Kanaalveer bij Karelstein 
Bij huis Karelstein was er lange tijd een veer over de Zuid-Willemsvaart. Buiten Laarbeek gelegen. 
 

 

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. 

 

NB: 1 t/m 8 staan in LB-l.shp; de rest in LB-p.shp 
 
11.13.7.001 De Hemel, Aarle, Lieshout en Stiphout 

                                                                 
19

 http://oudzijtaart.nl/Reconstructie van Veghel/Leins Ven/Leins Ven uitgiften.jpg. 
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Voorde over de Peesgatloop tussen Aarle en Lieshout aan de grens met Stiphout. 
 
11.13.7.002 Voortsbrugje, Donk 
Voorde over de Peesgatloop tussen Aarle en Donkersvoort. 
 
11.13.7.003 Voorbeemd, Donk 
Lange voorde ten westen van Donk door de Peesgatloop. 
 
11.13.7.004 Lange Dijk, Donk 
Lange voorde door de Donkersvoortloop in het Ruitersbroek. 
 
11.13.7.005 Voorts Broek, Donk en Lieshout 
Voorde door de Ruitersbroekloop. 
 
11.13.7.006 Donkervoort, Donk 
Voorde door de Donkersvoortloop. 
 
11.13.7.007 in het Broek, Aarle 

Voorde in het Broek door de Broekloop. 
 
11.13.7.008 Scheepstal, Aarle 
In de 19

e
 eeuw was er een voorde nabij de voormalige watermolen van Scheepstal 

 
11.13.7.009 Kanaalbrug Aarle 
Brug over de Zuid-Willemsvaart bij Aarle. 
 
11.13.7.010 Kanaalbrug Beek 
Brug over de Zuid-Willemsvaart bij Beek. 
 
11.13.7.011 Kanaalbrug Donk 
Brug over de Zuid-Willemsvaart bij Donk. 
 
11.13.7.012 Aarle- Wilhm.kanaal 
Brug over het Wilhelminakanaal bij Aarle. 
 
11.13.7.013 Lieshout-oost-Wilhm.kanaal 
Brug over het Wilhelminakanaal aan de oostkant van Lieshout. 
 
11.13.7.014 Laar-Wilhm.kanaal, Aarle 
Brug over het Wilhelminakanaal bij het Laar.  
 
11.13.7.015 Lieshout-west-Wilhm.kanaal 
Brug over het Wilhelminakanaal aan de westkant van Lieshout.  
 
11.13.7.016 Achterbos-Wilhm.kanaal, Lieshout 
Brug over het Wilhelminakanaal bij Achterbos. 
 
11.13.7.017 Middelste Brug, Rixtel 
Brug over de Helmondse Aa bij het Gulden Huis. 
 
11.13.7.018 Heuvelse Brug, Rixtel 

Brug over de Broekloop bij het Gulden Huis. 
 
11.13.7.019 Beekse Brug, Beek, Donk, Aarle. 
Brug over de Helmondse Aa bij Beek. 
 
11.13.7.020 Peeldijkbrug, Aarle, Donk 
Brug over de Broekloop in de Peeldijk. 
 
11.13.7.021 Hoge Broekkant, Donk 
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Brug over de Broekloop bij Broekkant. 
 
11.13.7.022 Leekerstraat, Donk 
Brug over de Helmondse Aa in de Leekerstraat. 
 
11.13.7.023 Kokse Brug, Donk 
Brug over de Helmondse Aa aan de noordoosthoek van Laarbeek. Hier breekt de Aa door de Midden-
Brabantse dekzandrug. 
 
11.13.7.024 Heerends Brugje, Donk 
Brugje over de Peesgatloop ten westen van Donk. 
 
11.13.7.025 Voorts Brugje, Beek, Donk 
Brugje over de Peesgatloop tussen Aarle en Donkersvoort. 
 
11.13.7.026 Ginderdoor, Lieshout 
Brug over de Donkersvoortloop bij Ginderdoor. 
 
11.13.7.027 Hemel, Aarle,Lieshout, Stiphout 
Brug over de Peesgatloop tussen Aarle en Lieshout aan de grens met Stiphout. 
 
11.13.7.028 Wartenbergse Brug, Aarle, Stiphout 
Brug over de Peesgatloop bij Hoog Strijp. 
 
11.13.7.029 Schaapsbrug, Rixtel 
Brug over de naast het kanaal gelegde Helmondse Aa ten zuidoosten van Rixtel. 
 
 

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. 

 

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!) 

 

13.10 Spoorbrug 

Speciale brug voor spoorlijn of trambaan. Meestal ijzeren of stalenconstructies, al dan niet 

beweegbaar. 

 

13.11 Tol(huis) 

Plaats of huis waar tol werd geheven. 

 

13.12 Holle weg 

Een door langdurig gebruik uitgesleten strook waarin een oude weg loopt. Omdat de holle weg op 

twee plaatsen in het systeem voorkomt (doorgaande en lokale wegen), bepaalt het type weg waar de 

holle weg geboekt moet worden. 

 

11.13.12.001 Ginderdoor 
Vanaf de beekdalrand bij Ginderdoor, door het gehucht en dan noordwaarts tot bij Heijeneind een 
holle weg die aansluit op een dijk tussen de vennen, waarop dan een waaier van wegen op de rand 
van de heide volgt. Kennelijk dus een oude route. 
 
11.13.12.002 Noordoost van de Duikerpaal 
Holle weg in duingebied. 
 
11.13.12.003 Oude weg Het Hof – Gerwen 
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Duidelijk herkenbare holle weg door de Molenheide: de oude weg Het Hof – Gerwen die hier 
Lieshoutse Dijk heet, maar dus een holle weg is! 
 
11.13.12.004 Holle weg in de Molenheide 
Een van groepje van vier holle wegen in de Molenheide. 
 
11.13.12.005 Holle weg in de Molenheide 
Een van groepje van vier holle wegen in de Molenheide. 
 
11.13.12.006 Holle weg in de Molenheide 
Een van groepje van vier holle wegen in de Molenheide. 
 
11.13.12.007 Holle weg in de Molenheide 
Een van groepje van vier holle wegen in de Molenheide. 
 
11.13.12.008 Ontginningsweg evenwijdig aan gemeentegrens 
Holle weg als een “echo” van de gemeentegrens, op ongevbeer 100 meter afstand. Uit topografische 
kaart 1881 blijkt dat dan tussen de holle weg en de grens nieuw aangeplant bos staat, dat er in 1837 
nog niet was. 
 
11.13.12.009 Lieshout 
De wegen in en nabij de kom van Lieshout hebben het karakter van een holle weg.  
 
11.13.12.010 Boerdonkse Straat 
Over de gehele lengte van Boerdonk, 3 kilometer binnen en buiten Laarbeek, is de centrale straat van 
Boerdonk een holle weg tussen de oude akkers. 
 
13 Jaagpad: is vervallen, is 13.05 trekpad 
 

13.14 Grenspost 

Douanekantoor, marechaussekazerne, parkeerruimte en andere constructies aan een grensovergang. 

Soms op enige afstand van de feitelijke grens! 

 

13.15 Laanbeplanting 

Boomrijen langs doorgaande wegen. 
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Thema: 14 Lokale wegen 

 

Onder lokale wegen worden de wegen begrepen die binnen het dorpsgebied blijven. Deze wegen zijn 

vaak multifunctioneel, zodat hierna ook heel wat combinaties opgenomen zijn. Binnen de stad zijn dat 

alle straten buiten het hoofdassenkruis. In de dorpen zijn het de wegen binnen de gehuchten, de wegen 

tussen de gehuchten en de kerk (kerkwegen) en de verbindingswegen naar de beemden of de heide. 

Ook in deze wegen lagen voorden die in de loop van de tijd door bruggen en duikers vervangen 

werden. De lokale wegen droegen bij aan de vorming van wegenwaaiers. 

De lokale wegen kunnen naar tal van functies onderscheiden worden, maar dat zullen we hier niet 

toepassen. We onderscheiden slechts de wegen zelf en de voorden of bruggen daarin. 

 

14.1. Lokale wegen 

Weg tussen onderdelen van de eigen gemeenten, soms tevens doorgaande weg. Bij de beschrijving 

van wegen kan het dwarsprofiel van belang zijn: holle weg (dan 13.12), een vlakliggende weg of een 

weg op een aarden dam “dijk”. Ook het oorspronkelijke of huidige wegdek kan van belang zijn: 

asfaltweg, betonplatenbaan, kasseiweg, klinkerweg, grindweg, zandweg. 

 

Ik heb een groot aantal (198) lokale wegen aangegeven. Soms hebben ze een goede oude naam, 
soms een moderne en soms slechts een aanduiding van ligging of iets van dien aard. In de 
nummering per oude dorpseenheid alfabetisch. 
 

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. 

 

Verwerkt onder 13.7 
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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. Ook is er 

veel gewerkt aan de kanalisatie van de Dommel. Voor de waterhuishouding van de watermolens 

werden wat kanaaltjes gegraven.  

We onderscheiden zes categorieën: bevaarbare kanalen of gekanaliseerde rivieren; gegraven 

molenwaters en ontwateringsloten die met ontginning en/of grensafbakening te maken hebben. 

Voorts de kleinere objecten haven, gracht en sluis. 

 

15.1 Kanaal 

Scheepvaartkanaal of gekanaliseerde rivieren voor algemeen interlokaal transport, of speciaal voor 

turftransport (turfvaart). Secundair worden kanalen gebruikt voor watertransport, bijvoorbeeld ten 

behoeve van vloeiweiden of ontlasting van rivieren. 

 

15.1.001 Zuid-Willemsvaart 
Aangelegd ca 1827 
 
15.1.002 Wilhelminakanaal 
Aangelegd, dit deel, ca 1923? 
 
15.1.003 Verlegde Zuid-Willemsvaart 
Gereedgekomen 1993. 
 

 

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. 

 

15.2.001 bij watermolen kasteel Guldenhuis, Rixtel 
Wateraanvoer voor deze watermolen die niet op de Aa zelf stond. 
 

 

15.3 Sloot / wetering 

Hier worden de grote ontwateringssloten bedoeld, die met ontginning en/of grensafbakening te maken 
hebben, niet de eindeloos talrijke gewone slootjes. 
 
11.15.3.001 Lange Loop, Lieshout 
Ontwateringssloot, eerst aangelegd om het ven Moorseler droog te kunnen maken, daarna verlengd 
naar de ontginning van de Nieuwe Velden. 
 
11.15.3.002 Trekgraaf, Donk en Beek 
Ontwateringssloot gegraven in het rijtgebied tussen Donk en Beek, opwaarts verlengd naar de akkers 
van Beek. 
 
11.15.3.003 Walgraaf, Donk, Beek, Aarle 

Ontwaterings- en grenssloot in het Broek op de oostgrens van Donk, Beek en Aarle. Het zuidelijk 
gedeelte is mogelijk wat ouder, het is niet helemaal recht en heet De Snelle Loop. In het zuidoosten 
wordt de Snelle Loop gevoed door de natuurlijk ogende Gotelse Loop. Het noordelijke gedeelte is erg 
recht en heet steeds De Walgraaf. Het geheel is ruim 5 kilometer lang. 
 
 

15.4 Haven 

Dit kan variëren van een eenvoudige aanlegplaats tot een goed uitgeruste haven met loskades, 

kranen en loodsen. 
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15.5 Gracht 

Gegraven water rond een boerderij, herenhuis, kasteel of stad. 

  

15.6 Sluis 

Schutsluis in kanaal. 

 

15.6.001 Sluis 6 
Sluis in de Zuid-Willemsvaart 
 
15.6.002 Sluis 7 
Sluis in de Zuid-Willemsvaart 
 
15.6.003 Sluis bij Achterbos 
Sluis in het Wilhelminakanaal 
 
15.6.004 Verlaat bij Guldenhuis 

Stuwtje om water van de Aa op te stuwen voor de watermolen Gulden Huis. Zie aldaar verder. 
 
15.6.005 Spui bij watermolen Guldenhuis 
Spui om overtollig water bij de watermolen Gulden Huis te lozen op de Broek Aa. Zie verder bij 
watermolen Gulden Huis. 
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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). 

 

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. 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. 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. Omdat deze investeringen hun rente 

moesten opbrengen, wendden vele eigenaars  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.  

 

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 Brabant waren er geen houtzaagmolens en ook geen papiermolens. 
In de Noordwesthoek stonden poldermolens. Op de grens Princenhage-Rijsbergen stond een 
ijzerpletmolen die door het water van de Bredase Turfvaart aangedreven werd. 
 

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. 

 

16.1.001 Molen van Beek 
Bij Verhees, 1794, Kadaster, Van der Voort-Pieck 1845, Topokrt 1881, 1900, 1912, 1930, 1943, 1946, 
niet meer op kaart 1985. 
In de molendatabase staat deze molen geregistreerd als een windmolen van het type  standerdmolen 

(database nr. 6751). In 1897 is deze molen door brand verwoest. Deze wwerd vervangen door een 

windmolen van het type beltmolen (database nr. 2824). De molen stond tot 1937 in het kerkdorp 

Beek. Door brand verloor molenaar Hub. Van den Eertwegh uit Gemert in 1937 zijn molen. Ter 

vervanging liet hij de molen van Beek afbreken en werd hij in Gemert-Elsendorp op een 7 m. hoog 

pakhuis weer opgebouwd. Daar had de mulder maar kort plezier van zijn nieuwe molen. Door de 

beruchte storm van 14 november 1940 sloeg de molen op hol en brandde tot op het pakhuis af. 

Daarna werd er geen molen meer herbouwd.  

*Volgens de zoon van C. van Eerd (in het dorp Kiske (van Kees) genoemd) Noud van Eerd was deze 

molen van binnen ook geschilderd in ieder geval de achtkantstijlen enz. Dit zou gebeurd zijn voor hij 

naar Beek en Donk verplaatst werd. Een verleden als verfmolen o.i.d. sloot hij niet uit! In een 

 aandrijving aantal  

 windmolen 33  

 watermolen 13  

 rosmolen 5  

 motor molen 2  

    

 realiteitsgehalte aantal  

 echte molen 47  

 spookmolen 4  

 geplande molen 2  

    

 Totaal 53  
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boerderij die nog steeds vlak bij de oude standplek van de molen staat is nog een deel van een 

houten roede in de zoldering verwerkt. 
20

 

 
16.1.002 Molen van Lieshout 
Op Lankelaar. Bij Verhees, kadaster, Van der Voort-Pieck1845, Topokrt 1881, 1900, 1930. Heet in 
1985: Vogelenzang. Gelegen aan de Molendreef 6 (of 8). 
Rijksmonument nr. 25889 
De molen is gebouwd ter vervanging van een in 1816 omgewaaide standerdmolen (molendatabase 
nr. 266) en bevat als gevolg nogal wat onderdelen van die voorganger. De stenen van de molenromp 
zijn ter plaatse gebakken; de leem ervoor werd gewonnen uit een ven achter de molen.  
De molen heeft twee oliebanken gehad; dit was zeer zeldzaam in Brabant; ook blijkt de molen een 
tijdlang gepeld te hebben, hetgeen in Brabant helemaal ongebruikelijk was.  
De stenen zijn naar binnen schuin gemetseld; haaks op de schuinte van de romp, dus eigelijk 
inwaterend i.p.v. uitwaterend. Dit is één van de eerste stenen molens in de Peel (en oostelijk 
Brabant). Er zijn vermoedens dat de bouw door een Zuidhollandse molenmaker is verricht, met name 
te zien aan de opbouw van de gaande werken en van de (bij de restauratie van 1975 vernieuwde) 
kap.  Bouwheer van de molen was Peter Swinkels, die werd opgevolgd door zijn zoon Antoon. Deze 
bemaalde de molen tot 1921. In dat jaar werd een knecht van Antoon, Gerardus van der Linden, de 
nieuwe eigenaar. In 1933 verkocht Van der Linden de molen aan zijn Venraijse collega Th. van 
Gerwen, die tot 1949 eigenaar/molenaar bleef. Vervolgens werd J.Th. Sanders eigenaar en die bleef 
dat tot 1974; hij maalde tot 1964 op windkracht. Voor de laatste grote restauratie had de molen Van 
Bussel stroomlijnwieken. 

 
Afbeelding: Molen Vogelenzang van Lieshout (november 2011) 
 
Na aankoop door de gemeente volgde vrij snel restauratie; deze werd tegelijk uitgevoerd met de 
andere molen van Lieshout. Het was hard nodig, want beide molens verkeerden in behoorlijk slechte 
staat. Tot het interieur behoort ook al enkele jaren een zakkenklopper en een wanmolen. Verder 
staan de pletstenen en de ligger van de afgebroken achtkante molen uit Haaren (NB) in de molen 
opgesteld voor de show. Verder ligt hier de oude koningspil van De Reus uit Gennep (Lb.). In 2009 
kreeg de molen nog een grondige opknapbeurt. Staat zeer mooi tussen Lieshout en Mariahout; 
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helaas staan er nogal wat bomen in de buurt die het zicht belemmeren; de windvang is (nog) niet 
bedreigd. 
 
Molendatabase nr. 545 (www.molendatabase.nl)  
Naam: Vogelenzang / Bettmolen 
Bouwjaar: 1819 
Type: Beltmolen 
Functie: Korenmolen 
 
16.1.003 Molen van Aarle 
In de Akker. Bij Verhees, kadaster, Van der Voort-Pieck 1845, Topokrt 1881, 1900 niet meer. 
 
16.1.004 Molen bij Sluis 6, Donk 
Niet op kadaster, wel bij Van der Voort-Pieck, 1845, Topokrt 1881, niet meer op kaart 1900. 
In de molendatabase staat deze molen geregistreerd als een windmolen, maar het type is niet bekend 

(database nr. 12639). De molen dateert van voor 1850 en is in 1868 door brand verwoest.
21

 

 
16.1.005 Molen op de Hees, Donk. 

Op Topografische kaart van 1900 aangegeven, 1912, 1930, 1943, 1946, niet meer op kaart 1985. 
In de molendatabase staat deze molen geregistreerd als een windmolen van het type bergmolen 

(database nr. 6752). Als eigenaar wordt Heesters vermeld. De molen werd in 1923 gesloopt.
22

 

 
16.1.006 Molen op de Koppel, Aarle 
Op Topografische kaart van 1900 aangegeven. 1912 wel, 1930 niet meer. 
In de molendatabase staat vermeld dat het om een standerdmolen gaat. De molen was vele jaren 
eigendom van telgen uit de familie Jaspers. De gebroeders Jaspers, veroeger erg bekend als 
fabrikanten van kwarts-molenstenen, stammen uit deze familie. De forse molen ging door brand in 
1920 verloren. De molen stond aan de zuidzijde van het dorp Aarle in het vrije veld. Het wiekenkruis 
was vrolijk diagonaal geschilderd. Dit komt nog steeds voor bij sommige molens in Limburg en 
(Zuid)Brabant. Ook kwam het bij molens net over de grens in Duitsland en Belgisch Limburg voor.

23
 

 
16.1.007 Molen ten zuiden van Aarle 
Op Topografische kaart van 1900 aangegeven. 1912, 1930, 1943, 1946, niet meer op kaart 1985. 
In de molendatabase staat vermeld dat het gaat om een merkwaardige stenen zwart geteerde 
beltmolen. Door concurrentie van een ter plaatse gevestigde motormaalderij kan de windmolenaar het 
niet meer bolwerken en liet de molen in 1935 onttakelen waarna na enkele jaren volledige afbraak 
volgde. De staartbalk was gemaakt van een oude molenroede. 
*Van deze molen zijn de pletstenen nog bewaard: een daarvan ligt nu bij het klooster (Bosscherweg 
14a) dat in de buurt ligt waar de molen stond. Het zijn kleine relatief dikke stenen. Ook zou de ligger 
ergens in dezelfde straat in een achtertuin liggen. Het schijnt dat op de plek van de molen nu nog 
zeldzame planten en bloemen groeien die met het graan zijn aangevoerd.

24
 

 
16.1.008 Molen ten zuidwesten van Lieshout aan de provinciale weg 
Op Topografische kaart van 1900 aangegeven, 1930.  Heet in 1985: De Leest. Gelegen aan de 
Molenstraat 40 in Lieshout. 
Rijksmonument nr. 25888 
De Leest is een in 1899 gebouwde windmolen. De molen, gebouwd met onderdelen uit andere 
molens, was van 1907 tot 1975 eigendom van de familie De Leest en ontleent zijn naam daaraan. In 
1975 kocht de toenmalige gemeente Lieshout de vervallen molen. Direct daarop is De Leest 
maalvaardig gerestaureerd. 
Zie verder: http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=544 
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Afbeelding: Molen De Leest in Lieshout (www.molendatabase.nl) 
      

16.1.009 Molen van Boerdonk, Donk 
Nabij het pontveer over het kanaal. Op Topokrt 1930, niet meer op kaart 1985. 
 

16.2 Watermolen 

Door waterkracht aangedreven graan- of industriemolen, enkele molens en dubbele molens. De 

westgrens van de heerlijkheid  werd gevormd door de rivier de Dommel. Op de Dommel zijn van 

oudsher vanwege gunstige omstandigheden veel watermolens gebouwd. Ten zuiden van de 

Brabantse Kempen ligt geologisch gezien een soort hoogvlakte: het Kempisch Plateau. Op de 

hoogvlakte ontspringt onder andere de Dommel. De Dommel heeft plaatselijk een sterke helling, 

waardoor hier veel watermolens zijn te vinden. Een nadeel van watermolens was dat ze niet werden 

gebouwd van duurzame materialen, maar dat ze van hout werden gebouwd. Vanwege de 

blootstelling aan lucht en water, trad verwering en rotting op. Watermolens vergden daarom 

voortdurend onderhoud, maar de voordelen waren groot. In een glooiend landschap kan waterkracht 

goed als energiebron worden gebruikt.
25

  

 

16.2.001 Molen bij Gulden Huis, Rixtel 
Bij Verhees, kadaster. Op kaart 1810 als oliemolen aangegeven. Van der Voort-Pieck 1845, Topokrt 

1881 niet meer. 

1528: eenre watermoelen geheyten olymoelen.
26

 

De molendatabase vermeldt dat het gaat om een dubbele molen, korenmolen en oliemolen elk met 

een rad, die hoorde bij het Gulden huis. Deze molen heeft aantoonbaar al voor 1314 bestaan en 

mocht alleen in de winter malen, tussen oktober en half maart. Kort na 1600 werd de korenmolen 

afgebroken. ‟s-Winters werd de oliemolen aangedreven door het water, ‟s-Zomers door een rosmolen. 

In 1672-1673 werd de watermolen bij de Franse inval door oorlogsgeweld zwaar beschadigd. 

Blijkbaar is hij op een andere plaats herbouwd, want in de bronnen is daarna sprake van “de plaats 

waar de oude watermolen heeft gestaan”. In 1715 werd hij ingrijpend gerestaureerd.  

 

Zoals zo veel molens op de Aa veroorzaakte ook de molen van Rixtel wateroverlast voor de 

omgeving. Bij metingen in 1545 bleek de bodem van de molensluizen te hoog te liggen. Als gevolg 
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daarvan verzandde de Aa boven en beneden de molen, wat de doorstroming natuurlijk ernstig 

belemmerde. Ondanks regelingen zoals die van 1545, bleven de watermolens hinderlijk voor de 

afwatering in de rivier de Aa. Om die reden kocht de gemeente Helmond de molen in 1883 en sloopte 

de sluizen en het waterrad. Daarna werden de gebouwen weer verkocht zonder molenfunctie. In 

Rixtel herinnert nog slechts de straat Oliemolen aan de beroemde molen.
27 

 

 

De molen werd in 1803 geroemd door Stephan Hanewinckel, dominee en auteur van Reize door de 

Majorij van ‟s-Hertogenbosch, de eerste “toeristische gids” van Oost Brabant, waarin hij 

bezienswaardigheden en de eigenaardigheden van de Meierijdorpen beschreef. Hanewinckel stak de 

loftrompet over de kwaliteit van de olie uit Rixtel. Nergens in de Meierij van ‟s-Hertogenbosch werd er 

meer en betere olie uit (lijn)zaad geperst als hier. 
28

 

 

Eeuwenlang was de molen in handen van de eigenaren van de heerlijkheid Rixtel. In 1827 kocht de 

familie Bots de molen. De weduwe Albert Bots was in 1857 eigenaar en J. Verstappen de molenaar.  

 
Afbeelding: Watermolen ten noordoosten van het Gulden Huis op de kadasterkaart van 1832 
(WatWasWaar). 
 
16.2.002 Scheepstal, Aarle 
Op de Kaart van de Meierij van ‟s-Hertogenbosch, 1794 als oliemolen aangegeven. Op de Kaart van 
de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808 als voormalige olie-watermolen. Blijkbaar 
vanouds grenspunt gesitueerd op het rad van deze watermolen. Grenspunt van de gemeynt. 
 

11.16.2.003 Watermolen Dunau op de Peesgalloop, Lieshout29 

In de molendatabase staat deze molen geregistreerd als een watermolen van het type onderslag 
watermolen (database nr. 13163), bouwjaar 1246 of eerder. De molen van Dunau wordt in 1246 
genoemd in verband met het beekje waarop hij lag, op de grens van het vroegere Lieshout, Aarle-
Rixtel en Stiphout. Hij was toen bezit van de magister van het hof van Lieshout, een uithof van de 
abdij van Floreffe. Hoewel in 1311 nog wel Dunouwen voorkomt als grenspunt, wordt de molen dan 
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niet meer genoemd.
30

 Het zal de molen van het Hof van Lieshout geweest zijn: 1500 meter oost van 
Het Hof gelegen. De molen maalde op de Broekloop die ook Peesgalloop heet, welke daar de grens 
was tussen Lieshout en Aarle. Stiphout kwam met een uitloper tot vlak bij de opgegeven plek: 80 
meter. Het beekje is minimaal, wat de reden zal zijn dat de molendatabase denkt dat het een 
onderslagmolen was. De molen is blijkbaar tussen 1246 – 1311 verdwenen. Vermoedelijk toen 
vervangen door een windkorenmolen: dat is daar echt de periode voor. Zie daarvoor: 16.1.002 Molen 
van Lieshout. 
Er is daar overigens een merkwaardig grensverloop, zoals onderstaand kaartje laat zien. Oranje 

stippel is de oude grens die onder de beek ook noordwaarts loopt. Zwarte stippel is moderne 

gemeentegrens. 

 

 
Afbeelding: de vermoedelijke ligging van de watermolen Dunau geprojecteerd op de AHN (bron: K. 

Leenders) 
 

16.3. Rosmolen 

Door paardenkracht aangedreven graan- of industriemolen. Vaak in een typisch veelhoekig 

gebouwtje of een “verdikking” van een ander gebouw. 

 

16.3.001 Bij watermolen Gulden Huis, Rixtel 
Bij de watermolen van het Gulden Huiis stond ook een ros-oliemolen, zodat men ook bij lage 
waterstand kon malen.

31
 

 

 
4. Torenmolen vervalt, het bouwtype hoort besproken te worden onder 16.01. 
 
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. Ook wel „maalderij‟genoemd. 
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16.6 Molenbiotoop 

Gebied met straal van 600 meter rond een met windkracht aangedreven molen. 

 

11.16.6.001 Bij molen Lieshout-Provinciale Weg 
Overgenomen van CHW-NBr, straal 400 meter. 
 
11.16.6.002 Bij molen Lieshout-Lankelaar 
Overgenomen van CHW-NBr, straal 400 meter. 
 

16.7 Molenberg 

Natuurlijke of opgeworpen hoogte waarop een windmolen staat of stond. Ook de “belt” van een 

beltmolen: een ring aarde opgeworpen tegen de voet van een stenen molen zodat men de wieken 

kan bedienen. 

 

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. 

 

16.8.001 Molenwiel Guldenhuis, Rixtel 
Bij de watermolen van het Guldenhuis was een ingewikkeld stelsel van waterlopen aangelegd. 
 

 
Omgeving Gulden Huis op de kadasterkaart. 
 

De rivier de Helmondse Aa stroomde ten westen langs het huis. Daarin was ter hoogte van de 
oprijlaan een  “verlaat” (15.6.004), kennelijk een variabele stuw, met benedenstrooms een kolk 
(16.8.002). Het water voor de watermolen werd langs de oostzijde van het huis geleid via een 
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kennelijk gegraven Molenloop (15.2.001). Vlak voor de molen was er een overloop naar het oosten, 
met verderop een spuisluis(15.6.004) met sluiskolk (16.8.003). Het hier geloosde water stroomde als 
de Broek-Aa tussen Dung en het Boek noordwaarts. Het kwam pas bij Eikenlust in de Helmondse Aa 
uit. Direct benedenstrooms van de molen lag het molenwiel (16.8.001) en weer wat verderop kwam 
dit water weer in de Aa terecht. 
 
16.8.002 Sluiskolk bij verlaat  Guldenhuis, Rixtel 
Bij de watermolen van het Guldenhuis 
 
16.8.003 Spuikolk bij watermolen Guldenhuis, Rixtel 
Bij de watermolen van het Guldenhuis 
 

 

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. 

 

11.16.9.001 De Vloed, Rixtel 
De molenvloed van de molen bij het Gulden Huis wordt op de kaart van 1810 aangegeven, en ook op 
de kadasterkaart Aarle B 3 en C 2. 
1528: beempt geheyten die Vloet.

32
 

 

 

16.10 Watervluchtmolen 

Molen die zowel op waterkracht als op windkracht kan malen. In de molen is er daarvoor een 

omschakelmechanisme. De molen kan zowel een graan- als een industriemolen zijn. Zeldzaam! 
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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 dezen 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. 

 

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. Vooral in het katholieke Brabant groeide de bevolking explosief. Dat leidde tot 

bijbouwen van vooral woningen en wat minder boerderijen, en na 1960 tot het bouwen van 

woonwijken op de oude akkers. Het nederzettingsbeeld is daardoor sterk veranderd. 
 

Bij het aanduiden van de nederzettingen op de reconstructiekaart is een aantal keuzen gemaakt: 

 

1) een peildatum. Dat is nodig omdat nederzettingen voordurend veranderen. De gekozen peildata zijn: 

1: 1810-1832 (opname kadaster) 

2: 1900 (topografische kaart) 

3: 1930 (topografische kaart) 

4: 1950 (topografische kaart) 

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 situatie op basis van de kaart van 1832 wordt als 

onderlegger gebruikt voor de verwachtingswaarde hoog – historische kern op de archeologiekaart. 

 

2) Voor de typering van de nederzettingen wordt gesteund op een grootteclassificatie en niet op een 

interpreterend vormclassificatie zoals Kakebeeke of Steegh die presenteerden: daar zit te veel 

interpretatie in verwerkt! 

De gehuchten worden als volgt getypeerd, steeds naar de toestand op de eerste peildatum: 
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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. 

 

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.
33

 Vooral in het katholieke Brabant groeide de bevolking explosief. De huisnijverheid 

bood soelaas voor deze enorme bevolkingsaanwas. In Cranendonck vervijfvoudigde de bevolking in 

de loop van de twintigste eeuw. 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. 

 

Hier volgen de gehuchten zoals ik die aflees van de kadasterkaarten. In bestand nederz1.shp 

heb ik aangegeven waar ze liggen. Die punten zijn slechts een hulpje ter oriëntatie! 

 

NB: Mariahout genoteerd onder 30.8: woonwijk 
 

17.1 Groot dorp 

 

17.1.001 Aarle 
Dicht bebouwde dorpsstraat en enkele deels bebouwde straten die daar op aan lopen, samen 55 of 
meer woningen en boerderijen. 
 
17.1.002 Lieshout 
Dicht bebouwde dorpsstraat en enkele deels bebouwde straten die daar op aan lopen, samen 70 of 
meer woningen en boerderijen. 
 

 

17.2. Klein dorp 

 

17.2.001 Beek 
Ruim dertig boerderijen en huizen aan de noordzijde van de hoge kop van Beek, deels compact, 
deels in uitlopers, waaronder De Straat. 
 
 

17.3. Groot gehucht  
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17.3001 Ginderdoor (Lieshout) 
Dicht bebouwde straat met twee dozijn boerderijen en huizen op een hoge kop ten noorden van een 
brug (eerder voorde?) in de weg van Lieshout naar Veghel en St. Oedenrode over de 
Donkersvoortloop. 
 
17.3.002 Lekerstraat (Donk) 
Bebouwing (ruim 25 boerderijen etc.) langs een tweetal straten op een uitgestrekte hoge kop ten 
oosten van Donk. Het broekgebied ten noorden ervan heet Leek en daar is deze nederzetting naar 
genoemd. 
 

 

17.4 Klein gehucht 

 

17.4.001 Beemdkant (Lieshout) 
Tiental boerderijen op een wat geïsoleerde hoge kop naast de Lieshoutse Beemdem 
 
17.4.002 Broekkant (Donk) 
Dozijn boerderijen op de laatste hoogte voor het Broek, gezien vanuit Donk, meest langs één straat. 
 
17.4.003 Deense Hoek (Lieshout) 
Vijftiental boerderijen rond een open ruimte tussen de hoge akkers ten noorden van de duinen van de 
Molenheide. 
 
17.4.004 Donk (Donk) 
Vijftiental boerderijen en huizen langs de straat over de hoge kop. 
 
17.4.005 Donkervoort (Donk) 
Dozijn boerderijen aan de weg leidend naar een voorde door de beek die deze hoge kop scheidt van 
Heijeneind. 
 
17.4.006 Karstraat (Donk) 
Ruim een dozijn boerderijen langs de Karstraat, ten westen van de Peesgatloop. 
 
17.4.007 Opstal (Aarle) 
Tiental boerderijen ten noorden van Aarle aan de weg naar Beek, op de rand van de hoge kop van 
Aarle. 
 

 

17.5 Huizengroep 

 

17.5.001 Achterbos (Lieshout) 
Zevental boerderijen rond een open ruimte tussen de hoge akkers ten noorden van de duinen van de 
Molenheide. 
 
17.5.002 Bemmer (Donk) 
Zestal boerderijen op een hoge rug waarover de weg van Donk naar Boerdonk loopt: de 
Bemmerstraat. 
 
17.5.004 De Koppel (Aarle) 
Drietal boerderijen aan de rand van de akkers van Aarle 
 
17.5.005 Eertsbrug (Lieshout) 
Viertal boerderijen  op het eind van de hoge rug van Ginderdoor, de weg van Lieshout naar Veghel en 
Sint-Oedenrode. 
 
17.5.006 Groene Woud (Aarle) 
Groepje boerderijen, mogelijk ontstaan door deling van één hoeve. Op de punt van een akkergebied 
tussen beekdalen, aan de beekdalovergang. 
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17.5.007 Heijeneind (Lieshout) 
Zevental boerderijen op een hogere plek langs de weg van Lieshout naar Veghel en Sint-Oedenrode. 
 
17.5.008 Het Hof (Lieshout) 
Zevental boerderijen rond een open ruimte tussen de hoge akkers ten noorden van de duinen van de 
Molenheide. Hier was het oude domeincentrum van Lieshout. 
 
17.5.009 Het Hool (Lieshout) 
Groepje boerderijen aan de rand van een hoge akker tussen Lieshout en Beek 
 
17.5.010 Het Laar (Aarle) 
Groepje boerderijen, mogelijk ontstaan door deling van één hoeve. Op de punt van een akkergebied 
tussen beekdalen. 
 
17.5.011 Hoge Broekkaant (Donk) 
Zevental boerderijen op een hoge kop ten oosten van Eikenlust aan de weg naar Gemert. 
 
17.5.012 Strijp (Aarle) 

Zevental boerderijen ten oosten van het (onder Stiphout gelegen) kasteel van Croy, op de rand van 
de akker. 
 
17.5.013 Hoog Strijp (Aarle) 
Verspreid langs de rand van de akker gelegen half dozijn boerderijen. 
 
17.5.014 Laag Strijp (Aarle) 
Verspreid langs de rand van de akker gelegen half dozijn boerderijen, tussen Strijp en Hoog Strijp. 
 
17.5.015 Rixtel (Rixtel) 
Half dozijn boerderijen tussen de hoge Duivenakker en de Goorloop. Hier stond de kerk van Rixtel en 
niet ver daarvan was een slotje. Het kasteel van Rixtel is echter het Gulden Huis, 
 
17.5.016 Vogelenzang (Lieshout) 
Groepje boerderijen aan de noordrand van hoge akker ten noorden van het Hof. 
 
11.17.5.017 Hereneind (Donk) 
Zestal boerderijen, waaronder een herberg De Zwaan, ten westen van de Peesgatloop. 
 
 

17.6 Verspreid aan de straat  

 

17.7 Compact aan straat 

 

17.8 Verspreid 

 

17.8.001 Bekerheide (Beek) 
Op de Bekerheide ten zuiden van Beek was in 1820 blijkbaar een erg verspreide bebouwing, mogelijk 
het resultaat van eerdere ontginning van een restant heide. Ongeveer twintig boerderijtjes en huizen. 
 
17.8.002 De Heikant (Aarle) 
Tienal boerderijen verspreid over de eerste hoge gronden ten oosten van het beekdal. 



47 

 

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. 
 
In Laarbeek hebben we te maken met de volgende heerlijkheden: 

 Rixtel-hertog: grondheerlijkheid met lage rechtsmacht, leen van Brabant in 1312 en later. 

 Rixtel-Tempeliers: grondheerlijkheid met erven en onterven en patronaatsrecht, allodium 

 De rechtsmacht over Beek, Donk, Stiphout en Aarle werd in 1392 door hertogin Johanna van 
Brabant in leen uitgegeven. Vanaf 1641-2 anders verdeeld:  

o Aarle en Rixtel 
o Beek en Donk 
o Stiphout 

 Lieshout-Floreffe: grondheerlijkheid met lage rechtsmacht; allodium met patronaatsrecht. 

 Lieshout-hertog: vanaf midden 16
e
 eeuw ingepikt door Floreffe (na 1698 Postel).  

 
 

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. 

 

18.1.001 Kasteel Gulden Huis (Rixtel) 
Het kasteel Gulden Huis is het centrum van de heerlijkheid Rixtel. Het ligt ten oosten van de 
Helmondse Aa binnen een kleine omgrachting, en een ruimere die ook de voorhof (18.6.001) omvat. 
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Zie: Sasse van Ysselt, A.F.O. van. Het Gulden Huis te Rixtel en de heerlijkheid Rixtel, Aarle, 
Beek en Stiphout. Taxandria 19 (1912) 266 – 278. 

 
18.1.002 Kasteel Eikenlust (Beek) 
Het kasteel Eikenlust is het centrum van de heerlijkheid Beek en Donk. De rechtsmacht over Beek, 
Donk, Stiphout en Aarle werd in 1392 door hertogin Johanna van Brabant in leen uitgegeven aan Dirk 
de Rovere. Hij of zijn opvolgers zullen het eerste kasteel gebouwd hebben. 
 

NB: bij kasteel Croy zijn geen heerlijke rechten te ontdekken en daarom is het kasteel onder 19 
Landgoederen geplaatst! 
 

 

18.2 Hoofdhoeve 

Met hoofdhoeve en hoeve worden 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 hoeven. 

 

18.2.001 Hoeve van kasteel Gulden Huis (Rixtel) 
Op de voorhof. 
 
18.2.002 Hoeve van kasteel Eikenlust (Beek) 
Binnen de omgrachting van de Voorhof? 
Monumentnummer: 526173  

Bij Kasteellaan 1 5741 PJ te Beek en Donk  

Achter het hoofdgebouw aan de buitenzijde van de gracht staat een in oorsprong 17de/18de-eeuwse 

boerderij opgetrokken in handgevormde baksteen met bepleisterde plinten. De boerderij bestaat uit 

verschillende gebouwen gegroepeerd rondom een kleine binnenplaats: het op haakse plattegrond 

gebouwde woonhuis en stal, een recent met nieuwe steen opgemetselde schuur en een 

arbeiderswoning met bakhuisje. Direct aan de gracht ligt de langsgevel van het woonhuis bestaande 

uit anderhalve bouwlaag onder een met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen gedekt schilddak. 

Oorspronkelijk leidde een brug over de gracht naar de voordeur, die zich nu aan de binnenplaatszijde 

bevindt. Gevelindeling met kleine stolp en schuifvensters met roeden. Onderkelderd. De haaks op het 

woonhuis staande stal bestaat uit één bouwlaag onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt, 

iets geknikt dak. De vernieuwde buitengevel heeft een bloktandlijst net onder de dakrand, houten 

dubbele inrijdeuren steken iets boven de dakrand uit, verder getoogde stalvensters, mestluiken en 

staldeuren. De op rechthoekige grondslag opgetrokken arbeiderswoning bestaat uit één bouwlaag 

onder een met pannen gedekt zadeldak. Voor de woning staat aan de binnenplaatszijde een klein 

bakhuisje. Terzijde van de kasteelhoeve staat een op rechthoekige grondslag opgetrokken 

DIENSTWONING (Starreboslaan 1) van rode baksteen uit het einde van de 19de eeuw. Het pand 

bestaat uit één bouwlaag onder een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak. 

 

De KASTEELHOEVE MET BIJGEBOUW is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege de ligging naast de slotgracht; 

- als functioneel en karakteristiek onderdeel van de buitenplaats; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.  

 
18.2.003 Het Hof (Lieshout) 
Het gehucht Het Hof te Lieshout komt voort uit het oude domeincentrum van de abdij Postel dat 
teruggaat op een schenking uit 1182-94. Hier stond ook de parochiekerk van Lieshout. In 1820 was 
daar alleen de toren nog van over. 
 
11.18.2.004 Malthezerhoeve 
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Hoofdhoeve van de heerlijkheid Rixtel-Tempeliers. Boerderij van de Tempeliers, later de 
Johannieters, te Rixel. Nu een gebouw uit 1930. Aan de Tempeliers gekomen in 1214 van de graaf 
van Megen, samen met een deel van het patronaatsrecht in de kerk van Rixtel.

34
 

 
 

18.3 Hoeve 

Andere vanuit de heerlijkheid meestal verpachte boerderijen. 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 hoeven. 
 

Door de Raad van State genaaste hoeven in Laarbeek 
 
In 1648 werden hoeven, molens etc van kloosters die binnen Staats-Brabant lagen genaast door de 
Raad van State. Het betreft in Laarbeek vier boerderijen.  
 
18.3.001 Aarle: hoeve Couwenberg, oorspronkelijk van het klooster Binderen. 
Ik zie wel een kapel op de Coudenberg, maar weet niet welke hoeve daar bij hoort. Mogelijk staat de 
kapel op land van die hoeve, die dan wat noordelijker gestaan an hebben. Ik kom dan bij x,y= 
172400, 391100 uit, maar dus wel met een brede slag om de arm. Hopelijk weet men in Laarbeek 
beter waar die hoeve stond. Bron:  NAG, RvState 1.01.19, nr. 2156-II, lijst van te verkopen 
hoeven, 21 okt 1658. 
 
18.3.002 Beek: hoeve Bant bij Aarle, oorspronkelijk van klooster Binderen.  
Deze hoeve kan ik niet vinden. Hopelijk weet men in Laarbeek wel waar die hoeve stond. 
Bron: NAG, RvState 1.01.19, nr. 2156-II, lijst van te verkopen hoeven, 21 okt 1658 
 
18.3.003 Beek: hoeve Ter Bleek, oorspronkelijk van het klooster Hooidonk te Neerwetten. 
Uit de kaart van Pieck, 1845, begrijp ik dat de hoeve stond nabij x,y= 171780, 393595. Maar is het de 
hoeve aan de noordkant van de straat, of die aan de zuidkant; of is dat samen die hoeve? Hopelijk 
weet men in Laarbeek hoe het zit. Bron: NAG, RvState 1.01.19, nr. 2157, Verbaal, Beschrijving van 
de hoeven, 1662. 
 
18.3.004 Rixtel: hoeve Vijf Eiken. Oorspronkelijk van het klooster Binderen 
Deze hoeve kan ik niet vinden. Hopelijk weet men in Laarbeek wel waar die hoeve stond. 
Bron: NAG, RvState 1.01.19, nr. 2156-II, lijst van te verkopen hoeven, 21 okt 1658. 
 
Andere kerkelijke hoeven 
 
De pachthoeven van Postel in Lieshout bleven buiten deze inbeslagname, want Postel lag niet in 
Staats-Brabant. Voor Lieshout moet goed gekenen worden hoeveel boerderijen Postel er had en 
waar die stonden. 
 
Ook de Matheserhoeve bleef daar buiten. Deze lag pal naast de kerk van Rixtel. 
 

 

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 lijn in het landschap: die vinden we dan als relicten terug! 

 

11.18.4.001 Rixtel-hertog 
Rixtel is vanouds een eigen heerlijkheidje. Doordat het later verenigd werd met Aarle, is de onderlinge 
grens niet eenvoudig te achterhalen. De eerste familie Van Rixtel duikt in midden 12e eeuw op, ze 
was in Rixtel en Lieshout gegoed en had in Rixtel heerlijke rechten. De heerlijkheid Rixtel met huis en 
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twee molens was in 1312 leen van de hertog. In 1377 werd de grens vastgesteld. In 1641 werd de 
heerlijkheid Rixtel verenigd met die van Aarle.

35
 

 
11.18.4.002 Lieshout 
Lieshout was een allodium dat in 1182 – 1194 aan de abdij van Floreffe kwam. Vanaf 1698 werd hier 
het gezag uitgeoefend door de abdij van Postel. Aanvankelijk betrof het alleen een grondheerlijkheid, 
maar vanaf 1565 blijkt Floreffe in heel Lieshout ook de middelbare en hoge rechtsmacht uit te 
oefenen, rechten die voordien aan de hertog behoorden. Postel verkocht de heerlijkheid in 1714 aan 
Adriaan Bout.

36
 Ginderdoor hoorde niet tot het allodium van Postel, maar was gewoon hertogelijk. 

 
11.18.4.003 Stiphout, Aarle,Beek, Donk 
De rechtsmacht over Beek, Donk, Stiphout en Aarle werd in 1392 door hertogin Johanna van Brabant 
in leen uitgegeven aan Dirk de Rovere. Hij of zijn opvolgers zullen het eerste kasteel gebouwd 
hebben. Blijkbaar is deze heerlijkheid vervolgens weer teruggekomen in handen van de hertog.  
 
11.18.4.004 Stiphout 
Nadat de oude heerlijkheid Stiphout, Aarle,Beek, Donk truggevallen was aan de hertog, werd de 
rechtsmacht over Stiphout door de hertog van Brabant in 1642 samen met Croy als heerlijkheid 
uitgegeven aan Jean Baptiste van Elen. Stiphout bleef daarna een hertogelijk leen. 
 
11.18.4.005 Beek en Donk 
De rechtsmacht over het gebied van Beek en Donk werd in 1643 door koning Filips IV van Spanje als 
hertog van Brabant verkocht aan Jan Baptista van Elen. Daardoor werd de afzonderlijke heerlijkheid 
Beek en Donk gevormd, die te leen gehouden werd van Brabant. Blijkbaar is het kasteel Eikenlust 
daarvan het centrum geworden.

37
 

 
11.18.4.006 Aarle 
De hoge rechtsmacht over Aarle werd in 1641 door de hertog van Brabant met die over Rixtel samen 
verpand, waardoor de heerlijkheid Aarle-Rixtel ontstond.

38
 

 
 

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. 

 

18.6.001 Voorhof kasteel Gulden Huis (Rixtel). 
Ruime omgeving van het eigenlijke kasteel Gulden Huis, omgracht door de Helmondse Aa en de 
Molenloop. 
 
18.6.002 Voorhof kasteel Eikenlust (Beek) 
Ruim omgracht terrein waarop kasteel, poort en hoeve. 
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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, ook wel “kasteel” genoemd, naar het uiterlijk. 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. 

 

19.1 Gracht 

Gracht om het landhuis of een iets groter gebied. Soms is alleen de gracht bewaard gebleven. 

 

11.19.1.001 Grachten om Eikenlust (Donk) 
Aan de zuidzijde een dubbele gracht, aan de oostzijde verbreding tot een soort vijver. 
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De grachten om Eikenlust 1810-1813. Noord is rechts. Onderaan de Aa, linksboven de Zuid-
Willemsvaart uit 1827. 
 
11.19.1.002 Gracht om het Gulden Huis (Rixtel) 
Gracht direct om het huis, met een uitloper naar het zuiden. Dit geheel ligt op een eiland gevormd 
door de Helmondse Aa (west) en de molenloop (oost). 
 
11.19.1.003 Gracht van Het Slotje (Rixtel) 
Gracht met “niets erin” op de kadasterkaart, genaamd Het Slotje. 
 
11.19.1.004 Grachten van kasteel Croy (Stiphout) 
Vrijwel rechthoekige buitengracht, kleinere rechthoekige binnengracht en dan nog een gracht om het 
kasteel-hoofdgebouw. 
 
11.19.1.005 Gracht om Ter Smissen (Aarle) 
Min of meer rechthoekige omgrachting van huis en tuin, met een uitlopertje naar het oosten. 
 
11.19.1.006 Omgracht huis te Lieshout (Lieshout) 
Omgrachting van vrij groot perceel met meerdere gebouwen. 
 
11.19.1.007 Omgracht huis te Lieshout (Lieshout) 
Omgrachting direct rond een vrij klein huis. 
 
11.19.1.008 Omgracht huis te Lieshout (Lieshout) 
Omgrachting van ruim perceel waarop één huis. 
 
11.19.1.009 Omgrachte pastorie te Lieshout (Lieshout) 
Omgrachting van de pastorie met tuin. Hier tegenover verrees later de 2

e
 RK-kerk van Lieshout. 
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Omgrachte huizen in Lieshout. Kadaster 1832. 
 
 

19.2 Herberg 

Herberg uit 19
e
 of 20

e
 eeuw, indien centrum van rijke tuin, maar zonder verdere landgoedstructuren 

van betekenis: minilandgoed. 

 

19.3 Hoeve 

Pachthoeve van het landgoed. Soms een bij het landhuis en nog enkele wat verderop. 

Hier worden enkele opvallende hoeven genoemd, al is een band met een landgoed niet aanwijsbaar. 

 

19.3.001Hoeve Starreboslaan 2 bij Kasteel Eykenlust 

Monumentnummer: 526174  
Starreboslaan 2 5741 PH te Beek en Donk  
In de as van de Starreboslaan ligt een Brabantse langsgevel boerderij (genoemd Vogelenzang) uit 
1826. Het op langwerpige grondslag opgetrokken pand onder een met rode Hollandse pannen gedekt 
wolfsdak heeft een bepleisterde voorgevel met zwarte plint en met vernieuwde vensters; de rechter 
zijgevel heeft een deels vernieuwde zijmuur, ook vernieuwde vensters; het achterste witgepleisterde 
deel (stal) is nog in oorspronkelijke staat met deurpartij die boven de daklijst uitsteekt onder een 
opgetild dakschild, staldeuren en -vensters. 
 
De BOERDERIJ is van algemeen belang: 
- vanwege de ouderdom; 
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; 
- vanwege de beeldbepalende ligging in de as van de Starreboslaan; 
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 
 

19.3.002 Kasteelboerderij Kasteel Croy 

Croylaan 12 te Aarle-Rixtel 
Beschermd rijksmonument nr. 515759 
KASTEELBOERDERIJ behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy. Het voorplein/de voorburcht 
wordt aan de noordwestzijde afgesloten door een langgerekte boerderij uit ca.1850-1860. Het op 
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rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen gebouw bestaat uit één bouwlaag onder een 
zadeldak (nieuwe pan). De voorgevel heeft aan de linkerzijde de toegangsdeur met tweeruits 
bovenlicht geflankeerd door een zesruitsvenster met luiken; uiterst een getoogde dubbele inrijdeur en 
in het midden zijn later (ca.1920) vier stalvensters in een gecementeerde omlijsting aangebracht, 
waarbij het oorspronkelijke ronde venster is dichtgezet. De achtergevel met bloktandlijst onder de 
goot heeft verschillende wijzigingen ondergaan (vernieuwd metselwerk, nieuwe vensters). 
 
KASTEELBOERDERIJ van algemeen belang:  
- vanwege de ouderdom;  
- vanwege de beeldbepalende ligging aan het voorplein;  
- vanwege het bouwvolume;  
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;  
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 
 

 

19. 4 Klooster 

Typisch kloostergebouw als centrum van het landgoed. 

 

11.19.4.001 Missieklooster van het Heilig Bloed, Kloosterdreef 7, Aarle  
Het klooster (zie 11.26.08.002) functioneert landschappelijk als centrum van een langgerekt landgoed 
aan de zuidzijde van de Peeldijk. 
 

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. 

 

19.5.001 Oprijlaan Gulden Huis, Rixtel. 
 
19.5.002 Oprijlaan Eikenlust, Donk 
 
19.5.003 Hannoverse Dreef Eikenlust, Donk 
 
19.5.004 Laan Beek – Eikenlust, Beek, Donk. 
Staat haaks op de oprijlaan en loopt door tot bij Broekkant. 
 
19.5.005 Oprijlaan kasteel Croy, Stiphout 
 
19.5.006 Oprijlaan ter Smisse, Aarle 
 
19.5.007 Laan achter Huis ter Hurkens, Aarle 
Volgens de kaart van 1900 lag er langs deze laan aan de westzijde een gracht. 
 
19.5.008 Laan bij slotje bij Beek, Beek 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808, waarbij het laantje 
helemaal doorloopt zoals hier aangegeven. 
 

 

19.6 Landgoedgebied 

Het totale landgoedgebied, inclusief boerenland en bossen. 

 

11.19.6.001 Missieklooster van het Heilig Bloed, Kloosterdreef 7, Aarle  
Het klooster (zie 11.26.08.002) functioneert landschappelijk als centrum van een langgerekt landgoed 
aan de zuidzijde van de Peeldijk. 
 

19.6.002 Landgoed Croy 

 

19.7 Landhuis 
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Het centrale landhuis, dat alle mogelijke bouwstijlen kan vertonen. Het landhuis kan in gebruik 

(geweest) zijn als klooster. 

 

19.7.001 Kasteel Gulden Huis (Rixtel) 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
 
19.7.002 Kasteel Eikenlust (Donk)  
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
Monumentnummer: 526168  
Kasteellaan 2, 5741 PJ te Beek en Donk  
Deels op oudere fundamenten gebouwd hoofdgebouw bestaande uit een blokvormig huis van twee 
bouwlagen uit 1812, vernieuwd tot het huidige aanzien in ca. 1870 en een aanpalende L-vormige 
vleugel (bijgebouw) van één bouwlaag vermoedelijk uit 1658 (zie gevelsteen); dit laatste deel is 
gebouwd op oudere fundamenten. Bij de restauratie in 1977 is de voorgevel van het hoofdgebouw 
iets gewijzigd door het verwijderen van de borstwering en het plaatsen van kroon- en frontonlijsten. 
Het hoofdgebouw is overkapt door een met rode Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak waarop 
een schoorsteen en dakruiter met luidklok. Ter hoogte van de onderdorpels van de vensters lopen 
natuurstenen cordonlijsten en de gevel wordt afgesloten door een geprofileerde goot(kroon)lijst. De 
symmetrisch ingedeelde, gepleisterde voorgevel van zes traveeën heeft een middenrisaliet van twee 
traveeën, dat met een halve verdieping boven de gootlijst uitsteekt en wordt bekroond door een 
driezijdig fronton met wijzerplaat/uurwerk. In de risaliet bevinden zich twee openslaande deuren en 
twee verdiepingsvensters en twee mezzaninovensters. De deuren en vensters, alle met gedeelde 
bovenlichten die op de begane grond een roedenverdeling hebben, zijn gevat in geprofileerde 
omlijstingen met kuif. De toegangsdeur bestaande uit een dubbele paneeldeur met bovenlicht is 
excentrisch in de gevel geplaatst. Voor het huis, aan weerszijden van de middenrisaliet staat een stel 
19de-eeuwse SOKKELS tapstoelopend met decoratie in relief aan de voorkant en een platte 
achterkant. In de zijgeve; (noordwest) is één vensteras met gelijkvormig venster aan de voorgevel. De 
witgeschilderde achtergevel heeft een onregelmatig aanzien met verschillende vensters en 
uitbouwen. De deels bepleisterde en witgeschilderde vleugel van handgevormde baksteen is gedekt 
onder met rode Oud-Hollandse pannen gedekte zadeldaken met wolfseinde; dakkapellen met 
driezijdig fronton. In de bouwmassa aan de voorzijde is een toren opgenomen met een met leien in 
maasdekking voorziene, achtkantige spits. De gevel aan de voorpleinzijde wordt geleed door zesruits 
schuifvensters en inrijdeuren. De regelmatig ingedeelde achtergevel aan de grachtzijde heeft rechts 
een driezijdige uitbouw (erker) met achtruits vensters en deuren met rondom een houten trans 
(omgang). Deels onderkelderd. 
 
HOOFDGEBOUW (Eyckenlust) is van algemeen belang: 
- vanwege de ouderdom; 
- vanwege het 19de-eeuwse hoofdgebouw in eclectische stijl en de 17de-eeuwse vleugel als 
onderdeel van het oorspronkelijke kasteelgehucht; 
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de tuin- en parkaanleg; 
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.  
 
19.7.003 Kasteel Croy (Stiphout) 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
Monumentnummer :  515752 
Croylaan 14 5735 PC te Aarle-Rixtel  
Het omgrachte bakstenen kasteel bestaat uit een vroeg 15de-eeuwse rechthoekige noordwestvleugel 
met ronde hoektoren (ca.1468), en haaks daarop een uit ca.1500 daterende en vermoedelijk op 
oudere fundamenten opgetrokken vierkante zuidwestvleugel (twee bouwlichamen) met twee torens 
tegen de zuidoostgevel en een toren naast toegangspoort aan de noordoostzijde; de architectonische 
vormgeving heeft overeenkomsten met de Nederrijnse baksteenarchitectuur. De binnenplaats is in de 
17de eeuw overkapt en bij de woonvleugel getrokken. De jaartal ankers uit 1599 in de zuidvleugel 
verwijzen vermoedelijk naar een verbouwing. Alle vensters zijn in de 18de eeuw veranderd. 
Restauratie 1977. De noordwestvleugel bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen onder een met 
rode pannen gedekt zadeldak tussen een top- en een trapgevel; onder de daklijsten een 
rondboogfries op kraagsteentjes. Het fries zet zich voort in de ronde toren op de westhoek; het 
metselwerk van de toren wordt ter hoogte van de noklijn overdekt door een tentdakje. Op de zuidhoek 
een arkel of aanzet van een traptoren. Regelmatige indeling met meerruitsvensters. De 
zuidwestvleugel bestaat eveneens uit een souterrain en twee bouwlagen onder met rode pannen 
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gedekte zadeldaken aan de zuidoostzijde beëindigd door gekanteelde gotische trapgevels, waarvan 
de rechter uit het midden van de 18de eeuw dateert; onder de daklijsten een spitsboogfries met 
driepassen op kraagsteentjes. De op achtkantige plattegrond opgetrokken zuidelijke hoektoren 
bestaat uit drie door waterlijsten gescheiden geledingen onder een lage achtzijdige spits 
(oorspronkelijk een hoge spits); de tweede geleding heeft grotendeels dichtgezette spitsboogvensters 
met gemetselde harnassen en de hoog opgetrokken derde geleding is voorzien van langgerekte 
spitsboognissen. De oostelijke hoektoren heeft, evenals de toren rechts van de ingang -beide torens 
flankeren de ingang-, een ronde onderbouw overgaande in een uitkragend achtkantige bouwlichaam, 
waarbij de overgang geaccentueerd wordt door een spitsboogfries. De drie geledingen van de 
oosttoren zijn voorzien van ruime spitsboognissen waarin een venster is geplaatst. Ook de rechter 
toren kent deze invulling, behalve op de derde geleding die voorzien is van gekoppelde spaarvelden; 
deze toren is in de 17de eeuw verhoogd en voorzien van een spits met ui-vormige bekroning. Tussen 
de torens bevindt zich de éénassige toegangspartij bestaande uit een, in een rechthoekige nis 
geplaatste, dubbele paneeldeur met rondboog snijlicht gevat in een omlijsting (ca.1790) daarboven 
een rondboog verdiepingsvenster. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de laat-18de-eeuwse 
aankleding in Lodewijk XVI-stijl met name de ronde jachtkamer naast de ingang met Lodewijk XVI 
(pilaster)betimmeringen en stucwerk met jachtemblemen; de hal met 18de-eeuws stucwerk. 
Noordwestvleugel met kelders met tongewelven en schietgaten.  
 
Kasteel Croy is van algemeen belang : 
- vanwege de ouderdom;  
- vanwege het laatgotische karakter van het gebouw dat bijzonder en vrij uniek is voor Brabant;  
- vanwege de enkele gaaf bewaarde interieuronderdelen uit de 18de eeuw;  
- vanwege de beeldbepalende ligging binnen de historische aanleg;  
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 
 
 

19.8 Omgrachte hoeve  

Sommigen groeiden uit tot kasteeltje, de meesten „degradeerden‟ tot boerderij (veelal zijn de grachten 

helemaal of gedeeltelijk gedempt). 

 

19.8.001 Slotje bij Rixtel (Rixtel) 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
 
19.8.002 Slotje Kannelust (Rixtel) 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
 
19.8.003 Huis Ter Smisse (Aarle) 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
 
19.8.004 Huis Hurkens (Aarle) 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
 
19.8.005 Slotje bij Beek (Beek) 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
 
19.8.006 Omgracht huis (Lieshout) 
Kadasterkaart toont een omgracht rijtje huizen aan de Ribbiusstraat / Burgemeester van den 
Heuvelstraat te Lieshout. Nu groot modern kerkgebouw. 
 
19.8.007 Omgracht huis (Lieshout) 
Kadasterkaart toont een omgracht huis aan de Havenweg te Lieshout. Dit is er nog als landgoedje! 
 

19.9 Ontginningsstructuur 

Meestal rechthoekige landinrichting die gevormd werd bij ontginning, waarin toen direct al of later een 

landgoed gevormd is. 

 

11.19.9.001 Bij Croy (Stiphout) 
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Misschien is het in vakken verdeelde gebied ten noordwesten van het kasteel Croy een ontginning die 
met het kasteel samenhangt. Misschien is het alleen maar landschapsaanleg op een landgoed. Zegt 
de literatuur er wat over? 
 

 

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. 

 

11.19.10.001 Zichtlijn tussen twee torens 
Zichtlijn langs Dokter Timmerslaan te Beek op de oude toren van Beek aan de ene kant en de toren 
van de nieuwe kerk aan de andere kant. Weliswaar geen onderdeel van landgoed, maar wel fraaie 
zichtlijn. Opgenomen in CHW-NBr 2006, zonder nadere beschrijving of nummer? 
 

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. 

 

19.11.001 Tuin en parkaanleg Kasteel Eykenlust  

Monumentnummer: 526169  

Bij Kasteellaan 2 5741 PJ te Beek en Donk  

De kern van de aanleg wordt gevormd door het ruim omgrachte vijfhoekige kasteeleiland, toegankelijk 

middels het poortgebouw; tussen de poort en het hoofdgebouw een korte laan beplant met ca. 200 

jaar oude linden eindigend op een voorpleintje. Op 19de-eeuwse topografische kaarten is te zien dat 

vanaf de huidige Bosscheweg een toegangslaan liep, iets ten oosten van de huidige laan die in ca. 

1941 in de as van het hoofdgebouw is aangelegd; de oude laan volgde eerst een recht tracé en liep 

vervolgens met een bocht naar het poortgebouw toe. Vanaf de Gemertseweg liep een tweede 

toegangslaan evenwijdig aan de grillig verlopende rivier de Aa; hiervan zijn delen bewaard gebleven. 

Door de normalisering van de Aa (1941) sluiten beide lanen niet meer goed op elkaar aan. Ten 

zuidoosten van de (hoofd)toegangslaan ligt een restant van de oorspronkelijke moestuin annex 

boomgaard, waaraan alleen een rij geknotte perenbomen evenwijdig aan de oprijlaan herinnert 

(verder weide). In de directe omgeving van het huis staan enkele solitaire bomen (walnoot, bruine 

beuken, moerascypres, plataan). Op de Kadastrale Minuut uit 1832 staan in de tuin ten noordwesten 

van het huis twee rechthoekige vijvers aangegeven, waarvan alleen de meest noordelijke nog 

aanwezig is; ten noorden van het huis ligt een boomgaard met voornamelijk half-stam perenbomen. 

Het kasteelterrein is voornamelijk utilitair van gebruik, alleen aan de zuidoostzijde is de gracht 

vergraven tot een rechthoekige waterpartij, waarin een klein rond eilandje met een kastanje en rode 

beuk (eilandje ook op de kaart van 1832). De aanleg rondom het kasteelterrein wordt gekenmerkt 

door afwisselend open (weilanden) en gesloten (hakhout, populierenbos) delen doorsneden door met 

eiken beplante wandeldreven en zichten over de rivier de Aa. Parallel aan de zuidwest gracht met 

knik loopt een laan (op de Kadastrale Minuut van 1832 als waterloop aangegeven en op de 

Topografische Militaire Kaart van 1897 voor het eerst als laan); oorspronkelijk rechts van de laan een 

boomgaard (thans populierenbos). Aan het einde van deze laan aan de westzijde restanten van een 

kleinschalige aanleg met enkele solitaire bomen (iep, tamme kastanje) en een restant van een pad. 

 

De historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Eyckenlust is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege de gaaf bewaarde structuur met vijfzijdige omgrachting en lanen; 

- vanwege de landschappelijke kwaliteiten; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. 

 

19.11.002 Tuin en parkaanleg Kasteel Croy 

Croylaan 14 te Aarle-Rixtel. 

Rijksmonument nr. 526169 
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[…] 

 

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 in Oirschot). 

 

19.12.001 Tuinmuur Kasteel Croy 

Monumentnummer: 515757  

Croylaan 10 5735 PC te Aarle-Rixtel  

TUINMUUR behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy. Langs de noordzijde van de moestuin staat 

een tuinmuur uit 1604 opgebouwd uit baksteen van een groot formaat onder een gecementeerde 

ezelsrug. Waardering TUINMUUR van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de 

doelmatige vormgeving; - als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats. 

 

19.13 Vijver 

Siervijver in de tuin of het park, soms speciale visvijvers. Dus als onderdeel van landgoedaanleg! 

 

19.14 Villa 

Groot huis of klein landhuis uit de 19
e
 of 20

e
 eeuw, centrum van rijke tuin, maar zonder verdere 

landgoedstructuren van betekenis: minilandgoed. 

 

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! 

 

19.16 Overigen 

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. 

 

19.16.001 Poortgebouw kasteel Croy (Aarle-Rixtel) 
Toegang tot kasteelterrein. 
Monumentnummer: 515756  
Croylaan 14, 5735 PC te Aarle-Rixtel  
Poortgebouw behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy. Ten oosten van het kasteel staat een 
bakstenen poort met achthoekige traptoren uit ca.1500. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken 
gebouw bestaat uit anderhalve bouwlaag onder een met rode Oud-Hollandse pannen gedekt 
zadeldak tussen trapgevels; de toren van twee geledingen onder een met leien gedekte spits. Op het 
dak staan twee gemetselde hoekschoorstenen en een klokkentorentje onder een leien dakje met 
windveren; goot op klossen. De poortdoorgang heeft aan de voor(straat)zijde een korfboog en aan de 
achterzijde een spitsboog. Aan weerszijden van de doorgang een kloostervenster, op de verdieping 
kleine roedenvensters met luiken. Bovenste geleding van de toren met spitsboogvormige 
spaarvelden. Keienbestrating.  
 
Het poortgebouw is van algemeen belang:  
- vanwege de ouderdom;  
- vanwege de gaaf bewaarde eenheid van een middeleeuws kasteel met voorburcht en poortgebouw;  
- vanwege de ensemblewaarde;  
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. 
 

19.16.002 Poortgebouw kasteel Eikenlust (Beek) 
Monumentnummer: 526170  
Bij Kasteellaan 2, 5741 PJ te Beek en Donk  
De toegang tot de buitenplaats wordt gevormd door een poortgebouw uit ca. 1500, dat rond 1870 in 
neogotische stijl is verbouwd; volgens de kadastrale kaart van 1832 bevonden zich aan weerszijden 
van het poortgebouw twee lagere haakvormige zijvleugels (woningen) die vermoedelijk aan het einde 
van de 19de eeuw zijn gesloopt en vervangen door twee aflopende muurtjes. Het op vierkante 
grondslag opgetrokken gebouw van handgevormde baksteen bestaat uit twee bouwlagen onder een 
met leien in maasdekking gedekt tentdak bekroond door een dakruiter. De poortdoorgang met houten 
opgeklampte toegangspoort beschilderd met geel-blauwe kleuren heeft een kalkstenen geprofileerde 
omlijsting met hoekblokken, waarvan de segmentboogvormige boog op twee consoles met 
gebeeldhouwde kopjes rust. Langs de dakrand loopt een bepleisterd rondboogfries op kraagsteentjes 
tegen een natuurstenen kroonlijst. Boven de doorgang in de frontgevel is een vierpasrozet met 
houten roedenverdeling en de naam "EYCKENLUST" aangebracht, ook in de achtergevel een rozet 
en in het dakschild een klein driehoekig fronton met vlieggat (Verdieping duiventil). Trap naar 
zoldering. Aan weerszijden van het poortgebouw een schuin aflopende gemetselde muur, afgesloten 
door meerkantige bakstenen pijlers. Eenvoudige houten brug over slotgracht (XX). 
 
Het Poortgebouw is van algemeen belang: 
- vanwege de ouderdom; 
- vanwege de architectonische vormgeving; 
- als markering van de toegang tot de buitenplaats; 
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.  
 
19.16.003 Schuur 
Monumentnummer: 526172  
Bij Kasteellaan 2 5741 PJ te Beek en Donk  
Achter het hoofdgebouw staat een op rechthoekige grondslag opgetrokken laat-19de-eeuwse schuur 
van één bouwlaag onder een met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak (kap van sparren) met 
windborden en een makelaar. De witgeschilderde schuur is gebouwd met handgevormde baksteen. 
In de kopse noordwestgevel zijn twee later aangebrachte dubbele deuren, daarboven een houten luik; 
overige gevels met deuren en getoogde vensters gevat in gepleisterde lijsten; deuren in 
zandlopermotief beschilderd. 
 
De schuur is van algemeen belang: 
- vanwege de ouderdom; 
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- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; 
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 
 
19.16.004 Tuinmanswoning 
Monumentnummer: 526171  
Kasteellaan 1 5741 PJ te Beek en Donk  
Terzijde van het poortgebouw staat een op rechthoekige grondslag opgetrokken dienstwoning uit 
1870 (zie gevelsteen). Het pand is opgebouwd uit handgevormde baksteen met een gecementeerde 
vóór- en achtergevel (tuitgevel) en bestaat uit één bouwlaag onder een met Oud-Hollandse pannen 
gedekt zadeldak (windborden). De frontgevel is regelmatig ingedeeld met twee zesruits vensters en 
rechts daarvan een opgeklampte deur met tweeruits bovenlicht, in de top een vierruits venster. In de 
achtergevel zijn twee kleine ijzeren stalvensters. Verder vernieuwde vensters en een kleine recente 
aanbouw van een keuken tegen de zijgevel. 
 
De TUINMANSWONING is van algemeen belang: 
- vanwege de ouderdom; 
- vanwege de beeldbepalende ligging langs de opgang naar het huis; 
- vanwege de eenvoudige en sobere vormgeving van een dienstwoning; 
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; 
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.  
 
19.16.005 Toegangsbrug Kasteel Croy 
Monumentnummer: 515755  
Bij Croylaan 14 5735 PC te Aarle-Rixtel  
TOEGANGSBRUG behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy. In 1778 werd de houten brug 
vervangen door een bakstenen boogbrug, zoals thans nog aanwezig. De massief geproportioneerde 
brug heeft hoog opgemetselde balustraden; muurwerk met ankers; deurtje naar souterrain; 
keermuren; keienbestrating. 
 
De TOEGANGSBRUG is van algemeen belang:  
- vanwege de ouderdom;  
- vanwege de doelmatig vormgeving;  
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;  
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. 
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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.
39

 

 

De bossen kunnen ook getypeerd worden naar hun gebruik, indien bekend: 

Arboretum: een “bomentuin”, aangelegd als verzameling, toonkamer van de boomkwekerij en 

/ of met educatief doel. Botanische tuin, maar dan voor bomen. 

Bomengroep: kan in landgoed voorkomen (zie aldaar) maar natuurlijk ook daarbuiten. Hier 

gaat het om dat laatste.  

Bosschage: onregelmatige struikachtige groepering van bomen.  

Hakhout: Er waren heel veel kleine hakhoutbosjes, verspreid in het boerenland. Maar ook de 

“echte” loofhoutbossen waren in belangrijke mate groeiplaatsen van hakhout. “Hakhout” is 

een goede typering van bos. Geriefhout is daar een ander woord voor. 

Dennenbos: Bos van grote dennen, vaak gebruikt voor het kweken van mijnhout. 

Loofbos: Bos van grote loofbomen, al dan niet gebruikt voor de productie van timmerhout.  
 

 

11.01 en 11.02 Restbos: bossen die “altijd” bestaan hebben, die in de late middeleeuwen en daarna 
steeds vermeld worden en er in 1832 (of op de Meierijkaart van Verhees, 1794) nog zijn. Deze 
worden dus onder Thema 11 al aangegeven en komen hier niet terug. 
 
1. 1500-1750 
Nieuwe bosaanplant uit deze periode. Deze blijkt in de regel uit archivalia of oude kaarten. 
 

20.2. Bosbouw 1750-1850 

Na 1750 begint de bouwbouwtraditie van de Verlichting grip te krijgen op de landgoedeigenaren. 

Zowel loofbossen als dennen. Deze bossen staan al op de kaart van Van der Voordt Pieck, 1842. 
 

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). Deze bossen 

staan nog niet op de kaart van Van der Voordt Pieck, 1842; maar wél op de Bonnekaart van ca 1900. 

 

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). 

 

                                                                 

39 Historisch kaartmateriaal: 1832: kadaster 1832; 1838: topografie 1837-1840. Uit de reproductie Wolters-Noordhoff, 1990; 

1845: Topografie ca 1845: Van der Voordt-Pieck en Kuijl. 1845; 1900: Topografie ca 1900 Wieberdink, 1989. Dit zijn de 

Bonneblaadjes. 
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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 veelal “kamp”, 
“bocht” 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, maar 
óók heel nadrukkelijk in Breda, 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. 
 
We kunnen de topografische situatie pas goed beoordelen in 1836/1840. Daar in de daaropvolgende 
60 jaar enkele openakkers alsnog met heiningen overdekt raakten, moet dus ook rekening gehouden 
worden met landschappelijke dynamiek in de voorgaande eeuwen. Ook historische gegevens wijzen 
erop dat de interne structuur van de openakkers langzaam veranderde. Archeologisch onderzoek in 
het HSL-tracé in Princenhage bracht ook bodemsporen aan het licht die eveneens wijzen op een 
geleidelijke samenvoeging van de oorspronkelijke streepjespercelen tot meer blokvormige.  
 
Het onderscheid “besloten” of “open” van de oude akkers, en de akkerwallen, zijn afgelezen van de 
topografische kaart van 1836 - 1840. 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.  
 
In Laarbeek kwamen 1147 ha open akkers voor en 794 hectare besloten akkers, zoals in volgende 
tabel te zien is. 
 

Subtype Aantal Opp (ha) 

akkerwal 143 24 

besloten akker 212 794 

open akker 124 1147 

steilrand 9 3 
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De akkers in Laarbeek 
 
21.1. Akkerwal 

Om een “open akker” lag wél een heg, met daarin akkertoegangen (“akkerveken”). Soms lag de heg 
op een wal: een akkerwal. Van vooral de topografische kaarten van 1900 zijn 143 fragmenten van 
akkerwallen afgelezen, waarbij lang niet altijd duidelijk is of onder de heg een wal aanwezig was. 
 
21.2. Besloten akker 

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. Van vooral de 
topografische kaarten van 1900 zijn 212 gebiedjes met besloten akkers afgelezen, gemiddeld 3,75 ha 
groot. De afzonderlijke akkertjes waren kleiner, het gaat om perceelsgroepen. 
 
21.3. Open akker 

Open akkers zijn vaak erg groot en 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. Van vooral de topografische kaarten van 1900 zijn 
124 open akkers afgelezen, met een gemiddeld grootte van 9 ha. In wezen gaat het om minder 
akkers en zijn die grote complexen hier in delen gevallen op de doorkruisende akkerpaden en wegen. 
Wanneer ze op naam samengenomen worden zijn het 55 complexen. De tien grootste zijn dan: 
Fout! Ongeldige koppeling. 

NAAM Onderdelen Opp (ha) 

De Hoge Akkers 8 113 

d'Auwer 8 70 

Reyakker 1 62 
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Heuvelse Velden 2 53 

Boerdonkse Kampen 6 51 

Valkendijk 3 45 

Lieshout 4 42 

Rooijven 1 41 

Ginderdoor 5 38 

Grote Hees 4 38 

 
21.4. Steilrand 

Doordat oude akkers door bemesting met zandhoudende mest 30 cm of veel meer opgehoogd zijn, 
steken ze soms op opvallende wijze biven aangrenzende oude graslandgronden uit. Als die in een 
beekdal liggen, is het verschil nóg markanter. Deze steilranden accentueren de oude akkers. Op 
vooral de topografische kaarten van 1900 zijn er in totaal 9 opgemerkt, waarvan 3 net buiten 
Laarbeek. Het gaat om overgangen tussen open akkers en beekdalen. 
 
11.21.4.001 De Opstal (Aarle) 
Steilrand en akkerwal gecombineerd tussen de akkers van De Opstal en de laagte bij de Rijbroekse 
Loop. 
 
11.21.4.002 Reyakker (Beek) 
Zuidzijde van de Reyakker, pal tegen de Rijbroekse Loop aan. 
 
11.21.4.003 Valkendijk (Aarle) 
Combinatie van akkerwal en steilrand aan de oostzijde van de grote open akker Valkendijk, aan de 
rand van de laagte van Het Slotje. 
 
11.21.4.004 Valkendijk - leemkuil? (Aarle) 
Rand van kleine oude laagte in de grote open akker Valkendijk. Misschien betreft het hier een 
leemput of andere oude uitgraving. 
 
11.21.4.005 Grotel (Bakel) 
Gebogen steilrand aan de oostkant van de open akker van Grotel. Buiten Laarbeek. 
 
11.21.4.006 Heuvelse Velden (Beek) 
Westzijde van de Heuvelse Velden, tegen de Lieshoutse Beemden aan. 
 
11.21.4.007 Boerdonk (Erp) 
Zuidzijde van een open akker op Boerdonk, tegen de Kleina Aa. Net buiten Laarbeek. 
 
11.21.4.008 Ruytjens Akker (Lieshout) 
Oostzijde van de Ruytjens Akker, tegen de Peesgatloop of Broekloop. 
 
11.21.4.009 Overbrug (Rixtel) 
Combinatie van akkerwal en steilrand aan de westzijde van de grote open akker van Overbrug. Net 
buiten Laarbeek. 
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Thema: 22 Ontginningssystemen 
 

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.
40

 

 

Onderscheid is te maken naar de aard van het terrein voor de oirbaarmaking: Veen – beekdal – bos – 

hei – zand (Bij Rijen ontgon men ooit het “Vliegende Venne” om van dat stuifzand af te zijn!). Zo komen 

we op: 
 

22.1 Veenontginning 

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.  

 

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. 

 

11.22.2.001 Lage Broekkant 
Ontginning van beekoverstromingsgebied, na 1881. Het zuidelijkste deel is tussen 1881 – 1900 
ontgonnen, de rest later.  
Onderdeel van CHW-NBR: PH-HV-23 “Jonge ontginning stroomdal Aa” waarvan de beschrijving luidt: 

Jonge broekontginning, met lanen, landbouwgronden en productiebossen met loofhout. Voor 
een deel bestaat dit bos uit (doorgeschoten) hakhout. Het gebied kent een grotendeels 
rationele verkaveling. Veel perceelsscheidingen worden nog gemarkeerd door greppels en 
(resten van) houtwallen. Gebied met relatief veel zandpaden en met relatief weinig 
bebouwing. De ontginning is met name tot stand gekomen in de periode 1850-1900, maar is 
deels, met name aan de randen, ouder. Door het gebied loopt de Snelle Loop, een gegraven 
wetering die mede diende ter markering van de grens tussen Gemert enerzijds en Beek, 
Aarle en Rixtel anderzijds. Bij de ruilverkavelingen in de periode 1970-1985, is de verkaveling 
van het gebied deels gewijzegd en uitgedund. In bepaalde delen van het gebied, met name 
bij De Biezen, is de verkaveling echter nog relatief gaaf. Het gebied kent een samenhang met 
het landgoedachtig gebied rond het klooster van het Heilig Bloed, met het landgoed rond 
kasteel Gemert en met de akkercomplexen bij Mortel. 

 
11.22.2.002 Laardonk 

                                                                 

40 Kolman e.a., 1997, 18. 
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Ontginning van beekoverstromingsgebied, na 1881. De randen zijn voor 1900 ontgonnen, het midden 
deel is later. Onderdeel van CHW-NBR: PH-HV-23 “Jonge ontginning stroomdal Aa”. 
 
11.22.2.003 Het Broek 
Ontginning van beekoverstromingsgebied. Eerste strook aan de zuidzijde van de Peeldijk is in 1881 al 
ontgonnen, de rest volgt na 1881. Onderdeel van CHW-NBR: PH-HV-23 “Jonge ontginning stroomdal 
Aa”. 
 

22.3 Bosontginning 

Ontginning in de laatste middeleeuwse bossen ging vaak ook strooksgewijs, maar die stroken zijn 

dan een beetje krom of bochtig. 

 

22.4 Heideontginning 

Ontginning van de “heide”. In de Middeleeuwen vaak in typische afgeronde vormen, soms 

aanklampend 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. 

 

11.22.4.001 Lieshoutse Heide 
De heide in de noordwesthoek van Lieshout, een gebied van ruim 500 hectare, werd tussen 1930 en 
1985 tot landbouwgrond ontgonnen. De indeling bleef bij de ruilverkaveling onveranderd. 
 
 

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 populierenlandschap 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 

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. 

 

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 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 
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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 "ver-

streept". 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 daarvan was men die sporen net aan het opruimen. De streepjespercelen 

hebben hier dus twee eeuwen het landschap bepaald, maar zijn nu 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
41

. 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
42

. 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. 

 

De ontginningen van rond 1900 in de Lage Broekkant, Laardonk en Het Broek leidden tot de vorming 
van oneindig veel streepje percelen, vaak met groen (struiken, bomen?) op de perceelsgrenzen. 
Mogelijk was dit een typische streepjesverkaveling-met-populieren. Na de ruilverkaveling is het een 
behoorlijk kaal gebied met hier en daar bomen en boomrijen, maar populieren lijken er nu zeldzaam 
als ik zo rondkijk met Streetview. Misschien weten de heemkundekringen hoe het er voor de RVK 
uitzag. Afhankelijk van die uitslag wel of niet opnemen! 
 

22.8 Zandontginning 

Als vorm waarschijnlijk niet goed te onderscheiden van de heideontginning, maar door de ligging (in 

een duinengebied) wél. 

 

22.9 Ruilverkaveling 

Tijdens de ruilverkaveling werden er grotere landbouwpercelen gecreëerd ten behoeve van een 

efficiënter agrarisch beheer van de landbouwgronden. Veel bosjes, bomen, heggen en zandwegen 

                                                                 

41 1465: Schijndel-oost 40 voet of 12 meter; 1462: Bodem van Elde, 2 lange roeden = 12 meter; Enklaar, 1941, nr. 49; 

Heesters, 1984. 

42 Megens - Linders, f 23v; Van Asseldonk, 1988bcd. 
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verdwenen hierdoor. Niet echt een ontginning, maar een herinrichting van het boerenland naar de 

mode van de tijd waarin dat gebeurde. 



69 

 

Thema: 23 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. 

 

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.  

 

Dat leidt tot de volgende typeringen: 
 

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. 

 

23.2 Dijk 

Waterkering langs de beek. 



70 

 

 

23.3 Dijkputten 

Plaatsen waar de dijkaarde ooit weggegraven werd. Vaak een laagte met moeras langs de dijkjes. 

 

23.4 Dijksloot 

Sloot langs de dijk. 

 

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? 

 

23.6 Hek 

Afsluithek (draaiboom, slagboom, draadhek) aan toegangsweg tot beemdengebied. 

 

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.  

 

De hooilanden zijn geinventariseerd op basis van de topografsiche kaart van 1837. Onverkavelde 
gebieden in het overstromingsgebied van de beken zijn als “broek” opgevat en niet als beemden. In 
latere jaren zijn ze vaak wel tot hooiland/beemd ontgonnen.  
In totaal werd 1215 hectare hooiland opgenomen, waarvan de tien grootste complexen zijn: 
 

UniekId Naam Opp (ha) 

11.23.7.009 Leek 206,5 

11.23.7.011 Ruitersbroek 158,8 

11.23.7.013 Lieshoutse Beemden 145,8 

11.23.7.023 De Geendonken 69,0 

11.23.7.018 Lange Bunders 58,7 

11.23.7.016 Lange Beemd - oost 54,7 

11.23.7.025 aan de Trekgraaf 52,1 

11.23.7.002 aan de Walgraaf 42,4 

11.23.7.003 bij Boonhol 38,2 

11.23.7.022 Rijbroeken 35,1 

 
11.23.7.001 Boerdonkse Beemden, Erp 
Slamme strook beemden tussen de akkers en de Kleine Aa. Net buiten Laarbeek. 
 
11.23.7.002 aan de Walgraaf, Donk 
Smalle strook nieuwe erven, hooiland, langs de oostgrens van het overstromingsgebied in Donk. 
Onderdeel van de CHW-NBr-eenheid PH-HV-23 “jonge ontginning stroomdal Aa”. 
 
11.23.7.003 bij Boonhol, Donk 
Hooiland aan de Aa bij de hoeve Boonhol. Ten onrechte opgenomen in de CHW-NBr-eenheid PH-
HV-23 “jonge ontginning stroomdal Aa”, want het gaat om oude beemden 
 
 
11.23.7.004 bij Broekkant, Donk 
11.23.7.005 bij Broekkant, Donk 
11.23.7.006 bij Broekkant, Donk 
Drie groepen hooilandpercelen rond de Broekkant. Ten onrechte opgenomen in de CHW-NBr-
eenheid PH-HV-23 “jonge ontginning stroomdal Aa”, want het gaat om oude beemden 
 
 
11.23.7.007 bij Leekse Straat, Donk 
Hooiland aan de Aa ten zuiden van de Leekse Straat. 
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11.23.7.008 Lage Veld aan de Aa, Donk 
Strook hooiland langs de Aa, mogelijk nieuwe erven gezien de opvallend rechte oostgrens. Onderdeel 
van de CHW-NBr-eenheid PH-HV-23 “jonge ontginning stroomdal Aa”. 
 
11.23.7.009 Leek, Donk 
Zeer groot oud hooilandgebied met allerlei verkavelingspatronen tussen de Helmondse Aa en de 
Kleine Aa. Ruim 200 hectare groot. 
Ten onrechte opgenomen in de CHW-NBr-eenheid PH-HV-23 “jonge ontginning stroomdal Aa”, want 
het gaat om oude beemden 
 
11.23.7.010 Liesveld, Donk 
Hooiland in de punt tussen de Walgraaf en de Helmondse Aa, doorsneden door de Liesloop. Dus in 
het puntje van het overstromingsgebied. Onderdeel van de CHW-NBr-eenheid PH-HV-23 “jonge 
ontginning stroomdal Aa”. 
 
11.23.7.011 Ruitersbroek, Donk 
Beemden langs de Donkersvoortloop en de Ruitersbroekloop. 
 
11.23.7.012 Breukskens, Lieshout 
Beemden langs de Donkersvoortloop in Lieshout. 
 
11.23.7.013 Lieshoutse Beemden, Lieshout 
Hooiland ten westen van de Peesgatloop in Lieshout en nog een randje ten oosten ervan in Beek. 
 
11.23.7.014 De Biezen, Aarle 
Lange rechte strook hooilandpercelen langs de Biezendijk, kennelijk nieuwe erven. Onderdeel van de 
CHW-NBr-eenheid PH-HV-23 “jonge ontginning stroomdal Aa”. 
 
11.23.7.015 De Biezen, Aarle 
Groepje hooilandpercelen aan de oostgrens van Aarle. Onderdeel van de CHW-NBr-eenheid PH-HV-
23 “jonge ontginning stroomdal Aa”. 
 
11.23.7.016 Lange Beemd – oost, Aarle 
11.23.7.017 Lange Beemd – west, Aarle 

De Lange Beemd wordt doorsneden door de Zuid-Willemsvaart maar was voor 1827 uiteraard één 
beemden gebied. 
 
11.23.7.018 Lange Bunders, Aarle 
Groep beemden langs de Bakelse Aa, verdeeld in lange smalle percelen, mogelijk oorspronkelijk 
ieder van ongeveer 1 bunder (1,3 hectare) groot. 
 
11.23.7.019 Nieuwe Beemtjens, Aarle 
Groep hooilanden langs de Broekloop. Onderdeel van de CHW-NBr-eenheid PH-HV-23 “jonge 
ontginning stroomdal Aa”. 
 
11.23.7.020 Nieuwe Velden, Aarle 
Smalle strook hooilandpercelen langs de noordoostgrens van Aarle, kennelijk nieuwe erven. 
Onderdeel van de CHW-NBr-eenheid PH-HV-23 “jonge ontginning stroomdal Aa”. 
 
11.23.7.021 Peesgat, Aarle en Lieshout 
Groepje hooilanden in het smalle dal van de Peesgatloop tussen Lieshout en Aarle. 
 
11.23.7.022 Rijbroeken, Aarle 
Hooiland in het Rijbroek tussen Aarle en Beek, meest in Aarle. 
 
11.23.7.023 De Geendonken, Aarle en Rixtel 
Beemden langs de Goorloop en rond het Slotje. 
 
11.23.7.024 Rixtelse Beemden, Rixtel 
Beemden tussen de akkers van Overbrug en de Goorloop en Helmondse Aa. Nu buiten Laarbeek. 
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11.23.7.025 aan de Trekgraaf, Beek en Donk 

Beemden in het rijt-gebied aan de Trekgraaf tussen Donk en Beek. 
 
11.23.7.026 aan de Broekloop, Stiphout 
Hooiland in het smalle dal van de Broekloop bij Croy. 
 
11.23.7.027 over de Schaapsbrug, Helmond 
Hooiland in de punt tussen de Helmondse Aa en de Bakelse Aa. Buiten Laarbeek. 
 
11.23.7.028 bij watermolen Gulden Huis, Rixtel 
Oostelijk gedeelte van De Vloet bij de watermolen van het Gulden Huis. Doorsneden door de Zuid-
Willemsvaart. 
 

23.8 Keetveld 

Vaak wat hogere plek waar de hooiers hun tijdelijke onderkomen oprichtten. 

 

23.9 Schouwsloot 

Centrale ontwateringssloot die regelmatig onderhouden moest worden en geschouwd werd. Ook wel 

treksloot. 

 

23.10 Sluis 

Eenvoudig houten of stenen sluisje met verticaal beweegbare schuif om water in- of uit- te laten 

stromen. 

 

23.11 Wiel 

Min of meer ronde waterpoel naast een kronkel in de dijk. Overblijfsel van een dijkdoorbraak. 

 

23.12 Vloeiweiden 

Specifiek als vloeiweide ingericht gebied, met systeem van kanaaltjes, dammetjes, sluisjes, 

toevoerkanaal en afvoerkanaal.  
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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.  

 

24.1 Galg  

Plek waar ooit een galg en / of een rad stond. Vaak op een heuveltje, een Galgenberg. 

 

11.24.1.001 Galg van Erp 

 
Afbeelding: De galg van Erp bij Boerdonk. Noord is onder. 
 
Even ten noordwesten van Boerdonk, waarschijnlijk aan de gemeentegrens, stond de galg van Erp. 
Deze is afgebeeld op een 16

e
 eeuwse kaart van Erp, Donk en Beek. Na de jongste 

gemeentegrenswijziging 200 meter buiten Laarbeek. 
 
 

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.  

 

11.24.2.001 Gemeynte van Erp 
Hertog geeft op 13 september 1300 aan zijn lieden van Erp een gemeynt uit. Zuidgrens: is me niet 
duidelijk uit de tekst. Genoemd worden de “tuin van Zondveld” in het westen en “Gemerterghewere” 
aan de oostkant.

43
 

 
11.24.2.002 Gemeynte van Helmond 
Hertog geeft op 4 december 1300 aan zijn lieden van Helmond een gemeynt uit. Opgave van de 
grenzen: tot aan de grenzen van het klooster Binderen.

44
 

 
11.24.2.003 Gemeynte van Nunen en Gerwen 

                                                                 
43

 Enklaar, 1941, p 94 - 95, nr 51; Camps, 1979, nr.598. 
44

 Enklaar, 1941, p 112, nr. 60; Camps, 1979, nr. 600. 
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Hertog geeft op 4 december 1300 aan zijn lieden van Nuenen en Gerwen een gemeynt uit. Met 
opgaaf van de grenzen.

45
 

usque Novum Aggerum retro Gherwen se extendentem, item a dicto loco usque ad stratam 
retro Gherwen de Busco venientem, a dicto loco usque Que(de)lsebregh,a dicto loco usque 
Colle domum, a dicto loco secus aque ibidem fluentis decursum usque divisionem inter nos et 
moniales de Hodonc et ab eodem loco usque Novum Aggerem retro Gherwen. 

„stratam retro Gherwen de Busco venientem‟ zou de weg Gerwen – Lieshout zijn. Eerder lijkt dit de 
Nuenense Weversweg te zijn die tot bij Zondveld te volgen is. Zie 11.13.1.001. 
Que(de)lsebregh: zou Kwedelberg op grens Croy en Stiphout zijn; of op grens Stiphout – Mierlo-Hout 
en Nuenen, de meest oostelijke punt van Nuenen.

46
 

 
11.24.2.004 Gemeynte van Rixtel, Aarle en Beek 
Hertog geeft op 4 december 1300 aan de lieden van Rixtel, Aarle en Beek een gemeynt uit. Met 
opgave van de grenzen.

47
 De grenzen zijn: 

 De molen van Skepstal 

 Het begin van de gemeynt van Gemert 

 Dan tot Bribrake 

 Tot de Aa 

 Tot Hestebrughe 

 Terug naar de molen van Skepstal 
Zo te zien gaat het alleen om het gebied ten oosten van De Aa! 
In 1329 mogen ze er een schutter aanstellen.

48
 In 1337 afpaling van grens met Gemert.

49
 

 
11.24.2.005 Gemeynte van Veghel 
Hertog geeft op 5 augustus 1310 een gemeynt uit aan de mannen van de parochie Veghel, met 
opgaaf van de grens.

50
 Uit die tekst is me niet duidelijk of het Leinsven er al bij hoort. Deel van de 

grens is: de Reemputte usque communitatem hominum de Erpe, incipientem in fini longi aggeris 
versus Erpe, de fini longi aggeris revertendo et per longitudinem communitatis de Erpe se 
extendendo usque Sweenslake. Volgens Van Asseldonk was het Leinsven er alwel in begrepen.

51
 

 
11.24.2.006 Gemeynte van Lieshout 
Hertog geeft op 2 augustus 1311 de gemeynt van Lieshout uit aan de meester van Lieshout en aan 
de hertogelijke mannen van Lieshout.

52
 Als grenzen worden aangegeven: 

 Van de weg door het bos van Lieshout 

 Tot aan Coninxgrave 

 Tot aan Cortendike 

 Tot aan de grenzen van de meester van Lieshout die aan de kant van Rode liggen 

 En daaromheen tot de grenzen van Veghel, Erp en Boerdonk 

 Tot aan Ertbrugge 

 En vandaar tot de grenzen van de meester van Lieshout die zijn op de plaats genaamd Aen 
den Doreweg (=Ginderdoor) 

Hieruit blijkt dat het allodium van Postel niet tot de gemeynt gerekend werd, wat juridisch juist is. We 
weten helaas de juiste omvang van dat allodium (in 1311!) niet. 
 
11.24.2.007 Grauwe Gemeynte onder Sint-Oedenrode 
Hertog geeft op 2 augustus 1311 een gemeynt uit aan zijn lieden van Sint Oedenrode. Het betreft 
mede het gedeelte van St.-Oedenrode ten oosten van de Dommel, tot aan Jekschot.

53
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11.24.2.008 Gemeynte van Bakel en Aarle 
Hertog verkoopt op 1 maart 1326 een gemeente aan zijn lieden van Aarle en Bakel. Opgave van 
grenzen en bepalingen voor gebruik.

54
 Op 1 juni geven de buren van Aarle en Bakel aan de buren 

van Helmond het recht op medegebruik, want die van Helmond hebben meebetaald aan de 
gemeynt.

55
 Mogelijk langs de Bakelse Aa bij Binderen of oostelijker. 

 
11.24.2.009 Gemeynte van Stiphout 
Hertog bevestigt op 15 oktober 1352 de eerdere uitgifte van eem gemeynt aan zijn lieden van 
Stiphout, en machtigt hen een schutter aan te stellen. Met opgaaf van grenzen.

56
 Noordgrens: begint 

tot Duynhoven ende vort den rechten blancken wech op neven den Wachtelenberch totel pael, die 
aen dese sijde … . Ik begrijp: Duinhoven ergens in de duinen bij het Kamerven; de Wachtelenberg 
moet wel bij de Wartenbergse Brug van de 19

e
 eeuw zijn. 

 

24.3 Gevangenis  

Middeleeuwse gevangenis, gevangenistoren; maar ook de moderne gevangenissen van de 19
e
 en 

20
e
 eeuw, incl. jeugdgevangenissen.  

 

24.4 Grensmarkering 

Grenspalen, grensputten, grensbomen en andere min of meer puntvormige markeringen. Voorts 

grenssloten, grenswallen en landweer.  

 

24.4.001 Paal op grens Erp – Veghel – Lieshout 
Aangegeven op Kaart van de Meierij van ‟s-Hertogenbosch, 1794. Op onderstaand kaartje is dat de 
“paal bij grafheuvel”. 

 
Interpretatie van de grenzen van het L:einsven door Van Asseldonk.

57
 

 
Hoe men de grenzen op het Leins Ven markeerde 
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Bij de Heihoef had men gaten gegraven om de grens van de gemeint te markeren, de 
zogenoemde Reenputten. Reen is een oud woord voor grens. Vanaf de Reenputten liep de 
grens tussen de gemeintes van Veghel en Lieshout in een rechte lijn naar een markante 
verhoging in de hei. De provinciaal archeoloog, Gerrit Beex ontdekte in 1965 dat die 
verhoging een grafheuvel was, opgebouwd uit heideplaggen. De middellijn bedraagt 
tegenwoordig 15 meter en de hoogte is ongeveer 80 centimeter. Een paar duizend jaar 
geleden verbrandde men in onze regio de doden. De as en niet verbrandde botresten werden 
in een urn gedaan, en over de urn werd een grafheuvel opgeworpen. Van de grafheuvel liep 
de grens tussen de gemeintes van Erp en Veghel naar het Heigat, naar een perceel dat de 
Paal genoemd werd. De naam verwijst naar het grenspunt aldaar. Die Paal en ook de 
Reenputten waren tevens grenspunten van de heerlijkheid Jekschot. 

 
 
11.24.4.002 Paal bij het Kamerven 
Grenshoek Stiphout – Gerwen. Aangegeven op Kaart van de Meierij van ‟s-Hertogenbosch, 1794. 
 
11.24.4.003 Rad van de Scheepstal 
Het waterrad van de verdwenen olie-watermolen van Scheepstal diende als grenspunt tussen Aarle, 
Bakel en Helmond. Aangegeven op Kaart van de Meierij van ‟s-Hertogenbosch, 1794. Als grenspunt 
al in 1300 en kort daarna vermeld.

58
 

 
11.24.4.004 Duikerpaal 
De grenspaal Dorneken (1311) / Duikere Paal (kadaster 1832) / Duijrkenspaal (kaart 1590) aan de 
noordzijde van Nederwetten bleek op 4 augustus 1995 een groot blok beton (een soort haaietand) te 
zijn, dat ongeveer 3 meter lag van de plek waar deze "steen" zou moeten staan. Vermoedelijk een 
grensmerk dat bij de ontginning tot bos in de vroege 20e eeuw werd aangebracht. 
 
11.24.4.005 Bij Lisven 
Grenspunt tussen Lieshout, Nederwetten en Gerwen. 
 
11.24.4.006 Molenheide-1 
Grenspunt Gerwen – Lieshout. 
 
11.24.4.007 Molenheide-2 

Grenspunt Lieshout – Gerwen - Stiphout. 
 
11.24.4.008 Molenheide-3 
Grenspunt Lieshout – Stiphout. 
 
11.24.4.009 De Blauwe Steen 
Grenssteen noordwesthoek Lieshout tegen Jekschot onder Sint-Oedenrode, genaamd De Blauwe 
Steen. Het is me niet duidelijk of de steen er nog is. Wel staat er op die hoek een middelzware 
eikenboom, die het ook heel goed kan doen als grensteken. 
 
 

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. 

 

11.24.5.001 Raadhuis, Dorpsstraat 1, Aarle 
Monumentnummer: 520166 - Raadhuis 
MIP-code: AE002-001405. 

In 1885 gebouwd Neo-Romaans raadhuis voor Aarle-Rixtel, naar ontwerp van H.J. van Tulder. 

Oorspronkelijk ONDERWIJZERSWONING met SCHOOL, in 1855 gebouwd naar ontwerp van H. van 

Tulder, in eclectische rondboogstijl. In 1923 wordt een raadszaal boven de school gebouwd en de 

secretarie vergroot. In 1940 en 1960 inwendige verbouwingen. In 1982 uitbreiding aan de achterzijde 
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met noordelijke vleugel (architect H. Gruyters). Leien schilddak. Zij vleugels onder omlopend schilddak 

met leien. Dakruiter met klokje (van Petit, 1979) en spits. Dubbele stenen trap naar de verdieping met 

bordes, waaronder een deurtje. Inwendig hebben in 1940 en 1960 diverse verbouwingen 

plaatsgevonden, in 1982 is het pand aan de achterzijde uitgebreid. Deze laatste uitbreiding wordt niet 

beschermd. In aanleg met onderwijzerswoning (links) en school (rechts).  
 

Het pand ligt aan de Dorpsstraat, in de kern van Aarle-Rixtel. Het pand heeft een samengestelde 
bouwmassa. Aan de straat bevindt zich een tweelaags gedeelte op rechthoekige plattegrond onder 
een schilddak. De nok loopt evenwijdig aan de straat en is voorzien van een dakruiter met klokje en 
spits. De voorgevel telt drie brede traveeën en heeft een middenrisaliet met trapgevel. De gevel aan 
weerszijden daarvan is van een rand kantelen boven een boogfries voorzien met aanzetten van 
hoektorentjes. Links en rechts van deze bouwmassa strekken zich éénlaagse gedeeltes op een 
rechthoekige plattegrond uit. Beide bouwmassa's zijn voorzien van schilddaken waarvan de nokken 
haaks op de straat staan. In het verlengde van deze bouwmassa's zijn latere uitbreidingen 
gerealiseerd. Aan de linkerkant van het pand is dat een éénlaags gedeelte onder zadeldak, gedekt 
met tuiles-du-Nord, aan de rechterkant strekt zich een éénlaagse vleugel onder schilddak uit. Hier is 
in het midden van de gevel een blokvormig portiek gezet. Achter de hoofdmassa is een hogere 
bouwmassa, op rechthoekige plattegrond onder een schilddak, evenwijdig aan dat van de 
hoofdmassa gezet. Aan de voorzijde is een dubbele natuurstenen trap met bordes en bakstenen 
balustrade aanwezig. Deze toevoeging dateert uit circa 1935. In de balustrade bevindt zich op de 
begane grond een getoogde houten deur. Aan weerszijden daarvan zijn natuurstenen gevelstenen 
geplaatst. Het gehele pand is uitgevoerd in baksteen, voorzien van lisenen en een boogfries. 
Gepleisterde velden laten het opschrift "ANNO" en "MDCCCLV (1855)" zien. De daken zijn gedekt 
met leien. De bovenlichten van ramen en deur zijn onder gepleisterde wenkbrauwbogen geplaatst. De 
deur bevindt zich in de middenrisaliet, het bovenlicht heeft een waaiervormige roedeverdeling. De 
ramen zijn voorzien van een kleine roedeverdeling met in de bovenlichten een waaiervorm. In het 
souterrain, aan weerszijden van het bordes, zijn getoogde ramen aangebracht met diefijzers. De 
ramen van de langgerekte aanbouw, rechts van de hoofdmassa hebben rechte bovenlichten, deze 
zijn eveneens door schuin geplaatste roeden verdeeld. In de linkeraanbouw bevinden zich houten 
deuren en zesruitsramen. Boven de deur is in een nis een heiligenbeeld geplaatst. De top van de 
trapgevel is gedekoreerd met een polychroom wapenschild. 
 
Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een 
bestuurlijke en onderwijskundige ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de 
vormgeving met kasteelachtige elementen en de plaats die het inneemt in het oeuvre van architect 
Van Tulder. Het is tevens van belang vanwege de gecompliceerde bouwgeschiedenis, de 
materialisatie van de functieveranderingen die het gebouw heeft ondergaan. Het heeft 
ensemblewaarden in relatie tot kerk, pastorie en H. Harbeeld. Het is gaaf bewaard gebleven. 

 

11.24.5.002 Raadhuis, Lieshoutseweg bij 28-30, Aarle 

Klopt het dat hier ca 1985 een gemeentehuis voor Aarle-Rixtel stond? Blijkbaar afgebroken en 

vervangen door moderne woningen. 

 

11.24.5.003 Raadhuis, Heuvelplein 8, Beek. 

Monumentnummer: 520177  

Aan de Heuvel te Beek en Donk staat het voormalige RAADHUIS van de gemeente. Het gebouw, dat 

in 1866-'67 werd gebouwd in ambachtelijk-traditionele stijl door N. de Groot, is thans in gebruik als 

woonhuis. In 1929-'30 werd aan de noordelijke zijde een raadzaal aangebouwd. Deze is bij de 

verbouwing tot woonhuis omstreeks 1980 gesloopt. Bordes met twee trappen en grote poort er onder. 

Bijgebouwen: Lantaarn tegen zijgevel. Op pleintje ten westen van het raadhuis een monumentale 

etage-linde. Gaaf gebouw met belangrijke historische betekenis aan driehoekige Heuvelplein. Het 

gebouw domineert een belangrijk gedeelte van dat plein. MIP-code: AE007-000022. 

 
Het voormalige gemeentehuis heeft een rechthoekige plattegrond, telt twee bouwlagen en wordt 

gedekt door een afgeknot schilddak met verbeterde Hollandse pannen. Het gebouw heeft een 

traditionele opzet: onder de beletage, waar het eigenlijke gemeentehuis was gevestigd, bevindt zich 

de onderverdieping, een lage, op de begane grond gelegen verdieping. Hier was eertijds een 

politiepost gehuisvest. De handvorm bakstenen gevels hebben een gepleisterde plint en een 

geprofileerde gootlijst met gestuct fries. De onderverdieping en de beletage worden aan de straatzijde 
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gescheiden door een hardstenen cordonlijst. De voorgevel van het gebouw telt op de beletage een 

vijftal assen. In de centraal op deze verdieping aangebrachte middenrisaliet met topgevel is een 

vleugelpaneeldeur (met gietijzeren deurroosters en een bovenlicht met glas-in-lood vulling), die 

bereikbaar is via een tegen de gevel gemetselde bordestrap met gietijzeren leuning. De deur wordt 

aan weerszijden geflankeerd door twee getoogde T-vensters met openslaande onderramen en een 

hoog bovenlicht. Ook in de westelijke gevel bevinden zich op de bel-étage twee van dergelijke 

vensters. Het pand heeft een topgevel met een achtlobbige oculus, waarboven een klein rondlicht. Op 

het zadeldak, dat de risaliet afdekt, staat een open smeedijzeren dakruiter met klok. De 

onderverdieping is toegankelijk via een dubbele, rondbogige inrijpoort in de bordestrap. De 

paneeldeuren zijn deels beglaasd en hebben een kleine roedenverdeling. In de straatgevel is aan 

weerszijden van de trap een vierruits openslaand venster aangebracht.  

 

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van 

een bestuurlijke ontwikkeling en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het 

plattelandsraadhuis. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de gaafheid van het exterieur. 

Het heeft ensemblewaarden in relatie tot de visuele gaafheid van de dorpse omgeving. 

 

11.24.5.004 Gemeentehuis Heuvel 1 te Lieshout 

Heuvel 1 te Lieshout. 

Gebouwd in 1951 naar de Delftse School. 

MIP AE063-000748 

Gemeentehuis van Lieshout. Typisch raadhuis uit de jaren 1950. Niet in CHW-NBr, wel in MIP AE063-

000748. Toch een aardig gebouw dat herinnert aan het gemeente-zijn van Lieshout. Hier stond 

voordien ook al een ouder gemeentehuis en daarvoor een omwaterd huis. 

Het oude gemeentehuis van Lieshout. Foto: http://www.panoramio.com/photo/19794426 
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Rechthoekig hoofdgebouw, als klassiek gemeeentehuis opgezet met centraal bordes met trap en 

ijzeren leuning. Trapgevel met klok en sierbol. Naast voordeur gevelsteen met jaartal, rechts op de 

hoek is naam architect aangebracht. 

 

24.6. Rechtbank 

Gebouw gebouwd als onderkomen voor een rechtbank (op enig niveau). Vanaf ca. 1800. 

 

24.7. Schepenbank 

Stenen of houten “bank” waar de schepenen in de open lucht, liefst onder een mooie lindeboom, hun 

zittingen hielden. Ook wel genaamd “Vierschaar”. 

 

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. 

 

In Laarbeek kwamen dergelijke “vrijheden” niet voor. 
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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". 

 

25.1 Begraafplaats  

Binnen dit thema wordt daarmee bedoeld: militaire erebegraafplaats  

 

25.2 Blokhuis 

Een oude benaming voor een verdedigingswerk, 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. 

 

25.3 Boerenschans 

Schans waarbinnen de boeren zich zelf en hun vee in veiligheid brachten wanneer er roversbenden 

(of plunderende soldaten) rondtrokken. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

11.25.07.001 Militair depot Paalberg, Lieshout 
In de noordwesthoek van Laarbeek gelegen naoorlogs militair depot aan de weg genaamd Paalberg. 
In de zuidrand van het complex ligt de Duikerpaal, in 1995 in de vorm van een anti-tank haaietand of 
iets dergelijks. 
 

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”. 
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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. 

 

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”. 

 

25.11 Schijnboot 

Nagebootste boot op de heide dat diende als oefenobject in WOII. 

 

25.12 Schootsveld 

Gebied rondom een vesting of schans waar alleen snel afbreekbare (houten) bebouwing toegelaten 

werd. 

 

25.13 Tankgracht 

Een tankgracht of antitankgracht 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.  

 

25.14 Vesting  

Geheel van versterkingswerken die een bewoonde plaats omsluiten. 

 

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. 

 

25.16 Oefenlokaal 

Speciaal voor lessen aan en het oefenen van militairen of burgerwacht gebouwde ruimte. 
 

25.17 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. 

 

25.18 Uitkijkpost 
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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 provisorische 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 schuilkerken 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 

neostijlen.  

 

In de inventarisaties van de Kempen en de A2 worden de volgende categorieën kerkelijke objecten 

onderscheiden. 

 

26.1 Kerk 

Parochiekerk. Soms is er alleen een toren van overgebleven, dat is een kwestie voor de relict-

beoordeling. Ook protestantse kerken vallen hieronder. 
 

26.01.001 Middeleeuwse parochiekerk van Aarle 

Bosscheweg 18 te Aarle-Rixtel 

Beschermd rijksmonument nr. 6938 

Gesticht omstreeks 1500, herbouwd in 1597, in 1608 met een zuidelijke dwarsarm vergroot, in 1648 tot 

raadhuis ingericht, in 1853 in haar oorspronkelijke functie hersteld.  

De middeleeuwse parochiekerk van Aarle was gewijd aan Onze Lieve Vrouw. Ze had de rang van  

ecclesia dimidia (media) en de status van ecclesia incorporata. De kerk werd in 1399 geïncorporeerd bij 

kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven. Sindsdien hadden deken en kapittel van Sint-Catharina te 

Eindhoven er het patronaatsrecht.
59

 De kerk is na 1648 door de gereformeerden gebruikt, waardoor het 

gebouw er in 1820 nog was en op de kadasterkaart staat. A 300 het kerkhof, A 300a de toren, beide in 

handen van de burgerlijke gemeente; en A 300b de kerk, in handen van de hervormde gemeente.  

 

De verering van O.L. Vrouw in 't Zand in Aarle-Rixtel bestond al in de 15e eeuw. Het cultusobject, een 

eenvoudig pijpaarden Mariabeeldje, dateert uit die tijd en op grond van geschreven bronnen kan worden 

vastgesteld dat al in 1480 bedevaartgangers naar O.L. Vrouw in 't Zand trokken. De devotie nam aan het 

begin van de Nederlandse Opstand tegen Spanje af, om omstreeks 1600 op te leven toen de katholieke 

reformatie in het bisdom 's-Hertogenbosch werd doorgevoerd. Ook gedurende de Staatse periode bleven 

bedevaartgangers naar Aarle-Rixtel komen. In de 19e en 20e eeuw vond een sterke opleving plaats; in 

1957 werden processie en bedevaart echter abrupt afgebroken door een pastoor die een dergelijke 

devotie niet meer passend vond. In 1988 zijn de verering van het beeld en de bedevaart op een kleinere 

schaal hersteld.
60

 

 
Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand. Gesticht omstreeks 1500, herbouwd in 1597, in 1608 met een 
zuidelijke dwarsarm vergroot, in 1648 tot raadshuis ingericht, in 1853 in haar oorspronkelijke functie 
hersteld. Eenschepig gebouw van drie traveeen met smaller en lager driezijdig gesloten koor; 
noordarm met in- en uitgezwenkte topgevel, waarin het jaartal 1608. Diepe aanbouw uit 1893 aan de 
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zuidzijde. Rondboogvensters, steunberen, leiendak en dakruiter. Inwendig in zilveren schrijn het XVe 
eeuwse pijpaarden mirakel beeldje van de Lieve Vrouw (polychromie 1917) en achterin de kapel een 
drieluik op paneel uit 1518, van Jacob Cornelisz van Oostsanen, voorstellende maria met Kind in een 
landschap, op de zijluiken de portretten der schenkers met hun beschermheiligen. De kapel maakt 
sedert 1856 deel uit van het toen erbij gebouwde klooster Mariengaarde. MIP-code AE002-001359; 
Rijksmonument. Voor het beeldje: zie ook bijhorend verhaal: 11.27.14.002. 

 

 
Afbeelding: Kapel van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te Aarle (bron: Thuis in Brabant) 
 
26.01.002 Middeleeuwse parochiekerk van Beek 

Beschermd rijksmonument nr. 8789 

De middeleeuwse parochiekerk van Beek was gewijd aan Sint-Michael. De kerk had de rang van quarta 

capella en de status van status: ecclesia. Het patronaatsrecht was in handen van de priorin en het 

convent van Hooidonk. Tot de parochie hoorde de Sint Leonarduskapel in Donk.
61

 De kerk zal na 1648 

niet meer gebruikt zijn. De kadasterkaart geeft alleen de toren en het kerkhof nog aan (G437 en 438), die 

dan van de gemeente Beek en Donk zijn. 

 

Toren van de omstreeks 1813 gesloopte XVe eeuwse St. Michaelskerk. Na instorting in 1672 herbouwd. 

Bouwwerk met overhoekse steunberen, de zuid-oostelijke in verbinding met een traptoren gemetseld, de 

noordoostelijke in overeenstemming half achthoekig. De wandvlakken met spaarvelden versierd. 

Inwendig beneden en boven inkassingen voor ribgewelven, in de traptoren een stenen spiltrap. Lage, van 

vier- tot achtkant ingesnoerde spits. Eikenhouten klokkenstoel, 15de eeuw, met drie jukken. 
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Afbeelding: De Sint-Michaelstoren van Beek 
 
11.26.01.003 Middeleeuwse parochiekerk van Lieshout 

De middeleeuwse parochiekerk van Lieshout was gewijd aan Sint-Servatius. De kerk had de rang van 

ecclesia dimidia (media) en de status van ecclesia. Het patronaatsrecht was na 1195 in handen van de 

abt van Floreffe. Tot de parochie hoorde de Sint-Antoniuskapel in Ginderdoor.
62

 Na 1648 zal de kerk niet 

meer gebruikt zijn. Op de kadasterkaart uit de jaren 1810 – 1813 staat alleen de toren nog aangegeven, 

kadastraat H 418 en tevens oorsprong van het kadastermeetnet. Het kerkhof is H 417. Eigenaar van 

beide was toen de gemeente Lieshout. 

 
11.26.01.004 Middeleeuwse parochiekerk van Rixtel 
De middeleeuwse parochiekerk van Rixtel was gewijd aan Sint-Margaretha. De kerk had de rang van 
quarta capella en in 1524 de status van appendix van Helmond. Het patronaatsrecht was in handen 
van de abt van Floreffe en deels in handen van de Tempeliers. Vanaf 1648 viel Rixtel onder de 
parochie Aarle.

63
 De kerk werd na 1648 niet meer gebruikt en in 1818 afgebroken. Het kerkhof is een 

ovaal perceel, kadastraal C687, weiland, eigenaar is de gemeente Aarle-Rixtel. 
 
26.01.005 Tweede R.K. kerk van Beek 
Op het oostelijke pleintje, aangegeven op kadasterkaart. 
 
26.01.006 R.K. kerk te Donk 
Op kaart 1900, met kerkhof ten zuiden ervan. 
Kapelstraat 31 te Beek en Donk. 
Beschermd rijksmonument nr. 520151 
De R.K. KERK van de H.Leonardus de Noblac is een oorspronkelijk driebeukige Neo-Gotische 
kruisbasiliek, in 1898 gebouwd naar een ontwerp van C. Franssen, Roermond. Het niet-georiënteerde 
gebouw is in 1929 uitgebreid met twee zijbeuken door C. Roffelsen, Helmond. Sindsdien heeft de 
kerk een schip van vijf beuken.  
 
De H.Leonarduskerk heeft een aan de noordelijke zijde van de kerk gesitueerde toren met 
ingangsportaal, een schip van vier traveeën, een eenbeukig transept en een koor, bestaande uit twee 
traveeën en een driezijdig gesloten apsis. De kerk heeft zadeldaken met leien in Maasdekking. De 
gevels zijn opgetrokken in baksteen en spaarzaam versierd met hardstenen afdeklijsten, afzaten, 
dorpels en plint. Het muurwerk is gesierd met een keperboogfries en tandlijsten en wordt geschoord 
door zware steunberen, aan de noordelijke zijde bekroond door pinakeltorentjes. De ingangsfaçade 
met de toren, geflankeerd door uit de rooilijn springende vijfhoekige kapellen, zijn op de voor 
Franssen karakteristieke wijze versierd met natuurstenen beeldhouwwerk: kruisbloemen, wilmbergen 
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en hogels. In de toren is een gedrukt spitsbogig portaal met, de wimberg bekronend, een kalkstenen 
hoogreliëf, voorstellende de H. Michaël. De opgeklampte deuren hebben een zwaar smeedijzeren 
beslag. In de gehele kerk zijn eenvoudige lancetvensters met bakstenen maaswerk. 
 
De toren bestaat uit drie geledingen en wordt bekroond door een zeskantige, met leien bedekte spits 
met flankeerspitsjes. In 1929 heeft Roffelsen de kerk in aangepaste stijl uitgebreid door twee neo-
gotische zijbeuken van vijf traveeën toe te voegen. In het interieur zijn onder meer van belang de 
twee eikehouten neogotische communiebanken uit omstreeks 1900, tien neogotische beelden uit 
omstreeks 1900, twee gepolychromeerde houten beelden van H.Leonardus en H.Jozef (J.Custers, 
1899), de glas-in-loodvensters in priesterkoor, sacramentskapel en doopkapel (door Derix, Kevelaer-
Goch, 1904-'08), in transept, zuid- en noordkapel (door Menke, Goch, 1922-'23 en 1944), en de 
kruiswegstaties (C.J. van Geffen, 1906 ("naar Anthony") en C. Boelen, Helmond, 1921).  
 
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 voor de typologische 
ontwikkeling van de kerk in het het Interbellum. Het is van architectuurhistorisch belang als voorbeeld 
van het late werk van C. Franssen en tevens van belang als voorbeeld van de vergroting van 
kerkgebouwen in een bij de oorspronkelijke situatie aansluitende stijl. Het heeft ensemblewaarden als 
visueel middelpunt van de deels industriële bebouwingskern rondom de Zuid Willemsvaart. Het is van 
belang vanwege de architectonische gaafheid van het ex- en interieur. 
 
26.01.007 Tweede R.K. kerk van Aarle 
Dorpsstraat 5 te Aarle-Rixtel. 
Op kaart 1900, met kerkhof ten noorden ervan, naast pastorie. 
Beschermd rijksmonument nr. 6936 
R.K.Kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie, 1844-1846 gebouwd door de Waterstaatsingenieur 
E.C.B. Ridder van Rappard. Een van de mooiste Waterstaatskerken; oorspronkelijk een zaalkerk, 
later van zijbeuken voorzien. Graatgewelven op korinthische pilasters met imposten. Altaarretabel in 
barokke trant, preekstoel met beelden van Christus en de Samaritaanse, een biechtstoel met beelden 
van David, Petrus en de Verloren Zoon, een met beelden van Maria Egyptiaca, Maria Magdalena en 
de Goede Herder, fraaie orgelkas, hierin een instrument van F.C. Smits met Hoofdwerk, Bovenwerk, 
Onderpositief en vrij Pedaal, gemaakt in 1853, met beeld van David en eronder Barbare en 
Margaretha met de draak. Groot vroeg XIXe-eeuws crucifix, voorts lichte gebrandschilderde 
vensterglazen. Fraaie voorgevel met middentoren (tegeltableaux aan de ingang in 1896 toegevoegd. 
Klokkenstoel met gelui, bestaande uit een klok van J. Plumere en F. Delapaix, 1670, diam. 129 cm en 
een klok van een anonieme gieter, 1412, 128 cm. 
 
26.01.008 Protestantse kerk van Aarle 
Aan de westkant van het dorp, Kouwenberg 29. 
Beschermd rijksmonument nr. 6943 
Hervormde Kerk. Rechthoekig zaalkerkje, gebouwd door A. van Veggel in 1847, verbouwd in 1874. 
Het gepleisterde kerkje draagt een pannen zadeldak tussen puntgevels en een houten klokketorentje 
boven de voorgevel. Rondboogvensters en steunberen. Inwendig een gestucadoord houten 
tongewelf. Preekstoel uit de 17e eeuw, orgel in neogotische kas met balustrade, twee tekstborden en 
twee psalmbordjes. Eenvoudige koperen doopvont afkomstig uit de Herv. Kerk van Helmond. 
 
26.01.009 Tweede R.K. kerk van Lieshout 
Aan de Heuvelstraat - Burgemeester van den Heuvelstraat te Lieshout, oostzijde. 
St. Servatiuskerk. Dateert van 1962. 
MIP AE063-000758 

Rechthoekige zaalkerk met driekwart ronde uitbouw en ervoor geplaatste zuilengalerij, door water 
omgracht. Toegangspoort is de Poort van Binderen. 
 
26.01.010 R.K. kerk in Mariahout (Lieshout) 
Op topografische kaart 1985. 
Beschermd rijksmonument nr. 520162 
KERK, toegewijd aan O.L. Vrouw van Lourdes, opgetrokken in een mengeling van Expressionistische 
en Delftse School stijl. Ontworpen door Phil Donders en gebouwd tussen 1932 en 1933. De 
kruisvormige, eenbeukige kerk van drie traveeën met transept, excentrische zuid-westtoren en 
rechtgesloten koor, is opgetrokken uit machinale baksteen en heeft zadeldaken met verbeterde 
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Hollandse dakpannen, het transept is lager aangezet. Alle daken hebben een uitkragende houten 
gootlijst. De zuidwesttoren en het klokkentorentje op de verhoogde koortravee hebben een vierzijdige 
spits met leien in maasdekking. De westgevel heeft een zijkapel, een puntgevel met asymmetrische 
dakaanzet en de in de hoek opgenomen toren. De centrale entree bezit rechte vleugeldeuren onder 
luifel en baksteen muren aan de zijden. Op de begane grond keperboogramen met glas-in-lood. 
Boven de entree een variant op het roosvenster, met om een rond raam vier wigvormige 
keperboogvensters, alle met glas-in-lood. Topgevel met smal staand raam en staand siermetselwerk 
en een natuursteen kruis als bekroning. Daarachter een hogere, naar rechts verschoven topgevel met 
staand siermetselwerk en twee smalle staande ramen. In de toren verder smalle staande ramen, 
rechthoekige galmgaten en vierkante wijzerplaat met cijfers, beide onder de ver uitkragende dakrand. 
 
De zijgevels van de kerk worden per travee, met drie keperboogvensters, gescheiden door versneden 
baksteen steunberen. In het transept een variant op een half roosvenster. Tegen de hoge koortravee 
met hoge keperboogramen een lage uitbouw per keperboograam onder lessenaardak. Het interieur 
heeft baksteen gewelven. In het priesterkoor vier glas-in-loodvensters met eucharistische symbolen 
uit 1933. Eenklaviers mechanisch orgel gemaakt door F.C. Smits 1 in 1866 voor de kerk van Strijp. 
Het orgel bezit 5 registers en aangehangen pedaal. Andere oude elementen zijn onder meer een 
koperen godslamp met drie gevleugelde draken en een houten gepolychromeerd Mariabeeld uit ca. 
1900. M. van Bokhoven en Jonkers maakten in 1933 drie stenen beelden voor de kerk: Anna, 
Bernadette en O.L. Vrouw van Lourdes.  
 
De kerk is van algemeen belang als voorbeeld van de ontwikkeling van het katholieke geloof in 
Noord-Brabant in het Interbellum en hangt samen met de bestuurlijke ontwikkeling, waarbij in 
landbouwontginningen nieuwe nederzettingen werden gesticht, die tegelijk een eigen parochie 
werden. Het geheel heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de wijze waarop de 
architect P. Donders een dergelijk parochiecentrum annex bedevaartsoord vorm heeft gegeven. Het 
gehele complex heeft ensemblewaarde vanwege de betekenis voor het aanzien van de streek en is 
gaaf bewaard gebleven. 
 
26.01.011 H. Michaelkerk te Beek 
Kerkstraat 1 te Beek en Donk 
Beschermd rijksmonument nr. 520153 
De H. MICHAELKERK is een georiënteerde, zogenoemde christocentrische kruisbasiliek met 
westelijke toren van vijf geledingen, een driebeukig schip van vijf traveeën (met relatief smalle 
zijbeuken) dat door een triomfboog ten dele is afgescheiden van het diepe driebeukige transept met 
sterk benadrukte vieringspartij. Deze kruising vormt het liturgische middelpunt van het gebouw, wordt 
door een hoger dan schip, transept en koor uitgevoerde pendentiefkoepel bekroond en is aan de 
oostelijke zijde afgesloten door een lagere koortravee met vijfzijdig gesloten apsis. De gelovigen 
waren door het ontwerp aan drie zijden rond het onder de koepel opgestelde altaar geschaard. De 
koepel van de vieringspartij zou volgens de oudste plannen in hoogte zelfs de westelijke toren 
overtreffen. Deze in historiserende Delftse Schoolstijl uitgevoerde kerk werd tussen 1933 en 1935 
ontworpen door de Bossche architect H.W. Valk.  
 
De bakstenen gevels van het gebouw, opgetrokken uit kloostermoppen, maken een gesloten indruk 
en zijn geleed door horizontale waterlijsten en geprofileerde vensteromlijstingen en bij de topgevels 
voorzien van vlechtingen en tufstenen afdekplaten. In elke travee van schip en zijbeuken is een laag, 
gedrukt spitsboogvenster geplaatst. In het schip, de transeptgevels en de vieringskoepel zijn deze 
vensters voorzien van een vorktracering. De vensters zijn gevuld met glas-in-lood panelen, deels 
afkomstig van Nunaber (1931) Gisèle Waterschoot van der Gracht (1940). Kenmerkend voor schip en 
transept zijn de laag aangezette zadel- en lessenaarsdaken, voorzien van monnik en non-pannen. 
Opvallend is dat nergens goten zijn toegepast: het forse overstek zou voor een goede waterafvoer 
zorg moeten dragen. Het dak rust op houten onbeschoten gordingenkappen met hangwerk. Door de 
toepassing van 'klimmende' vensters en topgevels in de verhoogde vieringskoepel, en enkelvoudige 
klokkestoelen ter bekroning van de transeptfaçades, maken deze delen van de kerk een meer 
verticale indruk. De westtoren van vijf geledingen maakt door de zware, drie maal versneden 
overhoeks geplaatste steunberen een romaanse indruk. De bovenste twee verdiepingen zijn geleed 
door nissen. Onder het stompe tentdak staat een ijzeren klokkestoel opgesteld, waarin enkele 
naoorlogse klokken zijn opgehangen (Petit en Fritsen, 1955). In de toren zijn behalve een betonnen 
spiltrap (de eerste meters zijn uitgevoerd in kloostermoppen), een orgeltribune (orgel in twee delen, 
1958, fa. Verschueren, Heijthuisen (L)) en een portaal met gedeeld portiek ondergebracht. Het 
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karakter van het gebouw wordt in sterke mate bepaald door de laag aangezette daken. Daartoe zijn 
aan alle zijden van de kerk portalen en kapellen en nevenruimten onder kleine lessenaarsdaken 
toegevoegd. De toren wordt geflankeerd door kleine kapellen onder lessenaarsdak. Tegen de 
transeptarmen staan portieken, eveneens in dergelijke lagere aanbouwtjes. Aan de oostelijke zijde ligt 
tussen kerk en pastorie een sacristie, voorzien van een schouw en plafond met moer- en 
kinderbalken. Tegen de noordelijke zijde staat tegen de transeptfaçade een brede, tot het 
oorspronkelijke bouwplan behorende en in stijl gebouwde, schuur onder lessenaarsdak (hier ligt de 
moestuin) en een in ruïneuze staat verkerende muur, waarin een poort. Hier steekt de betonnen 
fundering van de kerk deels boven het maaiveld uit. Het gebouw is op betonnen heipalen gefundeerd. 
De ruimtelijke werking van het interieur is gericht op de viering, waar op een groot podium een altaar 
(in de jaren '60 van de twintigste eeuw pas ter plaatse opgesteld) staat. Vanuit de gehele kerk heeft 
men, mede door de toepassing van ranke bakstenen pijlers, goed zicht op de offerplaats. Het schip 
wordt overkluisd door een netgewelf, rustend op kraagstenen, terwijl in het portaal een plat 
koepelgewelf is toegepast. De koepel heeft een licht gebombeerd tongewelf met transversaalribben. 
De koepelgalerij en de arcatuur zijn geleed door bifora's. Het hoofdaltaar in de koorapsis is 
oorspronkelijk en bestaat uit een marmeren mensa op drie stipites. In één van de kapellen in de 
oostelijke wand van het transept zijn twee bijbehorende stipites opgesteld. In de kerk zijn naast de 
reeds van rijkswege beschermde beelden (St. Anna-te-Drieën XVI, H. Michaël XIX, H. Barbara XV, H. 
Maria, XIX), twee balusterkandelaars (XVI) en een doopvont (XVIII), vooral de gipsen kruiswegstaties 
en een 44-tal neo-renaissance kerkbanken van belang (afkomstig uit de Waterstaatskerk).Orgel en 
orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg.  
 
In de R.K. Kerk een eiken biechtstoel uit plm 1750, een orgel uit XIX A, een XVIe eeuws St. 
Luciabeeld, een XVIIe eeuws St. Barbarabeeld, beide van hout, een XVe eeuwse Sedes Sapientiae 
van hout, een XVe eeuwse houten Madonna, een houten beeld van St. Norbertus, XIXa en uit 
vermoedelijk dezelfde tijd dagtekenende beelden van de vier Evangelisten en twee Kerkvaders. 
Schilderijen op doek voorstellende de Kruisiging en Maria's Hemelvaart (XVIIe eeuw), op doek 
geschilderde Kruiswegstaties uit het begin van de XIXe eeuw. Dit alles tezamen is rijksbeschermd 
monument nr. 8790. 
 
De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan de 
geschiedenis van het katholicisme in het zuiden en is van belang als voorbeeld van de typologische 
ontwikkeling van de christocentrische volkskerk. Het heeft een bijzondere architectuurhistorische 
kwaliteit, is van groot belang als voorbeeld van de traditionalistische fase in het oeuvre van architect 
H.W. Valk. Het heeft ensemblewaarden als deel van een groep, die voor een belangrijk deel het 
silhouet en daarmee het aanzien van de kom van het dorp bepaalt. De kerk is nagenoeg geheel in de 
oorspronkelijke vorm bewaard gebleven.  
 
Ensemble: 
Het tussen 1933-'35 door de architect H.W. Valk gebouwde complex bestaat uit Kerkstraat 1, de 
KERK van de H. Michaël (1), Kerkstraat 3, de bijbehorende PASTORIE (2), een BEELD van het H. 
Hart (3) en een BEELD van de H. Michaël (4), alle gesitueerd in de dorpskom van Beek. De kerk 
vervangt de tussen 1830-'36 op het Heuvelplein gebouwde Waterstaatskerk. Deze Waterstaatskerk, 
de opvolger van een op het Heuvelplein gesitueerde schuilkerk, werd door het kerkbestuur vanwege 
type en stijl als 'te weinig katholiek' ervaren. Een nieuwe kerk, die als de plaatselijke middeleeuwse H. 
Michaelkerk beter zou moeten passen in het Brabantse dorpsbeeld, werd met opzet niet gerealiseerd 
op de oude open plaatse (Heuvelplein), maar op de nabij gelegen hoek van de (huidige) Koppelstraat 
en de Kerkstraat. Ondanks de grotere afstand bepaalt de kerk toch mede het aanzicht van de 
oostelijke zijde van het Heuvelplein. 
 
Het betreft een coherente groep van kerkelijke gebouwen in functionele relatie tot elkaar, bestaande 
uit een in historiserende Delftse School-stijl uitgevoerde 'christocentrische' kruisbasiliek en een in 
dezelfde stijl gebouwde pastorie. Door de architectuur met haar 'middeleeuws' aandoende 
vormentaal, het veelvuldig gebruik van handgevormde kloostermoppen, monnik en non-pannen en 
ruw smeedijzer en het ambachtelijke karakter van de technische uitvoering, lijkt het alsof de kerk er al 
eeuwen staat en het gebouw het historische centrum van de plaats is. De eenvoudige en gesloten 
vormentaal maakt een moderne indruk maar zoekt tegelijkertijd aansluiting bij traditionele waarden. 
Het complex is gelegen op een ruim, onregelmatig vierkant perceel. Aan de zijde van de Koppelstraat 
bevindt zich naast de tuin van de pastorie een uitgestrekte moestuin, waardoor het landelijke karakter 
van de kerkelijke gebouwen nog versterkt worden.  
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Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan de 
geschiedenis van het katholicisme in het zuiden en is van belang als voorbeeld van de typologische 
ontwikkeling van de christocentrische volkskerk. Het geheel heeft een bijzondere 
architectuurhistorische kwaliteit, is van groot belang als voorbeeld van de traditionalistische fase in 
het oeuvre van architect H.W. Valk. De groep heeft ensemblewaarden, zij bepaalt voor een belangrijk 
deel het silhouet en daarmee het aanzien van de kom van het dorp. 
 

 

26.2 Begraafplaats
64

 

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. 

 

11.26.02.001 Begraafplaats bij middeleeuwse parochiekerk van Aarle 

Kadastraal A 300 het kerkhof, in 1832 in handen van de burgerlijke gemeente. 
 
11.26.02.002 Begraafplaats bij middeleeuwse parochiekerk van Beek 

Kadastraal G 438 het kerkhof, in 1832 in handen van de burgerlijke gemeente. 
Begraafplaats St. Michael aan 'de Oude Toren', Dr. Timmerlaan te Beek en Donk 
 
11.26.02.003 Begraafplaats bij middeleeuwse parochiekerk van Lieshout 

Kadastraal H 417 het kerkhof, in 1832 in handen van de burgerlijke gemeente. 
 
11.26.02.004 Begraafplaats bij middeleeuwse parochiekerk van Rixtel 
Het kerkhof was in 1832 een ovaal perceel, kadastraal C687, weiland, eigenaar is de gemeente 
Aarle-Rixtel. 

 
11.26.02.005 Begraafplaats bij de R.K. kerk te Donk 

Op kaart 1900 het kerkhof ten zuiden van de kerk 

Aan de Kapelstraat 31 te Beek en Donk 

 
11.26.01.006 Begraafplaats bij de tweede R.K. kerk van Aarle 
Op kaart 1900 het kerkhof ten noorden van de kerk. 
Aan de Heindertweg 1 te Aarle Rixtel   
De kerkhofmuur van circa 1857 is een beschermd gemeentelijk monument. 
Midden in Aarle-Rixtel ligt aan de Dorpsstraat de RK kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie, die in 1846 

gereed kwam. Links van het gebouw en aan de achterzijde werd in 1857-1858 een kerkhof 

aangelegd. Het terrein is ommuurd met een zware rode bakstenen muur met spaarbogen aan de 

buitenzijde. De muur is gemetseld in kruisverband (met trasmortel) en afgedekt met een ezelsrug, die 

(deels) van later datum lijkt te zijn. Het terrein is toegankelijk aan de straatzijde (zuidkant) via een 

gietijzeren hek tussen twee gemetselde staanders. De staanders zijn afgedekt met een hardstenen 

plaat. Ook op de hoeken zijn zulke staanders aanwezig. Aan de rechterzijde eindigt de muur tegen de 

kerk. Links loopt de westelijke muur door tot iets voorbij de kerk en eindigt wederom met een 

staander. Hierachter bevindt zich een nieuwer deel van het kerkhof, dat omheind wordt door middel 

van houten paaltjes.  

Op de muur is een diversiteit aan begroeiing aanwezig, waaronder mossen, muurvarentjes, 

muurleeuwenbekjes en gele helm. Direct achter de kerk staat nog een stuk van de oude muur: hier 

bevindt zich tevens een schuurtje (knekelhuis?) met zadeldak dat gezien het materiaal en metselwerk 

ongeveer uit dezelfde tijd als de muur dateert.   In het westelijke deel van de kerkhofmuur is in ca. 

1920 een nis gemetseld met rode strengperssteen en wit en bruin geglazuurde strengperssteen 

(gevoegd met knipvoeg). In de nis staat een H. Hartbeeld, een aan het begin van de twintigste eeuw 

veelvoorkomende verschijning in katholieke streken.  

 
De kerkhofmuur, het schuurtje en de nis zijn cultuurhistorisch van waarde vanwege de gaafheid van 
de hoofdvorm en als onderdeel van de negentiende-eeuwse bebouwing van de kern van Aarle-Rixtel. 
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Voorts zijn ze cultuurhistorisch waardevol omdat ze onlosmakelijk zijn verbonden met het katholieke 
leven (en de katholieke dood) in Aarle-Rixtel vanaf ca. 1860 tot nu. 

 
Afbeelding: Zicht op het kerkhof met kerhofmuur van de OLV Presentatie. 
 

11.26.02.007 Begraafplaats aan het Kerkhofpad, Lieshout 

Niet in 1930, wel in 1985, RK-begraafplaats. 
Kerkhofpad te Lieshout. Dateert van 1935.   
MIP AE063-000764 

Rechthoekig kerkhof. Notabelen: grote grafzerken. 

 
11.26.02.008 Begraafplaats bij de R.K. kerk in Mariahout (Lieshout) 
Op topografische kaart 1985, ten westen van de kerk. 
Mariastraat 27 te Mariahout. 
Beschermd Rijksmonument nr. 520163. 
Kruisbeeld op calvarieberg 
 

26.2.009 Joodse begraafplaats Smousenbult 

Er woonden joden te Aarle-Rixtel sinds 1752. Hun aantal was gering en bleef beperkt tot enkele 

gezinnen. Mogelijk was de Smousenbult de plaats waar de weinige joden van Aarle-Rixtel hun doden 

hebben begraven. Volgens de kadastrale kaart van 1832 bestaat het gebied waar de Smousenbult 

gelegen is uit heidegrond en maakt deel uit van de gemeenschappelijke gronden van Aarle-Rixtel. De 

Smousenbult is ontstaan door verstuiven van zand op de grens van het stroomgebied van de Aa en 

de grote heide(Heikant) aan de oostkant van Aarle-Rixtel. De bewoners van de Smousenbult, aan de 

Kleine Broekdreef – De Wolfsputten, hadden lang geleden te horen gekregen dat ze op het 

Jodenkerkhof woonden. Bij de verbouwing van de schuur op het erf was al eens een steen met 

onleesbare tekens gevonden, zo luidt het verhaal. Inmiddels is een klein deel van het terrein 

afgegraven voor de nieuwe weg Helmond – ‟s-Hertogenbosch (PW205/210). De Smousenbult is 

onder deze nieuwe verkeersweg komen te liggen.
65

 

 

26.2.010 Hervormde begraafplaats  
Aan de Laarweg te Aarle Rixtel   
 
26.2.011 Kloosterbegraafplaats Congregatie van de Zusters van Liefde  
Aan de Bosscheweg 20 te Aarle Rixtel.   
 
26.2.012 Kloosterbegraafplaats Missiezusters van het Kostbaar Bloed 
Aan de Kloosterdreef 7 te Aarle Rixtel   
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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. Indien niet in een 

(klooster)landgoed, dan hier opnemen. Dus bij plaatsing in klooster- of pastorietuin, kerkhof etc. 

 

26.3.001 Calvarieberg Mariahout 

Hoort bij het religieus complex aan de Mariastraat. 

Rijksmonument nr. 520163 

KRUISBEELD op Calvarieberg, behorende bij het kerkhof van de O.L. Vrouw van Lourdeskerk en 
gesitueerd ten noorden hiervan. Het kerkhof werd tegelijkertijd met de bouw van de kerk, tussen 1932 
en 1933, aangelegd. Op de begraafplaats staat temidden van eenvoudige kruisvormige hardsteen 
zerken en hergebruikte gietijzeren kruisen als visuele afsluiting een Calvarieberg. Op een nieuwe 
baksteen sokkel staat een houten kruis met daarop een Corpus van gietijzer waarboven een INRI-
bord.  
 
Het Calvariekruis met Corpus is van algemeen belang als onderdeel van een complex dat een 
voorbeeld is van de ontwikkeling van het katholieke geloof in Noord-Brabant in het Interbellum en 
hangt samen met de bestuurlijke ontwikkeling, waarbij in landbouwontginningen nieuwe 
nederzettingen werden gesticht, die tegelijk een eigen parochie werden. Het geheel heeft 
architectuurhistorische waarde als voorbeeld cvan de wijze waarop de architect P. Donders een 
dergelijk parochiecentrum annex bedevaartsoord vorm heeft gegeven. Het gehele complex heeft 
ensemblewaarde vanwege de betekenis voor het aanzien van de streek en is gaaf bewaard 
gebleven. 
 

 

26.4 Graf  

Een bijzonder graf op een begraafplaats, bijv. omdat het van een bijzonder persoon is, of een 

speciale monumentale waarde heeft. 

 

26.4.001 Graven Familie De Jong 

Dokter Timmerslaan 64 te Beek en Donk 

Gemeentelijk monument 

Bij de Rooms-katholieke Sint Michaelstoren in het zuiden van Beek ligt het oude kerkhof. Hier bevindt 

zich in de ongewijde grond het familiegraf van de gereformeerde familie De Jong. Het bestaat uit 

meerdere onderdelen: ten eerste een los graf met hardstenen plaat, ten tweede twee graven met 

hardstenen plaat, ommuurd door middel van een laag gemetseld muurtje van rode baksteen in 

kruisverband. Het muurtje wordt afgedekt door hardstenen platen met daarop hardstenen stoeppalen 

waartussen kettingen.  

Het grootste onderdeel betreft een driehoekig parkje met laag gemetseld muurtje in kruisverband, 

waarop hardstenen platen en een smeedijzeren hekwerk met toegangspoortje. In een hoek staat een 

grote rode beuk. In het midden bevindt zich een hardstenen obelisk met de volgende inscriptie: “JHr 

Mr J.J.F. DE JONG VAN BEEK EN DONK, PROCUREUR GENERAAL BIJ HET GERECHTSHOF TE 

‟S HERTOGENBOSCH, RIDDER IN DE ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW ENZ. ENZ.. 

GEB. TE STRATUM 6 JULI 1834, OVERL. TE HINTHAM 29 JUNI 1890”. Voor de obelisk ligt een 

steen met de tekst “DE HOOGSTE WEDERKEERIGE LIEFDE IS HET HOOGSTE GELUK.”. Links 

van de obelisk zijn vijf grafstenen op een verhoging geplaatst, waaronder de as van vijf familieleden 

rust. Rechts zijn nog twee van zulke stenen aanwezig.  

 

De graven van familie De Jong zijn cultuurhistorisch van waarde vanwege de gaafheid van de 

hoofdvorm en als onderdeel van de negentiende-eeuwse bebouwing van Beek. Bovendien geeft het 

familiegraf een beeld over het denken en doen rond andere geloven in het katholieke Noord-Brabant.  
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Afbeelding van enkel graf en overzicht van het familiegraf met obelisk. 

 

26.5 Heiligenbeeld 

Heilig Hartbeeld, beeld van heilige bijv. op kerkplein, schoolplein, in religieus groen. Niet een 

wegkruis met corpus, dat staat onder 26.19. 
 

26.5.001 Bronzen H.Hartbeeld 

Dorpsstraat ongenummerd in Aarle-Rixtel. 

Beschermd rijksmonument nr. 520165 

HEILIG HARTBEELD, gemaakt in 1925 door J. Dechin. Vrijstaand, gericht naar het plein voor de 

kerk, met de rug naar de zijgevel van het raadhuis. Bronzen beeld van Christus, afgebeeld met 

gespreide armen. Het Hart is in reliëf afgebeeld, in een stralenkrans. Op de voet van het beeld is 

naast een kelk het opschrift "SACRE COEUR DE JESUS/ROI DES FAMILLES" gezet. Aan de 

achterzijde is in deze rand de tekst "J.DECHIN/PROPRIETE J.PROUVOST - DENONVILLERS" 

gekrast. Het geheel is op een natuurstenen, vierkante sokkel die naar boven toe smaller wordt, 

geplaatst. De sokkel is uitgevoerd in rustica. Tegen de voorzijde is een bronzen plaquette 

aangebracht met opschrift "KOMT TOT/MIJ GY ALLEN/DIE ZWOEGT/EN VOL ZOR-/GEN ZYT EN 

IK ZAL U OP-/BEUREN". Aan de achterzijde bevindt zich op de sokkel een natuurstenen plaquette 

met opschrift "OP DEN 30STEN MEI/VAN HET JAAR O.H. 1925/WERD DEZE 

GEMEENTE/PLECHTIG TOEGEWIJD/ AAN HET/HEILIG HART VAN JEZUS/DOOR/MGR. 

C.C.PRINSEN PROT.A.P./TER GELEGENHEID VAN HET/ZILVEREN PRIESTERFEEST/VAN 

PASTOOR J.M.J.KOENEN/HET MONUMENT WERD/GESTICHT UIT DE BIJDRAGEN/VAN ALLE 

PAROCHIANEN". 

 

Het beeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van het 

geestelijk leven, met name de Heilig Hart-devotie zoals die in de jaren twintig en dertig van de 

twintigste eeuw bestond. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van bronsgietkunst uit het 

Interbellum. Het heeft ensemblewaarden in relatie tot kerk, voormalig raadhuis en pastorie. Het is 

gaaf bewaard gebleven. 

 

26.5.002 H.Hartbeeld bij Leonarduskerk in Beek en Donk 

Beschermd rijksmonument nr. 525190 

Kapelstraat 31, 5741 CB te Beek en Donk. 

Tussen de toren van de H. Leonarduskerk en de Kapelstraat staat een neo-gotisch H.Hartbeeld op 

sokkel, blijkens een inscriptie vervaardigd door J. Custers in 1922. Het kalkstenen beeld is gesteld op 

een dito, in plattegrond vierkante, verjongende sokkel, waarop een koperen plaats met de tekst: 

"H.Hart van Jezus / zegen de parochie / Donk / U toegewijd / 1922". 

 

Het beeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de 



92 

 

katholieke devotiecultuur in het zuiden. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk 

van het atelier Custers. Het object maakt deel uit van een cultuurhistorisch waardevol complex. 

 

26.5.003 H.Hartbeeld bij begraafplaats O.L. Vrouw Presentatie (zie ook 26.2.003) 

Aan de Heindertweg 1 te Aarle Rixtel 

 

Afbeelding: Hl. Hartbeeld in de nis van de kerkhofmuur rond het kerkhof van de OLV Presentatie in 

Aarle-Rixtel. 

 

26.5.004 H.Hartbeeld bij H. Michaelkerk te Beek 

Kerkstraat 3 te Beek en Donk. 

Beschermd rijksmonument nr. 525192 

Het HEILIG HART-BEELD dat direct ten noorden van de westtoren van de H. Michaëlkerk te Beek 

staat opgesteld is door Auguste Falise in 1925 in brons gegoten. Het is gesigneerd op de bronzen 

voetplaat. Het beeld van een zegenende Christus met gevleugeld hart is ca. twee meter hoog en 

staat op een moderne handvorm bakstenen sokkel. Blijkens een gedenksteen in de sokkel is het 

beeld ter plaatse door het St. Antoniusgilde in 1982 opgesteld. 

 

Het beeld is van algemeen belang. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van de kerkelijke 

kunstproductie, in het bijzonder als voorbeeld van het werk van de gerenommeerde beeldhouwer 

Falise. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een belangrijke bebouwingsgroep. 

 

26.5.005 H. Michaelbeeld in H. Michaelkerk te Beek 

Kerkstraat 3 te Beek en Donk. 

Beschermd rijksmonument nr. 525191 

Het betreft een ten zuiden van het schip van de H. Michaëlkerk te Beek opgesteld, gebroken-wit 

geschilderd kunststenen BEELD op sokkel, voorstellende de H. Michaël. Het beeld is ongesigneerd 

en dateert uit omstreeks 1900. Op een gebroken-wit geschilderde sokkel staat een beeld van de H. 

Michaël, die de draak aan zijn voeten met een lans doorboort. Elementen, zoals de banier aan de 

lans, zijn in plaatijzer uitgevoerd. 

 

Het beeld is van algemeen belang. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van de kerkelijke 

kunstproductie rond 1900. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een belangrijke 

bebouwingsgroep. 
 

26.5.006 H. Hartbeeld te Lieshout 

Aan de Heuvel. Uit 1925. 
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MIP AE063-000746 
 

 

26.6 Kapel 

Grote of kleine kapel met ooit zekere zielzorgfunctie. Let op: de grenskapel, net in België valt hier ook 

onder. In een kapel kan men binnen, al is het maar met een of twee personen. 

 

26.6.001 Sint Leonarduskapel te Donk 
Kapelstraat-Lage Heesweg. 
Kapel van de parochie Beek. Lokatie op basis van de Kaart van de Meierij van ‟s-Hertogenbosch, 
1794: op de verbrede straat net ten oosten van het punt waar de weg naar Boerdonk uitkomt. 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. De kadasterkaart 
geeft daar geen gebouw meer aan. 

 
Afbeelding: Sint Leonarduskapel (bron: Kapellen in brabant.nl) 

 
26.6.002 Sint Antoniuskapel te Ginderdoor (Lieshout) 
Kapel van de parochie Lieshout. 
Lokalisatie: de kadasterkaart geeft op perceel E 92 een kapelvormig gebouw met halve zeskant aan 
oostzijde aan, maar de OAT meldt een “huisplaats” die van de gemeente Lieshout is. Blijkbaar is de 
kapel afgebroken tussen de opname van de kaart (ca 1810 – 1818) en het opmaken van de OAT in 
1832. 
 
26.6.003 Mariakapel op de Koudenberg (Aarle) 
Kapel ten zuidwesten van Aarle aan de rand vande open akker. Aangegeven op Kaart van de 
Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
 

 

26.7 Kapelleke 

Mariakapelletjes en andere kleine bouwsels met heiligenbeeld. In een kapelleke kan men niet binnen. 

 

26.07.001 Kapelletje aan het Mortelven, Lieshout 
Op topografische kaart 1930. 
 
26.07.002 Kapelletje bij Mariahout, Lieshout 
Op de splitsing van de wegen, Ginderdoor-Ooievaarsweg, naar St.Oedenrode en Veghel. Op 
topografische kaart 1985. 
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Afbeelding: Sint Servatiuskapel (bron: Kapellen in brabant.nl) 
 
26.07.003 Kapelletje te Donk aan de Goorloop, Donk 
Op topografische kaart 1930. 
 

26.07.004 Mariakapelletje Aarle-Rixtel  
Klein kapelletje te vinden op de kruising van de Bakelseweg en de Asdonkseweg tussen Aarle Rixtel 
en Bakel.

66
 

 
Het Brabantse Aarle - Rixtel met in 1940 ca 3.000 inwoners is gelegen tegen de Peel aan de kruising 
van de kanalen Zuid-Willemsvaart (Weert-Den Bosch) en het Wilhelmina kanaal (richting Tilburg v.v.) 
Dit punt werd als oriëntatie gebruikt door de Engelse Royal Air Force en USA AirForce met de 
bombardementen op Duitsland. Zeer bekende vluchten zijn o.a. van de RAF Gay Gibson "bommen 
op de roerdammen" mei '43 en Schweinfurt in okt '43 door de USAAF. Vooral in de zomer van 1943, 
de RAF vliegen dan 's nachts en de USAAF overdag, worden door het Duitse luchtafweergeschut en 
nachtjagers van de nabij gelegen vliegvelden deze vluchten aangevallen. Hierdoor zijn in deze 
omgeving en in de peel, vele toestellen neergestort. 
 

Op Aarle-Rixtels grondgebied zijn met dodelijke afloop neergestort; 
29 juni 1943 een Halifax B 11 Serial: DT-783 10e Squadron RAF. De bemanning bestond uit 
 
Flight Officer Pilot Stanly Peate (Engeland, 20 jaar) 
Flight Sgt.Navigator Paul L.Rakoczy (USA, 22 jaar) 
Flight Officer Airbomber Harace H.Pearson (Engeland, 24 jaar) 
Sgt. Airgunner A.Bailey (Engeland, 21 jaar) 
Sgt. Flight engineer. K.Pape (Engeland, 22 jaar) 
Sgt. Airgunner N.Erickson (Engeland, 27 jaar) 
Sgt. Airgunner Joseph G.Sweeney (Canada, 22 jaar) 
 
Op 1 januari 45 zijn drie Duitse jagers Messerschmitt Me 110 van Fliegerhorst Venlo-Herungen 
neergeschoten door Engels luchtdoelgeschut. Later op dezelfde dag een Typhoon met piloot Howard 
Gibbons, 24 jaar, van het 168e Squadron RAF die hierbij om het leven komt. 
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De geallieerde gesneuvelden zijn begraven op het oorlogskerkhof te Eindhoven-Woensel. Ter 
nagedachtenis aan de omgekomen vliegtuigbemanning en dorpsbewoners is er ten oosten van het 
kanaal, op de splitsing van de Bakelseweg en de Asdonkseweg, een kapelletje gebouwd. Op de 
voorgrond is een marmer plaquette geplaatst met hun naam en leeftijd als eerbetoon aan alle die hun 
leven gaven voor onze vrijheid.

 67
 

 
26.07.005 Mariakapelletje De Biezen 
Boomkeske, daterend uit het begin van de jaren 60?

68
 

 
26.07.006 Sint Antoniuskapel te Ginderdoor (Lieshout) 

 
Afbeelding: Sint Antoniuskapel (bron: Kapellen in brabant.nl) 

 

26.8 Klooster 

Kloostergebouw, ook als het het centrum van een landgoed is. Bij kerk en school hoorde vaak een 

klooster waarin de leerkrachten woonden. 

 

11.26.08.001 Missieklooster van het Heilig Bloed, Kloosterdreef 7, Aarle 
In 1881 - 1912 staat pal aan de Peeldijk “‟t Nieuwe Huis” aangegeven. In 1930 staat daar ten zuiden 
van een klooster aangegeven. Volgens de CHW NBr gelegen aan de Kloosterdreef 7 en gebouwd 
1902-1903.  
In aanleg op T-vormige plattegrond met latere vleugel uit ca. 1930. Eenbeukige kerk op de verdieping 
met vijfhoekig koor. Neogotische vormgeving. Leien torenspits met klok. In het koor aan de 
buitenzijde een nis met Mariabeeld met kind. Ingang van het klooster met gewelfd portiek onder 
zadeldak met piroen. In de topgevel daarvan een driepasnis met Lam Gods. Eerste 
steenlegging:"Missionskloster H. Blut Erbaut 1902-03". 
Baksteen fries en waterlijsten. Sierankers en pilasters. Zesruitsramen. Zadeldak. Leien zadeldaken of 
afgeplat zadeldak. Bijgebouwen: Lage bakstenen ommuring met ezelsrug. Langgevelboerderij met 
dwarsdeel, in 2011 uitspanning “De Brabantse Kluis”. Schuur onder zadeldak met Sint Jozefbeeld in 
nis. 
Groen: Op het kloosterterrein allerlei bomen en heesters, w.o. grote zomereiken, amerikaanse eiken, 
linden, fruitbomen, Robinia's enz. 
Beoogd gemeentelijk monument. 

Klooster is nog bijzonder gaaf. 

Cultuurhistorisch belang en architectuurhistorisch belang. MIP-code AE002-001. 
 
11.26.08.002 Klooster Mariengaarde, Bosscheweg 18, Aarle 
In 1856 naast de oude Mariakapel (zie 11.26.6.003) gebouwd klooster Mariengaarde. Baksteen 
gevels, steunberen. Klooster met een tweetal bakstenen, neogotische, risaliserende topgevels met 
beeldnissen. Boogramen. Zesruitsschuiframen onder segmentbogen. Samengesteld schilddak, 
Verbeterde Hollandse pannen en kruispannen. Leien. Diverse heesters en jonge (in 1990) bomen. 
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Vastgebouwd aan de oude Mariakapel en samen daarmee Rijkmonument. MIP-code AE002-001359. 
In een gedeelte is de plaatselijke Heemkamer gevestigd (nr 14). 
  
26.8.003 RK klooster, Liefdesgesticht St. Joseph 

Heuvelplein 57-65 (voorheen 35) te Beek en Donk. 

Huidige functie: appartementen 

Bouwjaar: 1895, recent verbouwd 

Gemeentelijk monument 

Aan het centraal gelegen historische Heuvelplein van Beek ligt een voormalig klooster uit 1895 dat 

recent verbouwd is tot een appartementencomplex. Bij de verbouwing is dankzij een lokale actiegroep 

de oude neogotische voorgevel blijven staan.  

Het klooster werd gebouwd als Sint Joseph gesticht, in opdracht van het kerkbestuur van de parochie 

Beek. Pastoor van Roosmalen had al lang de wens een zogenaamd Liefdesgesticht te mogen 

bouwen. Hij kreeg uiteindelijk toestemming van het Bisdom toen zijn parochie werd gesplitst in de 

parochie Beek en de parochie Donk. In 1893 werd een stuk grond gekocht, waarop in 1984 de bouw 

gestart werd. In 1895 kwamen zeven Zusters van Liefde uit Schijndel met hun overste in dit klooster 

wonen. Het klooster vormde decennialang een belangrijk onderdeel van het leven in Beek, omdat 

veel kinderen bij de zusters naar school gingen. In eerste instantie was het onderwijs gemengd, later 

was er alleen een meisjesschool.  Bovendien zorgden de zusters in het klooster voor bejaarden.  

 

Het gebouw heeft een tweelaags hoofdvolume op rechthoekige plattegrond onder een afgeplat 

schilddak. Aan weerszijden is haaks op de hoofdmassa een lagere zijvleugel op rechthoekige 

plattegrond onder een zadeldak geplaatst. De zijvleugels zijn in historiserende stijl opgetrokken. Er 

zijn bedrijven en appartementen in gevestigd. Aan de achterzijde bevindt zich in het midden een flinke 

tweelaags uitbouw met topgevel. Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in 

kruisverband met knipvoeg. De daken zijn gedekt met blauwe kruispannen. Het houtwerk is wit 

geschilderd. 

 

Omdat alleen de voorgevel van het hoofdvolume authentiek is wordt deze uitgebreid beschreven. In 

het midden bevindt zich een risaliet met topgevel. Aan weerszijden zijn drie traveeën aanwezig. Over 

de gehele voorgevel bevinden zich een harstenen plint, hardstenen dorpellijst, gemetselde bogen met 

natuurstenen hoek- en sluitstenen en een natuurstenen verbinding tussen de hoekstenen. Bovenaan 

iedere travee is een boogfries met natuursteen gemetseld. Daarboven bevindt zich een bloktand en 

overhoekse muizentand. 

De middenrisaliet bevat op de begane grond een portiek met segmentboog. Hierin bevindt zich de 

voordeur. Deze is toegankelijk via een gemetselde trap. De deur is een moderne houten paneeldeur 

met ruit en traliewerk. Aan weerzijden bevindt zich een zijlicht. Boven de deur is een hardstenen latei 

in de vorm van een schouderboog geplaatst. Hierboven bevindt zich onder een segmentboog een 

kozijn met vier driepasbogen. Rechts van de deur is een hardstenen plaquette geplaatst met daarin 

de volgende tekst gegraveerd “D O M, OPGERIGT ANNO 1894, H ROOSMALEN PASTOOR, W 

VERHOEVEN KAPELLAAN, PF PETERS G LINSSEN, M LEEMPUTTEN W DELISSEN, 

KERKMEESTERS”. Boven de portiek is een veld met natuurstenen platen aangebracht (hierop stond 

de naam van het klooster). Hierboven zijn in een blinde spitsboog twee lancetvensters met roeden 

aangebracht. Tussen de twee vensters is het metselwerk zichtbaar gewijzigd. Hier bevond zich 

vroeger een beeld van de H. Josef. In de top van de risaliet is een oculus met driepas aanwezig. 

Langs de randen van de top is in het metselwerk een spitboogfries gecreëerd. De geveltop heeft de 

vorm van een tuitgevel met trappende hals. De randen zijn afgedekt met hardsteen.  

Iedere travee bevat zowel op de begane grond als op de verdieping een modern vierruits venster met 

tweeruits bovenlicht. Aan de bovenzijde is een segmentboog met natuurstenen hoekstenen en 

sluitsteen aanwezig. Het boogveld is gevuld met witte, gele, rode en blauwe tegeltjes (mozaïek).  

Op het dak zijn aan de voorzijde vier houten dakkapellen met zadeldak geplaatst. Hierin bevindt zich 

een vierruits venster met daarboven (in het hout) een driepasboog. Op de hoeken van het afgeplatte 

dak staan gemetselde schoorstenen, afgedekt met een hardstenen plaat.   

 



97 

 

Het voormalige klooster is cultuurhistorisch van grote waarde als onderdeel van de geschiedenis van 

Beek en Donk. Voorts is het stedenbouwkundig en beeldbepalend waardevol vanwege de ligging aan 

het Heuvelplein. De herbestemming van het gebouw is goed geslaagd. Architectuurhistorisch gezien 

is alleen de voorgevel van het hoofdvolume van belang, omdat dit het enige authentieke onderdeel is 

van het bouwwerk. De nieuw gebouwde zijvleugels hebben echter wel beeldwaarde, omdat zij mede 

het karakteristieke uiterlijk bepalen.  

 
Afbeelding: Liefdesgesticht St. Joseph 

 
26.8.004 Klooster Mariahof, St. Bernadetteschool 

Mariastraat 29-31-33 te Mariahout. 

Dateert van 1949. 

MIP AE063-000769 

Beeldbepalend pand. 

Aan de linkerzijde van het klooster bevindt zich de kapel, geaccentueerd door hogere smallere 
vensters en een open klokkestoel. 
 

 

26.9 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.). 
 

11.26.09.001 Missieklooster van het Heilig Bloed, Kloosterdreef 7, Aarle 
Rechthoekig terrein met daarop kloostergebouwen, boerderij, tuinen etc. 
 
11.26.09.002 Klooster Mariengaarde, Bosscheweg 18, Aarle 
Bijna rechthoekig terrein bij Klooster Mariengaarde, Bosscheweg 18, Aarle 
 
 

26.10 Kruiseik 

Eik (of andere boomsoort) met daaraan een kruisbeeld. 
 

26.11 Kruisweg 

Beeldengroep die de kruisweg verbeeldt, buiten opgesteld. 
 

26.12 Lourdesgrot 

Meestal ergens in het religieus groen of in kloosterlandgoed. 

 

26.12.001 Mariagrot “O.L.V. van Lourdes” 
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Bernadettestraat – Mariastraat 25-27, gebouwd in 1934-35 en gerestaureerd in 1982. 

 

26.13 Pastorie 

Woning van de pastoor, zijn kapelaans en de huishoudster, vaak met flinke tuin. Ook woning van de 

predikant. 

 

26.13.001 Pastorie van Aarle 
Aan de noordkant van de straat in het dorp. Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van 
Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
 

11.26.13.002 Pastorie van Lieshout 
Omgracht perceel aan de .. straat, waar tegenover later de tweede RK kerk van Lieshout gebouwd 
werd. 
 
26.13.003 R.K. Pastorie H. Leonarudsparochie van Beek en Donk 

Beschermd rijksmonument nr. 520150 

Kapelstraat 29 te Beek en Donk 

De R.K. PASTORIE van de H.Leonardusparochie dateert uit 1895 en is gebouwd in een stijl met 

elementen van de Neo-Renaissance en Neo-Gotische stijl. De pastorie heeft een rechthoekige 

plattegrond en bestaat uit een tweelaags (oostelijk) deel met risaliet, bekroond door een topgevel, en 

een eenlaags (westelijk) deel onder plat dak met dakschild, waartegen een viertal oorspronkelijke 

dakkapellen. 

 

Alle schilden hebben lei in Maasdekking. Het muurwerk is opgetrokken in machinale baksteen, met 

banden van strengperssteen. Het fries is gemetseld met verschillende lijsten, waaronder een tandlijst 

en een keperbooglijst. De topgevel heeft een hardstenen afdeklijst. De vensters zijn geplaatst in iets 

in het muurwerk terugliggende segmentboognissen. De (noordelijke) straatgevel is a-symmetrisch 

van opzet en heeft over twee bouwlagen twee vensterassen in de risaliet en een klein schuifvenster in 

de topgevel; rechts ervan is een één vensteras breed tweelaags terugliggend deel met het portiek; de 

gevel wordt aan de rechterzijde afgesloten door een eenlaags deel van één vensteras. Onder een 

luifel in chaletstijl is een eenvoudige paneeldeur geplaatst. In de westelijke zijgevel zijn de vensters 

gekoppeld onder dubbele segmentboog.  

 

De pastorie 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 voor de 

typologische ontwikkeling van de dorpspastorie. Het is van architectuurhistorisch belang als 

voorbeeld van het late werk van C. Franssen. Het heeft ensemblewaarden als visueel middelpunt van 

de deels industriële bebouwingskern rondom de Zuid Willemsvaart. Het is van belang vanwege de 

architectonische gaafheid van het exterieur. 

 

26.13.004 R.K. Pastorie H. Michael van Beek en Donk 

Beschermd rijksmonument nr. 520154 

Kerkstraat 3 te Beek en Donk 

De PASTORIE van de H. Michaëlkerk is gelegen ten oosten van deze kerk en via de sacristie 

daarmee verbonden. Het gebouw is net als de kerk tussen 1933-'35 door de Bossche architect H.W. 

Valk ontworpen in historiserende Delftse Schoolstijl. Het woonhuis maakt door de deels laag 

aangezette daken en de verspringende rooilijn een landelijke indruk. Omstreeks 1970 is een deel van 

de vensters in de achtergevel vervangen. 

 

Het huis heeft een T-vormige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen. Doordat het dak deels zeer 

laag is aangezet ontstaat de indruk dat het huis deels eenlaags is. De deels afgewolfde, deels van 

eindschilden voorziene zadeldaken worden nog benadrukt door het forse overstek (ook hier zijn geen 

goten) en de drie bekronende schoorstenen. Het aard en ambachtelijke verwerking van het 

bouwmateriaal sluit aan bij die van de kerk. Ook de pastorie heeft monnik en non-pannen en is 

opgetrokken uit zware kloostermoppen. In het metselwerk zijn op representatieve plaatsen, zoals bij 
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de voordeur, forse tufstenen blokken verwerkt. Mede door de toepassing van houten vensters, die 

deels zijn voorzien van luiken en een kleine roedenverdeling, ontstaat het beeld van een landelijk 

woonhuis. In de westelijke gevel heeft de pastorie drie raamassen, in de noordelijke twee. Typisch 

eigentijdse elementen, zoals een balkon, zijn aan de (van de straat niet zichtbare) achtergevel 

geconcentreerd. Materiaal, vorm en stijl staan in dienst om, zoals gebruikelijk bij het werk van Hendrik 

Valk, het gebouw een streekeigen identiteit te geven, waarin traditionele waarden benadrukt worden. 

Het grotendeels ongewijzigde interieur is voorzien van eenvoudig gestucte muren en witgeschilderd. 

Veel van de oorspronkelijke paneeldeuren en binnenluiken zijn nog aanwezig. Opvallend is de grootte 

van hal en overloop. De oorspronkelijke indeling is nog aanwezig en getuigt door de onregelmatige 

vorm van sommige kamers van de moeite, die de architect had met de inpassing van de ruimten. Op 

zolder krijgt men een indruk van de problemen die de opstelling van de draagconstructie van het 

brede, onregelmatig gevormde dak met zich meebracht. De onbeschoten kap bestaat uit een wirwar 

van schoorstenen, stijlen, trekstangen en gordingen. De tuin wordt aan de zuidelijke zijde van de 

straat gescheiden door een in kloostermoppen gemetselde lage tuinmuur onder ezelsrug. Een dito 

bakstenen trap van vier treden leidt naar de voordeur van de pastorie. 

 

De pastorie is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan 

de geschiedenis van het katholicisme in het zuiden en is van belang als voorbeeld van de 

typologische ontwikkeling van de dorpspastorie. Het heeft een bijzondere architectuurhistorische 

kwaliteit, is van groot belang als voorbeeld van de traditionalistische fase in het oeuvre van architect 

H.W. Valk. Het heeft ensemblewaarden als deel van een groep, die voor een belangrijk deel het 

silhouet en daarmee het aanzien van de kom van het dorp bepaalt. 

 

26.13.005 R.K. Pastorie Huize Angela 

Dorpsstraat 7 te Aarle-Rixtel 

Beschermd rijksmonument nr. 520167 

PASTORIE, nu in gebruik als Ursulinenklooster "Huize Angela", gebouwd in circa 1895 in Neo-

Renaissancestijl. Als gevolg van de gewijzigde functie is aan de achterzijde, in de voormalige 

pastorietuin een nieuwe bouwmassa op L-vormige plattegrond tegen het pand geplaatst. Dit gedeelte 

wordt niet beschermd. 

 

Het pand bevindt zich aan de Dorpsstraat, naast de kerk, in de kern van Aarle-Rixtel. 

Tweelaags pand op een rechthoekige plattegrond onder een afgeplat schilddak. Het dak is gedekt 

met leien en voorzien van een overstek met gootlijst. De voorgevel is vijf traveeën breed en voorzien 

van een middenrisaliet. Tegen de linker zijgevel is een uitbouw met afgeschuinde zijden, onder een 

flauw hellend dak, geplaatst. Hierin bevindt zich een gevelsteen met opschrift "P.C.P./H.DE BEER 

PAR/IN/.../1894". Daarachter, tegen de hoek van het pand bevindt zich een éénlaagse aanbouw 

onder schilddak waarvan de nok haaks op de straat loopt. Het pand is uitgevoerd in baksteen en 

heeft een iets vooruitstekende natuurstenen plint. De vensterbanken onder de ramen zijn uitgevoerd 

in natuursteen en lopen als waterlijsten door over de gehele gevel. Direkt onder de gootlijst is een 

bakstenen fries aangebracht. Op de begane grond zijn zesruits rondboogramen aanwezig, op de 

verdieping zijn het rechthoekige zesruitsramen. Alle ramen zijn in een omlijsting van geprofileerde 

baksteen, uitgevoerd in een afwijkende kleur ten opzichte van de gevel, geplaatst. De dakkapellen 

zijn verspreid in het dakvlak gezet en voorzien van een zadeldakje en spits, gedekt met leien en 

bekroond door een zinken piron. In de middenrisaliet bevindt zich een dubbele paneeldeur met 

rondboog bovenlicht, gevuld met glas-in-lood. Voor de deur is een bakstenen trapje aangebracht. In 

het interieur verkeert de indeling in grote lijnen nog in de oorspronkelijke staat. Een lange gang 

doorsnijdt het pand, aan weerszijden zijn vertrekken aanwezig. Elementen uit de oorspronkelijke 

inrichting zijn sober, het betreft onder andere hoge stucplafonds, de trap met bewerkte houten 

balusters en paneeldeuren in houten geprofileerde omlijstingen. 

 

Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van het 

ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden van Nederland en is tevens van belang als voorbeeld 

van de typologische ontwikkeling van de dorpspastorie. Het heeft architectuurhistorische waarde 
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vanwege de sobere stijl en de markante detaillering. Het heeft ensemblewaarden in samenhang met 

de kerk, het voormalige raadhuis en het H. Hartbeeld. 

 

11.26.13.006 Domineeswoning Kouwenberg 31, Aarle-Rixtel 

Gemeentelijk monument. 

Woning van dominee naast protestantse kerk uit 1891. 
Midden in Aarle-Rixtel is langs de doorgaande weg deze voormalige domineeswoning gelegen. Het 

pand draagt de naam “VILLA REPOSA”. Het gebouw ligt op een aantal meters afstand van de straat 

in een ruime voortuin (deels bestraat). Links van het pand is vrij recent een kleine stalling in de trant 

van het hoofdgebouw opgetrokken. Op het perceel aan de linkerzijde bevindt zich de protestantse 

kerk. Rechts en aan de achterzijde is een flinke siertuin aanwezig. Hier is een kantoor in de stijl van 

het woonhuis gebouwd. Het eenlaags bouwwerk heeft een T-vormige plattegrond. Het is opgetrokken 

in rode baksteen en gemetseld in kruisverband. De achtergevel is opnieuw gemetseld met nieuwe 

steen in wild verband. Ook het achterste deel van de rechterzijgevel is modern. Rondom is een 

gepleisterde en geschilderde plint aangebracht. Het metselwerk is recentelijk schoongemaakt en 

opnieuw gevoegd. Waarschijnlijk had het pand oorspronkelijk een knipvoeg.  

Het geheel wordt afgedekt door een samengesteld zadeldak van blauwe Hollandse pannen. Het pand 

is geschilderd in gebroken wit en een beige tint.  

 

De topgevel links in de voorgevel springt iets naar voren ten opzichte van het rechts gelegen deel. Op 

de begane grond van de topgevel is een groot enkelruits venster met getoogd enkelruits bovenlicht 

aanwezig. Rond het venster is een geprofileerde stuclijst aangebracht. De getoogde bovenzijde heeft 

de vorm van een segmentboog. De lekdorpel aan de onderzijde is geschilderd. Hieronder bevindt zich 

vermoedelijk hardsteen. Onder het venster bevinden zich andere bakstenen dan in de rest van de 

gevel. Direct boven het venster is een houten balkon met balustrade op twee geornamenteerde 

consoles aanwezig. Op de verdieping bevindt zich een getoogde dubbele deur met ruit die uitkomt op 

het balkon. Ook dit venster heeft een segmentboog en stuclijst. Bovenaan is een kuif met plantmotief 

aangebracht. In de punt van de gevel bevindt zich tenslotte een klein rond venster met ronde stuclijst. 

Op de hoeken is onder de dakvoet (en houten goot) een eenvoudige console gemetseld. Langs de 

dakrand is een moderne houten windveer aangebracht. In het rechterdeel van de gevel zijn de 

voordeur en een venster aanwezig. De voordeur is een paneeldeur met getoogd enkelruits bovenlicht 

en een stuclijst met kuif. Het venster is enkelruits met een getoogd enkelruits bovenlicht, stuclijst en 

kuif. De lekdorpel is geschilderd. Tussen de deur en het venster is een hardstenen plaquette 

ingemetseld met daarop verschillende initialen en het jaartal 1891. Bovenaan dit deel van de gevel is 

een gepleisterd en geschilderd fries aanwezig met daarop de naam van het pand. Langs de dakvoet 

is een houten goot aangebracht. Verspreid over de gehele voorgevel bevinden zich ter hoogte van de 

balklaag sierankers. 

 

De linkerzijgevel is opgetrokken in een grovere steensoort. Ook deze stenen zijn grondig 

schoongemaakt en zien er daardoor nieuw uit. Het voegwerk is tevens vrij nieuw. In de gevel 

bevinden zich twee enkelruits vensters met enkelruits bovenlicht en geschilderde lekdorpeltegels. 

Boven de vensters is moderne zonnewering aangebracht. Ter hoogte van de balklaag zijn twee 

muurankers aanwezig. Bovenaan de gevel bevindt zich een uitkraging en een overhoekse 

muizentand. Hierboven is een houten goot geplaatst.   

 

In de rechterzijgevel bevindt zich links een topgevel. Op de begane grond is een enkelruits venster 

met getoogd enkelruits bovenlicht onder een anderhalfsteens boog. Aan de onderzijde zijn 

geschilderde lekdorpeltegels aangebracht. Op de verdieping bevindt zich een getoogd dubbel 

enkelruits draaivenster onder een anderhalfsteens boog. De lekdorpel is geschilderd. Ter hoogte van 

de verdieping zijn twee sierankers aangebracht, langs de dakrand een moderne houten windveer.  

Rechts van de topgevel is de gevel vernieuwd. Hierin bevindt zich een moderne deur. Tussen deze 

gevel en het kantoor in de tuin is een overkapping geplaatst.  
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De achtergevel is geheel opnieuw opgetrokken. Het betreft eveneens een topgevel, met daarin op de 

verdieping een modern dubbel enkelruits draaivenster onder een rollaag. Aan de onderzijde zijn 

geschilderde lekdorpeltegels aanwezig. Langs de dakrand is een houten windveer geplaatst.  

 

Waardering 

Villa Reposa is cultuurhistorisch van waarde als onderdeel van de bebouwing van de kern van Aarle-

Rixtel. Voorts is het vanwege de functie als domineeswoning belangrijk als ensemble met de kerk 

ernaast. Vanwege de gaafheid van hoofdvorm en de detaillering van met name de voorgevel is 

sprake van architectuurhistorische waarde. Het pand is echter grondig gerestaureerd, waardoor het 

een vrij “nieuwe” uitstraling heeft.   

 
Afbeelding: oude domineeswoning aan de Kouwenberg in Aarle-Rixtel 

 

26.14 Patronaat 

Aan de parochie verbonden gebouw voor geestelijke verzorging – begeleiding van de parochianen. 

 

26.15 Religieus groen 

Tuinen van pastorie of klooster (niet: landgoed); ook een typisch bedevaartspark valt hier onder. 

 

26.15.001 Processiepark Mariatuin, Mariahout 

Beeldbepalend gebied in Mariahout. 

 

 

26.16 Schuilkerk (schuurkerk) 

Provisorische kerkgelegenheid uit de jaren 1648 – 1800. Soms een flinke schuur, soms in een 

bijgebouw van een landgoed, soms zelfs een speciaal gebouwd gebouw. Ook wel schuurkerk 

genoemd. 

 

26.16.001 Schuilkerk van Aarle 

Aan de zuidkant van de straat achter de huizenrij, tegenover de pastorie. Aangegeven op Kaart van 
de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
 
26.16.002 Schuilkerk van Beek 
Aan de noordzijde van het westelijk pleintje, met een mooie tuin er achter (tevens pastorie?). 
Aangegeven op Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
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26.17 Seminarie 

Combinatie van klooster, schoolgebouwen en woongebouwen, vaak als centrum van een landgoed. 

Opleidingsinstituut voor priesters. 

 

26.18 Stokske 

Paal of boomstronk met daaraan een kastje met daarin een heiligenbeeld, oorspronkelijk met een 

offerblok. Ook “keske” genaamd. 
 

26.19 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. 

 

26.19.001 Hagelkruis Hoge Akkers Aarle 
Aangegeven op de topografische kaart van 1930, 1985. 
Beschermd rijksmonument nr. 6935. 

Op de Hooge Akkers, ten zuidwesten van het Protestantse Kerkhof, op het kruispunt van vier 
landwegen, een stenen hagelkruis, het enige bewaarde in Noord-Brabant. Hagelkruisen zijn kruisen 
die sedert de vroege middeleeuwen in het veld op een wegenkruispunt werden opgericht om onweer 
en hagel af te weren. Er werden regelmatig broodbedelingen bij gehouden (vgl. de "Hagelspende" in 
Duitse landen), op de Kruisdagen (in april of mei) hield een processie er statie; tevens waren zij vaak 
ook grenssteen. Het stenen hagelkruis te Aarle is vermoedelijk XVIe-eeuws, vertoont in reliëf een 
archaische Christusfiguur en heeft bovenin een kleine vierkante opening, die mogelijk gediend heeft 
om er een kaars of lantaarn in te plaatsen. Het hardstenen kruis in Aarle-Rixtel is wel een 
oorspronkelijk exemplaar. Het kruis is gesierd met een zeer rudimentaire Christus en de letters INRI. 
Reeds in 1419 schijnt dit kruis beschreven te zijn, vermoedelijk is het dus al ouder. Heel bijzonder. 
Rond 1910 is er een hek rond geplaatst ter bescherming. 

 
Afbeelding: Het hagelkruis van Aarle (juli 2011) 

 

26.19.002 Wegkruis bij Rixtel 
Wegkruis aan de splitsing Helmondseweg/Bosscheweg 79. 
Op topografische kaart 1985. Dateert van circa 1920. 
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Beschermd rijksmonument nr. 467381. 

 
Afbeelding: Wegkruis aan de Bosscheweg. 

 

26.20 Mirakelkuil 

Plaats, al dan niet een kuil, waar te velde wonderen zouden gebeurd zijn. 

 

26.21 Luihuis 

Stellage met luiklok, bij een kerk. 
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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, evenals de 

eik, op een centrale plaats in een dorp geplant, waar onder 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.‟
69

 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.
70

 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.
71

 Een leuk detail is dat onze voorouders thee zetten van de 

lindebloesem. 

 

Stuifmeelonderzoek van de bodem heeft uitgewezen, dat reeds 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 veelvuldig voorkomen van deze naam 

duidt eveneens op het veel voorkomen van deze boom, die in de Middeleeuwen en later een 

belangrijke rol heeft gespeeld in het volksleven en in de volksoverlevering.
72

  

 

27.2 Fontein 

Min of meer monumentale waterfontein. 

  

27.3 Gedenkteken 

Profaan beeld of ander object als monument, herinnerend aan gebeurtenis of iets dergelijks. 

 

27.4 Hek 

Hek, tolhek, niet behorend bij de beemden of de akkers. 

 

27.5 Kinderkolonie 

Huis in de bossen waar de “Rotterdamse bleekneusjes”weer wat kleur konden opdoen. 

 

27.6 Poel 

Waterplas op boerenerf, langs de weg of op plein, brandput. Wielen langs dijken zijn opgenomen 

onder thema Beemden. 

 

27.7 Pomp 

Openbare drinkwaterpomp op straat of plein. 

 

27.7.001 Pomp Aarle-Rixtel Dorpsstraat 

Beschermd rijksmonument nr. 6937 

                                                                 

69 Bolmers, 1975, 40. 

70 K.Leenders, Toelichting bergippen CHI (z.p. z.j.) 

71 Van Asseldonk, 2003, 133. 

72 Bolmers, 1975, 41. 
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Dorpsstraat 67 te Aarle-Rixtel 

Op het driehoekig grasveld (een "tip") op de hoek van de Beekseweg en de Dorpsstraat een 

gietijzeren pomp, blauw geschilderd, bekroond door een vergulde bol, op een hardstenen voetstuk. 

 

27.8 Schaapskooi 

Stal speciaal voor schapen, meestal op de heide of aan de rand ervan. 

 

27.9 School 

Zowel de oude parochieschool, als eventuele Latijnse school, HBS en andere typen. 

 

27.9.001 Schoolhuis St. Jozef 

Kapelstraat 50 te Beek en Donk. 

Gebouwd rond 1880 

MIP AE007-000037 

 

27.9.002 Basisschool Mariahout 

Mariastraat 29-31-33 te Mariahout. 

Dateert van 1949. 

MIP AE063-000769 

Beeldbepalend pand. 

Aan de linkerzijde van het klooster bevindt zich de kapel, geaccentueerd door hogere smallere 
vensters en een open klokkestoel. 
 

 

27.10 Sportterrein 

Het gaat om sportterreinen van voor 1960, zoals vroege voetbalvelden, tennisbanen, hypodromen en 

velodromen. 

 

27.11 Straatmeubilair 

Oude lantaarnpalen, handwijzers (soms al middeleeuws!), mijlpalen langs wegen.  

 

27.11.001 Trottoirafbakening 

Tegenover Dorpsstraat 16 te Aarle-Rixtel. 

Beschermd rijksmonument nr. 6939 

Fraaie hardstenen stoeppalen met kettingen welke van belang zijn wegens oudheidkundige waarde. 

 

(12 vervallen) 
 

27.13 Ziekenhuis 

Aanvankelijk een “hospitaal” in middeleeuwse zin, in de 19
e
 eeuw gaan ze meer op een echt 

ziekenhuis lijken. 

 

27.14 Volkverhalen 

Alleen volksverhalen die duidelijk gekoppeld zijn aan een geografische locatie binnen de gemeente 

worden opgenomen. Er zijn ook nog tal van algemene verhalen die niet aan een bepaalde plek te 

koppelen zijn. Die nemen we niet mee. Verhalen worden gevonden in de Verhalendatabank van het 

Meertens Instituut
73

 en in de lokale literatuur. 

 

11.27.14.001 Aarle, KUSTERS03709, tegenover raadhuis Aarle, bidden tegen de ratten (172456, 

391227) 

Tegenover het gemeentehuis (van Aarle) staat nog het brede huis van brouwer Prinsen. Daar waren 

veel ratten. „n Knecht heeft toen ‟n halve dag in de poort zitten bidden: alle ratten trokken toen naar 

het huis van Verteller. Daar vingen ze er wel 40 per dag. 

Opmerking: Bierbrouwerij De Zwaan, vanaf 1867, Dorpsstraat 14, Aarle. 

                                                                 
73

 http://www.verhalenbank.nl/  

http://www.verhalenbank.nl/


106 

 

 

11.27.14.002 Aarle, KUSTERS03713, kapel Aarle, Mariabeeldje (172365, 391000) 

Het beeldje van O.L.V. Zetel der Wijsheid, is van pijpaarde. ‟n Boer was aan ‟t rog maaien en hoorde 

Engelenzang. Hij waarschuwde kerkelijke en wereldlijke overheid, die hem niet geloofden maar 

tenslotte meegingen. Ook zij hoorden het. Ze vonden het beeldje in ‟n boom en lieten er een 

veldkapel voor bouwen. Jan Jansen, ‟n scholaster, liet de huidige kapel bouwen. Hij is in het 

priesterkoor begraven. Na 1648 werd de kapel gedeeltelijk raadhuis, gedeeltelijk school. ‟t Beeldje is 

bewaard in het huis van brouwer Prinsen. Momenteel is Aarle-Rixtel ‟n druk pelgrimsoord: van verre 

omtrek gaat men er bidden in nood en bij ongelukken. 

Opmerking: de bedoelde kapel moet de kapel op de Koudenberg zijn, zie 11.26.6.003, waarin 

een dergelijk pijpaarden beeldje aanwezig is.. 

 

11.27.14.003 Aarle, KUSTERS03719, wolfsput, gerechtsplaats (175364, 390791) 

In Bakel werd recht gesproken aan de kerk; in Aarle-Rixtel in de Wolfsput die waarschijnlijk ook aan 

een Heer hoorde. 

 

11.27.14.004 Rixtel, KUSTERS03701, Mathezerhoeve, Tempeliers (173139, 390529) 

In Rixtel, nu bij het wegkruis aan de Helmondse weg, heet ‟n oude boerderij nog de Malthezer-hoeve. 

Ze is ‟n overblijfsel van het Tempeliershuis, dat daar heeft gelegen. Er was ook grond van de Abdij 

Binderen; later kwam dat aan de domeinen. ‟n Boer uit Beek en Donk heeft het tenslotte goedkoop 

gekocht; ‟t had nog iets van “zwart goed”. 

 

11.27.14.005 Stiphout, KUSTERS03621, Kasteel Croy, Onderaardse gang (171498, 390116) 

Er waren veel contacten tussen het kasteel en Croy en de Abdij van Binderen. Vanuit het kasteel van 

Helmond liep een onderaardse gang naar het kasteel van Croy. 

Opmerking: De afstand kasteel Croy – klooster Binderen is 2,5 kilometer. De gang zou enkele 

beekdalen moeten oversteken. 
 

 

27.15 Gasthuis 

Gebouw van een al dan niet middeleeuwse instelling voor de verzorging van reizigers of huisvesting van 

armen. 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. 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. . Evenzo geldt dat de opvang en huisvesting van armen. 
 

27.16 Kiosk 

Meestal veelhoekig houten bouwsel op een plein, bedoeld voor muziekuitvoeringen. 

 

27.16.001 Kiosk Aarle-Rixtel 

Beschermd rijksmonument nr. 520173 

Kiosk op de Kouwenberg. 

MUZIEKTENT, gebouwd in 1924 in traditionalistische vormen, gerestaureerd in 1974. Vrijstaand op een 

gazon op het driehoekig plein in de kern van Aarle-Rixtel. Achthoekige muziektent op een betonnen 

voet met bakstenen hoeken. Aan één zijde is een bakstenen trapje aanwezig. Gietijzeren kolommen 

ondersteunen het houten plafond met puntdak dat is gedekt met bitumen. De dakrand is voorzien van 

een gootlijst. Tussen de kolommen is een houten hekwerk geplaatst.  

 

De muziektent is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van 

een culturele ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een 

traditionalistische muziekkoepel. Het object is gaaf bewaard gebleven en zeldzaam. 
 

27.17 Waterput 

Bedoeld wordt een openbare waterput, niet de gewone boeren waterput die op menig erf te vinden was. 
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27.18 Bank  

Typisch bankgebouw, meestal van de boerenleenbank. 

 

27.19 Winkel 

Meestal een woning met aangepaste pui met een of meer uitstalramen. Soms echt als winkel gebouwd 

pand. 

 

27.19.001 Groentewinkel Heuvelsplein 71, Beek en Donk 

Gebouwd in 1882. 

 

27.19.002 Slagerij Beek en Donk 

Kerkstraat 56 

Gebouwd in 1898. 

 

27.19.003 Winkel met woonhuis 

Koppelstraat 1 te Beek. 

Gebouwd in 1935. Delftse School 

MIP AE007-000058 

Gevel belangrijk in zicht vanaf en naar Heuvelplein. Ligging tegenover Kerkstraat 1. 
 

27.19.004 Winkel met woonhuis 

Heuvel 3 te Lieshout. 

Gebouwd in 1930. Traditionalisme 

MIP AE063-000749 

 

27.20 Gemeenschapshuis 

Een soort profaan patronaat. 

 

27.21 Herberg 

Uitspanning, café waar desgewenst de reiziger kon overnachten. Indien tevens paardenwisselstation 

aan doorgaande oude weg, dan genoteerd onder doorgaande wegen (13.02 Halte). Historische 

bronnen met betrekking tot de cafés en herbergen in  de regio onthullen dat er veel stille kroegen 

waren (dat wil zeggen zonder drankvergunning). Meestal werd het geestrijke vocht geschonken in de 

voorkamer van een woonhuis. 
 

11.27.21.001 De Reizende Man, Ginderdoor 55, Lieshout 

Herberg aan de weg van Lieshout naar St.-Oedenrode net voorbij Ginderdoor. 

 

11.27.21.002 De Roode Leeuw, Bosscheweg 32-34, Rixtel 

Herberg aan de weg van Rixtel naar Aarle. 

 

11.27.21.003 De Zwaan, Aarle-Rixtelseweg 77 (?), Rixtel 

Herberg aan de weg van Rixtel naar Helmond in Overbrug. Buiten Laarbeek. 

 

11.27.21.004 De Zwaan, Herendijk 37, Donk 

Herberg aan de weg van Donk over het Heerend Brugje naar Donkersvoort. Is nog restaurant. 

 
27.21.005 Herberg Lieshout 

Heuvel 5 te Lieshout 
Eclecticisme, gebouwd rond 1870. 
MIP AE063-000750 

Het pand huisvest tevens de plaatselijke harmonie St. Cecilia en het Gildehuis St. Servatius. Bij 
verbouwing is de dakvorm veranderd en zijn de drie dakkapellen aangebracht. 
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27.22 Hotel/restaurant 

Speciaal voor het bieden van overnachting bebouwd pand, meestal met daaraan verbonden restaurant. 
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Thema: 28 Grondstofwinning 

 

Onder grondstofwinning valt naast turfwinning ook zandwinning, klei- en leemwinning, 

drinkwaterwinning en viskwekerijen. 

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.  

 

 

Turfwinning 
 

28.1 Boerenkuil 

Onregelmatige ééndagsput in het veen, meestal in verlandende of verlande vorm. 
 
Ze zullen er wel geweest zijn, maar ik zie op de kaarten alleen heel veel hgeel natte graslanden, maar 
niet de typische aanduiding van (verlandende) boerenkuilen. Toponiemen met “put”, “klot” etc? 
 

28.2 Peelbaan 

Weg tussen de boerenkuilen door dieper het veen in. 
 

28.3 Turfhok 

Opslagplaats voor turf op boerenerf. 
 

28.4 Turfvaart 

Kanaal voor turftransport, met wegen en bomen erlangs, sluizen en bruggen, spoelkolken en 
wisselvakken. 
 

28.5 Moerput 

Laagte ontstaan door grootschalige turfwinning. 
 
Zandwinning 
 

28.6 Uitgelaagd perceel 

Meestal niet meer dan één meter verlaagd perceel. De “rooie grond” is er uitgehaald, de oude 
teeltlaag is daarna teruggezet. 
 

28.7 Zandwinput 

Grote en diepe zandwinning met machines. Ook: zandwinning voor de aanleg van de 17e-19e 
eeuwse “dijken”, rechte wegen over de hei. 
 
11.28.07.001 Het Luytelaar, Herendijk, Lieshout 
Een ondiepe en een diepe zandwinput, blijkbaar om zand te winnen voor het ophogen en egaliseren 
van de naastliggende sportvelden. Na 1930, voor 1985. 
 
11.28.07.002 Aan de Trekgraaf tussen Donk en Beek, west van IJsweg. 
Zo te zien een zandwinput, mogelijk ten behoeve van ophoging van naastgelegen woonwijken. 
Gelandscaped als vijver in park. Na 1930, voor 1985. 
 
11.28.07.003 Aan de Trekgraaf tussen Donk en Beek, tussen IJsweg en Otterweg. 
Zo te zien een zandwinput, mogelijk ten behoeve van ophoging van naastgelegen woonwijken. 
Gelandscaped als vijver in park. Na 1930, voor 1985. 
 
11.28.07.004 Aan de Trekgraaf tussen Donk en Beek, Oost van Otterweg 
Zo te zien een zandwinput, mogelijk ten behoeve van ophoging van naastgelegen woonwijken. 
Gelandscaped als vijver in park. Na 1930, voor 1985. 
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11.28.07.005 Zwembad, Parklaan, Donk 
Zo te zien een zandwinput, mogelijk ten behoeve van ophoging van naastgelegen woonwijken. 
Gelandscaped als vijver in park. Na 1930, voor 1985. 
 
11.28.07.006 Aan de IJsbaanlaan, Beek 
Zo te zien een zandwinput, mogelijk ten behoeve van ophoging van naastgelegen woonwijken of werk 
aan het kanaal. Gelandscaped als visvijver “De Koppelen” en ijsbaan in park. Na 1930, voor 1985. 
 

28.8 Stuifzandwinning 

Plaatsen waar zand werd gehaald uit stuifzandgebieden/heuvels. 
 

28.9 Leemput 

Kuil waaruit klei of leem gehaald is voor steen- of pottenbakkerij, het besmeren van wanden of maken 
van vloeren. 
 
11.28.09.001 in akker Valkendijk, De Trompetter, Aarle 
Merkwaardige plek aan de rand van de open akker, met een steilrandje aan de westzijde en een haag 
aan de oostzijde. Het is slechts een gissing dat het een oude leem (of zand-) kuil is. Bebouwd met 
enkele woningen. 
 

28.10 Steenoven 

Steenbakkerij ten plattelande. 

 

28.11 Droogloodsen 

Loodsen waarin gevormde stenen drogen voorafgaand aan het bakken. Ook genaamd “geleeg”. 
 
Drinkwaterwinning 
 

28.12 Waterputtenweg 

Weg langs de waterputten. 
 

28.13 Pompgebouw 

Gebouw met pompen en zuiveringsinstallaties voor de waterwinning. 

 

28.14. Watertoren 

Verhoogd waterreservoir van de waterdistributie. Komen ook voor op bedrijfsterreinen. 
 

Viskwekerijen 
 

28.15 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 vis werd door de watermolenaars 
verschalkt. 
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.
74

  

 

28.16 Vismarkt 

Plein waar de vis verkocht werd die men uit vennen en beekjes haalde. 

                                                                 

74 Beex, 1987. 
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Thema: 29 Industrieel 

 

Deze 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 Cultuurhistorische Inventarisatie ook in beeld gebracht worden, zodat ook de Industriële 

archeologie gevoed kan worden met informatie. Dit thema zal nog verder ontwikkeld moeten worden, 

maar voorlopig onderscheiden we: 

 

29.1 Arbeiderswoning 

Het gaat dan om een enkele losse woning bij een bedrijf, niet om complete wijken, want dan valt het 

onder thema woonwijken (30.1). 

 

29.1.001 dienstwoningen klokkengieterij 

Klokkedngietersstraat 7-9-11 te Aarle-Rixtel. 

Beschermd rijksmonument nr. 520171 

Blok van drie woningen, FABRIKANTENWONING met DIENSTWONINGEN, gebouwd in ca. 1880 in 

Eclectische stijl. Het geheel bestaat uit een hoofdwoning, geflankeerd door twee terugliggende 

dienstwoningen. De woningen liggen aan de Klokkengieterstraat, in het verlengde van de Dorpsstraat 

nabij de Zuid-Willemsvaart.  

 

Cluster van drie aan elkaar gebouwde woningen, uitgevoerd in baksteen. Het middelste pand, 

nummer 9, is een éénlaags pand op rechthoekige plattegrond onder zadeldak. Dit huis is vijf traveeën 

breed met middenrisaliet en hoeklisenen, de risaliet wordt bekroond door een trapgeveltje met 

siervazen. Het dak, waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt, is gedekt met kruispannen. De 

voorgevel heeft een gepleisterde plint en wordt bekroond door een gepleisterde lijst en gootlijst. De 

zijgevels zijn voorzien van een boogfries dat om de topgevel heen loopt. De getoogde T-ramen en de 

deur zijn in gepleisterde omlijstingen, voorzien van kuiven geplaatst. De bovenlichten zijn gevuld met 

glas-in-lood ramen in geometrische patronen. De nummers 7 en 11 bevinden zich aan weerszijden 

daarvan en zijn gespiegeld ten opzichte van elkaar. Deze woningen op rechthoekige plattegrond 

hebben een zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat. De daken zijn gedekt met Hollandse 

pannen. 

 

De voorgevels zijn voorzien van een gepleisterde plint en tandlijst tussen hoeklisenen. Op de kopse 

gevels loopt een lijst om de topgevel. De woningen hebben zesruits schuiframen (één daarvan op de 

kopse gevel van nummer 7 is vervangen door een deur) en klampdeuren. In het interieur van nummer 

9 zijn nog elementen uit de oorspronkelijke indeling en inrichting bewaard. De centrale gang heeft een 

marmeren vloer. Aan weerszijden daarvan bevinden zich vertrekken voorzien van stucplafonds, in 

kamer rechts van de ingang met dekoratieve bewerking. Aan de achterzijde is een latere uitbouw 

geplaatst. Het bovenlicht van de doorgang bevat nog het oorspronkelijke glas-in-lood. De ramen aan 

de binnenkant zijn voorzien van houten paneelluiken, verder bevinden zich in de woning nog een 

aantal paneeldeuren.  

 

Het driedubbele woonhuis is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als 

voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de nijverheid en als voorbeeld van de 

typologische ontwikkeling van de fabrikantenwoning. Het is architectuurhistorisch van belang 

vanwege de sobere stijl. Het gebouw is tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. 

Het is zeldzaam wegens opzet en compositie. 

 

29.1.002 Dubbele arbiederswoning Lieshout 

Ribbiusstraat 21 en 23, gebouwd rond 1910. 

 

29.1.003 Arbiederswoningen Lieshout 

Ribbiusstraat 33 en 35, gebouwd rond 1900. 

MIP AE063-000787 

Vroeger waren dit vier arbeiderswoningen. 
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29.2. Brouwerij 

Speciaal voor het brouwen van bier gebouwd of aangepast gebouw. 

 

29.2.001 Brouwerij Aarle-Rixtel 

Dorpsstraat 16 te Aarle-Rixtel. 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Brouwerij/puddingfabriek ged. Rijksmonument 
 

29.2.002 Brouwerij Lieshout 

Twee mouttorens van rond 1935, gelegen aan de Burg. Van den Heuvelstraat ongenummerd in 

Lieshout.  

 

29.3 Directeurswoning 

Een losse villa-achtige woning vlak naast het bedrijf. 

 

29.3.001 Fabrikantenvilla Lieshout 

Burg. Van den Heuvelstraat 18 te Lieshout. 

Gebouwd in 1938, Traditionalisme 

MIP AE063-000755 

Jaartal in windvaan. Is gesitueerd op een hoek. 
 

 

29.4 Fabrieksgebouw 

Productie- en opslagruimten van bedrijven, speciaal voor dat doel gebouwd. Sigarenfabrieken worden 

hier onder gebracht. 

 

29.4.001 Draad- of klinknagelfabriek Van Thiel, Bosscheweg te Donk 

Bosscheweg 34-36- 38-40 -42 te Beek en Donk. 

Beschermd rijksmonument nr. 520155, 520156, 520157 en 525188 

Vanaf 1842 ontwikkelde zich te Donk het bedrijf van Van Thiel, dat spijkers (draadnagels, gaas en 
later bouwstaal) vervaardigde en wat later Nedschroef en Thibodraad zou worden. Het bedrijf kreeg 
voor het Brabantse landschap een grote betekenis toen het vanaf 1902 ook prikkeldraad ging 
produceren. Dit ging geleidelijk veel groene perceelsscheidingen (heggen, hagen, hakhoutranden) 
vervangen waardoor het landschap veel opener werd.

75
 

 

Achter het langgerekte tweelaags kantoorgebouw aan de Zuid-Willemsvaart ligt, haaks gelegen op 

het kanaal, een eenlaags FABRIEKSHAL met sheddaken, oorspronkelijk gebouwd in ambachtelijk-

traditionele stijl voor de fabrieksmatige produktie van klinknagels. Binnen de bescherming valt 

uitsluitend het oudste gedeelte van de bedrijfsaanbouw, bestaande uit een tweetal in oost-westelijke 

richting gesitueerde bedrijfshallen onder dubbel sheddak met kruispannen. In het interieur zijn de 

hallen door een bakstenen binnenmuur gescheiden. De sheds zijn aan de noordelijke zijde geopend. 

Deze fabriekshallen zijn opgetrokken in baksteen. De zuidelijke gevel is geleed door een vijftiental 

lisenen. Ook de oostelijke gevel heeft een dergelijke indeling. Aan deze zijde zijn de topgevels 

voorzien van blinde oculi. Alle gevels zijn voorzien van smeedijzeren muurankers.  

 

Het KANTOORGEBOUW van de voormalige klinknagelfabriek P. van Thiel en Zonen bestaat uit een 

langgerekt blokvormig hoofdgebouw, parallel aan de Zuid-Willemsvaart. Het gebouw dateert uit 1906-

'07 en toont vormen van Overgangsstijl. Na de Tweede Wereldoorlog is het interieur gemoderniseerd.  

Het kantoorgebouw heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen. De voorgevel bestaat 

uit een middengedeelte van dertien vensterassen en twee weinig geprononceerde hoekrisalieten van 

elk vier vensterassen. Het gebouw geeft een plat dak met rondom schilden, gedekt met verbeterde 

Hollandse pannen. Het muurwerk bestaat uit baksteen, dat wordt verlevendigd door de toepassing 
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van strengpersstenen banden en een keperboogfries. In de hoekrisalieten is boven de ijzeren lateien 

van de vensters op de begane grond een baksteenmozaïek ingemetseld. Zowel de ingangstraveeën 

van het middendeel en de zijrisalieten worden bekroond door topgevels. In het laatste geval zijn de 

topgevels stomp en worden ze afgesloten door een gemetselde bakstenen balustrade met 

keperboognissen. In de derde vensteras zowel aan de linker- als de rechterzijde van het middendeel 

bevindt zich op de begane grond een ingangspartij. De zuidelijke is de gemoderniseerde 

hoofdingang. De noordelijke bestaat uit een getoogde, opgeklampte inrijpoort met bovenlicht met 

kleine roedenverdeling. De vensters op begane grond en etage van de gehele voorgevel bestaan uit 

openslaande vensters met een getoogd bovenlicht met kleine roedenverdeling, danwel een gedeeld 

rondbogig bovenlicht. De zolderverdieping wordt belicht door rondboogvensters in de topgevels. In de 

noordelijke zijgevel aan de achterzijde onder meer een deur met houten luifel aangebracht. De 

zuidelijke gevel heeft twee vensterassen. Aan de linkerzijde is een openslaand venster met driedelig 

bovenlicht; aan de rechterzijde een driedelig gekoppeld venster. Op de etage zijn vier openslaande 

vensters met driedelige bovenlichten toegepast. Ten noorden van het gebouw wordt het 

fabrieksterrein afgesloten door een bakstenen muur onder ezelsrug, waarin het transformatorhuis is 

opgenomen.  

 

Aan de noordelijke zijde van het kantoorgebouw staat, aan de weg langs het kanaal, een bakstenen 

MUUR met TRANSFORMATORHUISJE in traditionalistische vormen uit omstreeks 1920. Het 

transformatorhuis maakt deel uit van de bakstenen fabrieksmuur onder ezelsrug, die het 

fabrieksterrein aan de oostelijke zijde van de Bosscheweg scheidt. Ter plaatse van het gebouwtje 

wijkt de muur sterk terug en sluit aan op de oostelijke gevel van het gebouw. Het bakstenen eenlaags 

transformatorhuis wordt gedekt door een plat dak. In de oostelijke gevel is een zware plaatijzeren 

deur aangebracht. 

 

Waardering. 

Het kantoorgebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van 

een sociaal-economische en technische ontwikkeling, namelijk de groei van de metaalindustrie in 

relatie tot de ontwikkelingen aan de Zuid-Willemsvaart in de periode rond 1900. Het is tevens van 

belang voor de typologische ontwikkeling van de gebouwen voor de metaalnijverheid. Het heeft 

architectuurhistorisch belang door de eenvoudige en utilitaire vormentaal. Het heeft 

ensemblewaarden wegens de kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke relatie 

met wegen en wateren. Het is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur. 

 

Het gebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een 

sociaal-economische en technische ontwikkeling, namelijk de groei van de metaalindustrie in relatie 

tot de ontwikkelingen aan de Zuid-Willemsvaart in de periode rond 1900. Het is tevens van belang 

voor de typologische ontwikkeling van de gebouwen voor de metaalnijverheid. Het heeft 

architectuurhistorisch belang door de eenvoudige en utilitaire vormentaal. Het heeft 

ensemblewaarden wegens de kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke relatie 

met wegen en wateren. Het is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur. 

 

Het transformatorhuisje is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking 

van een sociaal-economische en technische ontwikkeling, namelijk de groei van de metaalindustrie in 

relatie tot de ontwikkelingen aan de Zuid-Willemsvaart in de periode rond 1900. Het is tevens van 

belang voor de typologische ontwikkeling van de gebouwen voor de metaalnijverheid. Het heeft 

architectuurhistorisch belang door de eenvoudige en utilitaire vormentaal. Het heeft 

ensemblewaarden wegens de kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke relatie 

met wegen en wateren. Het is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur. 

 

29.4.002Stoelenfabriek Merkelbach 

Dorpsstraat 73 te Lieshout 

Beschermd rijksmonument nr. 520187 

STOELENFABRIEK MERKELBACH, door de familie Merkelbach in 1864 opgericht in het centrum 

van Lieshout, op dezelfde plaats waar ook nu de stoelen vervaardigd worden. De oudste onderdelen 
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van de fabriek dateren uit 1864. De productiehal met de sheddaken is rond 1890 gebouwd. De vier 

onderdelen zijn rond 1980 deels van binnen en buiten vernieuwd. Er zijn verschillende latere 

uitbreidingen, welke vanuit het oogpunt van monumentenzorg van ondergeschikt belang zijn. 

 

De stoelenfabriek Merkelbach is een fabriekscomplex bestaande uit aan elkaar verbonden 

onderdelen parallel aan de straat. Geheel links een eenlaags gedeelte op rechthoekige plattegrond, 

onder een zadeldak met nok parallel aan de straat met oudhollandse dakpannen. Het handvorm 

baksteen gebouw heeft een tandlijst onder de daklijst. Zesruits schuifvensters, in de tweede as van 

links een paneeldeur met halfrond bovenlicht waarin sierroeden. Hieraan verbonden, maar eensteens 

naar voren verspringend is een anderhalflaags bouwdeel op rechthoekige plattegrond, eveneens 

onder zadeldak met nok parallel aan de straat en oudhollandse dakpannen, met tandlijst. Pand met 

gevels van handvorm baksteen en rechte steekankers. Vijf traveeën, met zesruitsschuifvensters en 

een vernieuwde paneeldeur met bovenlicht uiterst links. De zolderverdieping heeft vlak boven het 

vloerniveau tweeruits lichten. De linkergevel is blind, maar heeft net als de rechter zijgevel geschulpte 

houten windveren en gedecoreerde makelaar. Rechts drie vensters met kleine roedenverdeling en 

een vernieuwd rondlicht met een karrewiel. Op het dak twee bakstenen schoorstenen die met 

beschilderd zink zijn bekleed. Hierna volgt een eenlaags tussenlid onder plat dak met 

openschuivende garagedeur. 

 

Vervolgens de voormalige productiehal, op rechthoekige grondslag en opgetrokken uit machinale 

baksteen. Dit deel heeft drie sheddaken en vervolgens een zadeldak, belegd met tuile-du-

Nordpannen en golfplaten, met de nok haaks op de straat. De daklijst is voorzien van een muizetand- 

en een tandlijst. De drie delen met sheddak hebben elk een getoogd zesruits ijzeren raam. Tussen de 

daken zinken vergaarbak voor afvoer hemelwater. Het aansluitende deel is opgetrokken uit hout, met 

houten deur en raam. In de oorspronkelijke poort hiernaast is de opgeklampte poortdeur nog 

aanwezig, naast een nieuwe schuifdeur.  

 

Het aaneengebouwde geheel is van belang als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling 

in de gemeente Lieshout, vanwege de gaafheid van het exterieur is het ook van belang voor het 

aanzien van Lieshout, mede gezien het structurele en visuele gaafheid van de dorpse omgeving. 

 

29.4.003 Kousenfabriek Beek en Donk 

Coolen Willemstraat 11 te Beek en Donk 

Beschermd rijksmonument nr. 520181 

Aan de oostelijke zijde van de Zuid-Willemsvaart staat, direct aan het onverharde jaagpad van het 

kanaal, de voormalige KOUSENFABRIEK Coolen, met, noordelijk van de fabriek en onder hetzelfde 

dak, een BEDRIJFSWONING, daterend uit omstreeks 1895. Het pand is thans in gebruik als 

modelmakerij en is opgetrokken in ambachtelijk-traditionele stijl.  

 

Het bedrijfspand heeft een langgerekte rechthoekige plattegrond, telt twee bouwlagen en wordt 

gedekt door een mansardedak met muldenpannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en 

voorzien van een gepleisterde plint en een gemetselde tandlijst met gootlijst. De balklagen in het 

gebouw zijn duidelijk gemarkeerd door het gebruik van ijzeren steekankers. Het bedrijfsgedeelte telt 

zes vensterassen. Op de begane grond is omstreeks 1995 aan de noordelijke zijde van de voorgevel 

een opgeklampte inrijpoort ingezet. De overige vier vensterassen, aan de zuidelijke zijde, worden 

ingenomen door twee ijzeren twaalfruits vensters, een opgeklampte getoogde deur en een derde 

ijzeren venster. Daarentegen zijn op de verdieping zes houten zesruits vensters toegepast. In de 

zuidelijke zijgevel treft men op de begane grond een identiek ijzeren raam aan. Op de 

zolderverdieping is in deze gevel een houten zesruits venster aangebracht. In de gevel van de 

bedrijfswoning wordt de centraal in de gevel staande voordeur met driedelig bovenlicht geflankeerd 

door een breed driedelig venster onder segmentboog. Centraal in elk van deze vensters is een groter 

schuifvenster aangebracht. Op de etage drie schuifvensters, met driedelig bovenlicht en vierdelig 

onderraam. Het woonhuis heeft op het dak aan de noordelijke zijde een schoorsteen. Tegen de van 

het woonhuis scheidende muur staat in de fabriek een tweede schoorsteen. De twee bouwlagen van 

de fabriek worden gescheiden door een over praktisch de gehele breedte van de gevel doorlopend 
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gepleisterd veld: hierop heeft waarschijnlijk de firmanaam gestaan. Ten noorden en oosten van het 

woonhuis ligt een tuin. Deze wordt door een bakstenen muur met een overkluisd poortje van het 

jaagpad gescheiden.  

 

Het bedrijfsgebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een economische en technische ontwikkeling, in het bijzonder de groei van 

kleinschalige industrie nabij de Zuid-Willemsvaart. Het is van belang als voorbeeld van de 

typologische ontwikkeling van de gebouwen voor de kleine nijverheid. Het is van belang voor het 

aanzien van de kanaalzone. Het heeft ensemblewaarden wegens de historisch-ruimtelijke relatie met 

wegen en wateren. 

 

11.29.4.004 Boterfabriek Lieshout 

Dorpsstraat 94 te Lieshout. 

Gebouwd rond 1900. Delftse School 

MIP AE063-000718 

De fabriek heette: "Landbouwers Welvaren". Het geheel is sterk verbouwd. 
 

11.29.4.005 Bavaria Burg. Van den Heuvelstraat 31 – 35, Lieshout 
Hoofdkantoor Bavaria B.V.; Fabriek 
 

11.29.4.006 Boerderij Dorpsstraat 18, 20, Lieshout 
Landbouwwerktuigenfabriek uit 1900 
MIP AE063-000712 
 

 

29.5 Fabrieksterrein 

Terrein behoren bij fabrieksgebouwen, gebruikt als verkeersgebied, parkeerruimte, opslagruimte en 

misschien zelfs wel productiegebied (bezinkbekkens bijv.) 

 

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). 

 

29.7 Hoge schoorsteen 

Hoge schoorsteen van een industrieel bedrijf. 

 

29.8 Hopeest 

Het gebouwtje waarin de hop boven een vuurtje te drogen gelegd wordt. 

 

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. 

 

29.10 Klokkengieter 

Bedrijfsgebouwen van een klokkengieterij. Niet een incidentele klokgietkuil bij een kerk. 
 

11.29.10.001 Klokkengieterij Petit & Fritsen, 
Lokatie van het bedrijf voor ca 1880, alwaar o.a. een aangepaste lantaarnpaal er nog aan herinnert. 
Klokkengieterij Petit en Fritsen is het op twee na oudste familiebedrijf in Nederland. Rond 1690 komt 
Nicolas Jullien, telg uit een oud klokkengietersgeslacht, met zijn kinderen, waaronder Alexius en 
Maria naar Nederland en vestigt zich in Weert. Nadat de kinderen van Maria, die met de chirurgijn 
Jean Petit gehuwd was geweest, met de dood van hun moeder in 1703 wees waren geworden, 
haalde Nicolas hen naar Weert. Aldaar leerden zij het vak bij hun oom Alexius. Van de kinderen Petit 
vestigden zich omstreeks 1720 Jean Petit in Helmond en zijn broer Joseph in Someren. Josephs 
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zoon Alexius verhuisde in 1787 naar Aarle-Rixtel samen met zijn zonen Henricus, Everardus en 
Alexius jr. Zijn dochter Aldegonda huwde met Izaac Fritsen. Toen Henricus als de laatste Petit in 
1815 met klokkengieten ophield, werd de gieterij voortgezet door Henricus Fritsen, de zoon van 
Aldegonda Petit en Izaac Fritsen. Sindsdien heet de klokkengieterij Petit & Fritsen. Ofschoon veel 
ouder stamt de klokkengieterij officieel uit het jaar 1660 waarmee de Koninklijke Klokkengieterij Petit 
en Fritsen het op twee na oudste familiebedrijf van Nederland is. Sinds 1907 is de klokkengieterij 
gevestigd in het monumentale pand aan de Klokkengietersstraat 1 in Aarle-Rixtel. De huidige 
directeur is de heer Frank Fritsen.

76
 

 

 
Kerkstraat 2, Aarle. Let op de klok aan de lantaarnpaal, 
beter te zien als schaduw op het huis. 
 
11.29.10.002 Klokkengieterij Petit & Fritsen, Havenweg 2 - hoek A. Pistoriusweg, Aarle-Rixtel 
Lokatie van het bedrijf tussen ca 1880 en 1907, aan de Zuid-Willemsvaart oostzijde. Ook daar een 
herinnering in de vorm van een bijzondere poort met ornament. 
Het ornament en de poort zijn een gemeentelijk monument. 

Dateert uit de 19
e
 eeuw. 

Ornament met klokken in de zijgevel 
Aan de Havenweg, de weg die vanaf Aarle-Rixtel gezien aan de overzijde van het kanaal ligt, bevindt 

zich op de hoek met de Albers Pistoriusstraat de voormalige klokkengieterij van Fritsen. Midden 

negentiende eeuw kocht de eigenaar van de gieterij een voormalig versterkt “buiten”: ‟Het Gulden 

Huis‟genaamd. Het pand was een bouwval en de stenen werden hergebruikt in het binnenwerk van 

Havenweg 2. De overige bouwdelen, waaronder de poort, zijn gebouwd met stenen in waalformaat 

(aangevoerd via het in 1826 gegraven kanaal). Na een onbekend aantal jaren vertrok de 

klokkengieterij weer naar een ander pand. Nadien is Havenweg 2 vele malen verbouwd, zodat van 

het oorspronkelijke ontwerp niet veel over is. Alleen een ornament en poort in de rechterzijgevel 

herinneren aan de voormalige functie van het pand.  

 

Het ornament betreft een hardstenen paneeldeur met gefrijnde, gebeitelde en geschilderde vlakken. 

De panelen zijn blauw met zwarte lijnen. In het midden tussen twee panelen bevindt zich op een fel 

blauw vlak een groen boompje (oranjeboom) met groene bladeren, witte vruchten en rode nerven en 

wortels. Erboven staat in goudkleurige gotische letters de tekst “Nieuw. Rixtel.”. Boven de paneeldeur 

is een getrapt fel blauw vlak geplaatst, waarin zich drie gouden klokken onder een sierlijk rood 

plantmotief bevinden. Op de klokken staan crucifixen en de woorden “Soli+” “Deo+” “Gloria”, Latijn 

voor “Alleen aan God de Eer”. De uitdrukking werd met name in protestantse kringen gebezigd. 

Boven de klokken staat een ridderhelm afgebeeld, daarboven een witte hand.  
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De poort is opgetrokken in rode handvorm baksteen en gemetseld in kruisverband met kalkvoeg. 

Over het oude voegwerk is een veel grovere en hardere voeg aangebracht, die inmiddels op 

verschillende plaatsen is losgeraakt. Ook de bakstenen zijn hier en daar beschadigd en afgebrokkeld. 

De poort bestaat uit twee forse gemetselde staanders, afgedekt met een rollaag, waartussen 

muurwerk dat eveneens is afgedekt met een rollaag. Ook links van de linker staander bevindt zich 

muurwerk met een rollaag. Dit sluit aan op het pand Havenweg 2. In dit gedeelte bevindt zich een 

enkele houten deur onder een segmentboog. Tussen de staanders is een hogere dubbele houten 

deur onder een segmentboog aanwezig.  

  

Waardering 

Het ornament en de poort zijn cultuurhistorisch waardevol als onderdeel van de midden negentiende-

eeuwse bebouwing van Aarle-Rixtel aan de overzijde van het toen recent gegraven kanaal. 

Bovendien vertellen beide elementen het verhaal van de klokkengieterij, die hier ooit stond. Ze zijn 

daarom een getuigenis van de sociaal-economische ontwikkeling van Aarle-Rixtel in de negentiende 

eeuw.  

 
Afbeelding: Havenweg 2 met poort en rechts het ornament in de zijgevel. 

 
11.29.10.003 Klokkengieterij Petit & Fritsen, Klokkengietersstraat 1, Aarle 
Lokatie van het bedrijf sinds 1907. 
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De klokkengieterij van Petit en Fritsen, Klokkengietersstraat 1, Aarle. 
 

Beschermd rijksmonument nr. 46886 

KLOKKENGIETERIJ. Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen: nabij de dorpskern, aan de weg 

gelegen, uit 1906 daterend, in sobere baksteen architectuur opgetrokken fabrieksgebouw zonder 

verdieping, op min of meer rechthoekige plattegrond en onder met blauwe muldenpannen gedekte 

zadel- en lessenaardaken, gebouwd voor en in gebruik bij de sedert 1660 bestaande en sedert 1782 

in Aarle-Rixtel gevestigde klokkengieters Petit en Fritsen; de vestiging in Aarle-Rixtel vond plaats 

vanwege de aldaar aanwezige leemputten; voor 1906 heeft de gieterij op verschillende plaatsen 

aldaar gestaan. 

 

Het in schoon metselwerk opgetrokken gebouw bestaat uit een lage voorbouw - kantoorruimten; 

oorspronkelijk grotendeels werkplaatsjes; door lisenen geleed, laag middengedeelte onder 

lessenaardak; in het midden risalerende ingangspartij onder insteekkap (nok I straat) en met 

tegeltableau in geveltop; hogere, risalerende uiteinden onder zadeldak (nok I straat), voorzien van 

met hout beklede geveltoppen - en een hogere achterbouw met een door lisenen gelede zuidgevel en 

onder zadeldak (nok // straat) met in het midden een houten ontluchtingskap onder zadeldak 

bekroond door open dakruiter met klok, wijzerplaat en windwijzer; tegen het westelijk uiteinde van de 

noordgevel der achterbouw een uitbouw onder zadeldak (nok I straat); tegen de oostgevel van de 

voorbouw een lage, vlakgedekte, driezijdige uitbouw; in de gevels de oorspronkelijke vensters (in het 

middengedeelte van de voorbouw naar onderen vergroot) met kleine roedenverdeling. In de 

achterbouw, de eigenlijke gieterij, een gemetselde, taps toelopende, vierkante smeltoven met aan de 

onderzijde afgeschuinde hoeken en gelegen op het tot ca. twee meter boven vloerniveau verhoogde 

gedeelte aan de westzijde; voor de smeltoven de gietkuil van ruim 2 x 2 m2; de oven, die met hout 

gestookt wordt, werd tot 1946 voor alle gietwerk en sedertdien voor klokken boven de 2000 kg 

gebruikt. 

 

Als enige Nederlandse voorbeeld van een volkomen traditionele, nog in gebruik zijnde klokkengieterij, 

als symbool van de voor Aarle-Rixtel sedert eeuwen kenmerkende tak van nijverheid en vanwege de 

gaafheid der gebouwen van algemeen belang uit een oogpunt van cultuur- en architectuurhistorie en 

industriele archeologie. 
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29.11 Leerlooierij 

Bedrijfsgebouwen van een leerlooier. 

 

29.12 Loods/pakhuis 

Los gebouw voor de opslag (en soms bewerking) van goederen. 

 

29.13 Onderwijs 

Specifiek voor onderwijskundige doelstellingen gecreëerd terrein, met een op deze functie 

georiënteerde structuur, inrichting en bebouwing, ook wel campus genoemd. 

 

29.14 Pottenbakkerij 

Niet makkelijk te vinden: vrij kleine ovens bij vrij normale huizen of boerderijen. 

 

29.15 Smidse 

Werkruimte van een smid, vaak met een speciaal gestel voor de deur om paarden te beslaan. Ook 

wel „smederij‟ genoemd 

 

11.29.15.001 Hoefsmid Dorpsstraat 59, 61, Lieshout 
Uit 1850 
MIP AE063-000724 
Diverse geemailleerde reclameborden. 
 

29.16 Vlasrootput 

Plas of poel of “put” waarin het vlas te roten gelegd werd. 

 

29.17 Weverij 

Fabrieksgebouw waarin stoffen geweven worden. Soms ook een boerderijtje dat kennelijk speciaal 

aangepast is om daarin te weven. 
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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. 

 

30.1.001 Arbeiderswoningen Heuvel 14 t/m 19 

Gebouwd rond 1900. 
 

11.30.1.026 Dokter Timmerslaan 17 t/m 39 

sociale woningbouw circa 1930. 
 

11.30.1.003 Woonhuis Kapelstraat 88;90;92;94;96;98, Beek en Donk 

 

11.30.1.004 Woonhuizen Kapelstraat 100;102;104;106;108;110, Beek en Donk 

arbeiderswoningen woningstichting uit 1935 
MIP AE007-000044 

Nummer 110 nog originele schuifvensters, bovenlicht en dakkapel. Zie ook AE007-000043. 
 

11.30.1.005 Woonhuizen Kapelstraat 109;111, Beek en Donk 

arbeiderswoningen woningstichting uit 1935 
MIP AE007-000034 
Gesitueerd op zogenaamd "eind". 
Delftse School 
 

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.  

 

30.3 Lintbebouwing  

Aaneenrijging van voornamelijk woningen aan de uitvalswegen van dorpen en gehuchten, 

aanvankelijk zonder samenhang met vlakdekkende wijken.  

 

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.  

 

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.  

 

30.6 Villawijk  

De villawijken ten oosten van de kom van , waarheen ook het raadhuis werd verplaatst, bestaan uit 

ruim in het groen gelegen verspreide villa's aan gebogen en ovaal verlopende lanen in het 

dennenbos.  
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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. 

 

30.8 Woonwijk  

Woningbouw sinds 1960 op de oude akkers ten westen en noorden van de bebouwde kom heeft de 

relatie met het omliggende gebied minder herkenbaar gemaakt. Heuvel en Loon behouden nog wel 

hun relatie met het akkergebied en de lage Dommelbeemden.
77

  

 

11.30.8.001 Mariahout 
Nieuw dorp, rond 1930 gesticht aan de weg van Ginderdoor naar Sint-Oedenrode en Veghel.  
Op de erfgoedkaart aangeduid met de omvang anno 1985. 
 

                                                                 

77 Anonymus, 1983, 12. 
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 Thema: 31 Historische (steden)bouwkunst 

 

 

In de thema‟s 12 tot en met 30 was in veel gevallen plaats voor al dan niet monumentale gebouwde 
monumenten, het domein van de klassieke monumentenzorg. Die thema‟s zijn alle functioneel van 
aard: ze gaan over de infrastructuur, militaire of kerkelijke zaken enz.. Ondanks die breedte, blijven er 
dan nog veel gebouwde monumenten over die er niet of niet gemakkelijk een plaats in vinden. Voor 
die – soms grote – restcategorie is dit thema 31 bedoeld.  
 
De volgende bronnen moeten voor Thema 31 “gebouwde monumenten” gebruikt worden: 
 

• Lijst van al aangewezen gemeentelijke monumenten, liefst met beschrijvingen.  
• Lijst van gemeentelijke monumenten die nog in procedure zijn, liefst met beschrijvingen.  
• Registeromschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor de rijksmonumenten. 
• Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant, peildatum maart 2010. 
• Inventarisatie cultuurhistorische waardevolle boerderijen in Noord-Brabant, 

Boerderijenstichting Noord-Brabant (z.p., z.j.). 
• De bibliografie van de betrokken gemeente. 

 
Als hulpmiddel bij het terugvinden van slecht of vaag gelokaliseerde monumenten in bovenstaande 
bronnen, kan gebruik gemaakt worden van de oude MIP-inventarisatie, want in die rapporten zitten 
gedetailleerde kaarten: Cultuurhistorische inventarisatie provincie Noord Brabant. Gemeente X. 's 
Hertogen¬bosch (Provincie Noord-Brabant), 1985 - 1995. Let op: dit is erg verouderd (soms 25 jaar 
oud) materiaal, gebruik het vooral om locaties op te zoeken, niet als uitgangspunt, want de hierboven 
genoemde bronnen zijn vaak actueler! 
 
Bouwwijze, bouwstijl, ornamentering etc. worden per object in de beschrijving meegenomen. 
Net als bij de onder andere thema‟s gebrachte monumenten moest steeds worden aangegeven wat 
de monumentstatus is: rijksmonument (aangewezen of in procedure, met datum), gemeentelijk 
monument (aangewezen of in procedure, met datum), CHW- of MIP-object, geen status. Geef ook 
bijhorende registratienummers op. 
 
 

31.1. Woonhuis 

Gewone of deftige woning, niet zijnde onderdeel van een boerderij-hoofdgebouw en zonder 

bijhorende bedrijfsruimte. Let op: een bouwkundig helemaal niet monumentale woning waarin een 

“beroemdheid” gewoond heeft, moet weldegelijk in onze inventarisatie meegenomen worden met als 

reden dat die beroemdheid daar woonde. 

 

11.31.1.001 Woonhuis Burg. V.d. Heuvelstraat 12, Lieshout 

Beoogd gemeentelijk monument 

Oude burgemeesterswoning 
 

11.31.1.002 Woonhuis Brandstraat 5, Beek en Donk 

MIP AE007-000008 

ca. 1935 
Voorgevel loopt breed uit aan onderzijde. 
 

11.31.1.003 Woonhuis Dorpsstraat 98, Aarle-Rixtel 

Rijksmonument nr. 520168 

Langgevelboerderij in Ambachtelijk-Traditionele stijl uit 1886, gelegen op de hoek van de Dorpsstraat 

en de Helmondse weg nabij de oude kern van Aarle-Rixtel. Eénlaags pand op een rechthoekige 

plattegrond onder zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Het dak is gedekt met 

Hollandse pannen. Het pand is uitgevoerd in baksteen, voorzien van een gepleisterde plint. Direkt 

onder de goot zijn een muizetand en bakstenen tandlijst aangebracht. Tegen de gevel zijn lisenen 

aangebracht die op de topgevels overgaan in een getrapt en klimmend fries. 

 

De voorgevel van het woongedeelte telt vijf traveeën en bevat zesruitsramen met luiken, de deur is in 
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het midden aangebracht. Het bedrijfsgedeelte sluit daarop aan met een zesruitsraam, een stuk blinde 

muur en een getoogde poort. Boven deze poort bevindt zich een natuurstenen gevelsteen met jaartal 

1886. In de kopse gevel van het woongedeelte bevinden zich eveneens zesruitsramen met luiken, 

erboven zijn twee ramen met middenstijl aangebracht. Boven de ramen zijn segmentbogen in het 

metselwerk gezet. In de kopse gevel van het bedrijfsgedeelte zijn lage getoogde raampjes zichtbaar. 

De achtergevel bestaat uit vernieuwd metselwerk, erboven is in het dakvlak een grote nieuwe 

dakkapel aangebracht. Aan de straatzijde, zowel voor als opzij, is een gazon aangelegd, van de straat 

gescheiden door een ijzeren hekwerk. 

 

De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de 

sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in Noord-Brabant en als voorbeeld van de 

typologische ontwikkeling van de langgevelboerderij. Architectuurhistorisch is het pand van belang 

vanwege de sobere en evenwichtige ornamentiek. De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid en 

exterieur en is als zodanig zeldzaam. 

 

11.31.1.004 Woonhuis Havenweg 10, Lieshout 

Rijksmonument nr. 25886 

Pand uit de 16e of 17e eeuw, zonder verdieping, met pannen wolfdak. Kelder met tongewelf. Vensters 

met zesruitsschuiframen. Achterhuis, evenwijdig aan het voorhuis en gedekt door een pannen wolfdak 

dat aan de smalle zijden wordt afgesloten door afgeknotte puntgevels met vlechtingen. Tegen een der 

eindgevels een uitgebouwd rookkanaal. 

 

11.31.1.005 Woonhuis Havenweg 23, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Karakteristiek herenhuis met bijzondere architectuur. 
 

11.31.1.006 Woonhuis Het Laar 8, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Tweede kwart 19
e
 eeuw 

Midden in het buitengebied tussen Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout bevindt zich de landelijke 

weg Het Laar. Aan de T-splitsing met de Groenewoudseweg ligt een woonhuis uit de tweede helft van 

de negentiende eeuw. Links bevindt zich tegen het gebouw een haaks geplaatste schuur van later 

datum (vermoedelijk ca. 1930). Een dergelijk woonhuis (dat meer het uiterlijk heeft van een 

dorpswoning) aan te treffen in het buitengebied is bijzonder, net als de combinatie met de jongere 

schuur. Voor beide gebouwen geldt echter dat ze vrij grondig vernieuwd zijn, waardoor een exacte 

datering lastig is. Een smalle voortuin scheidt de woning van de straat. Rondom de gebouwen bevindt 

zich een ruime siertuin waarin diverse bijgebouwen van later datum staan.  

Het eenlaags woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond met een uitbouw links in de achtergevel. 

De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in kruisverband. Het oorspronkelijke 

voegwerk is overal vervangen door een moderne grijze voeg. Rondom is een gepleisterde plint 

aanwezig. Het gebouw wordt afgedekt door een wolfdak van grijze Muldenpannen. De nokas ligt 

parallel aan de straat. Links en rechts op de hoeken is een gemetselde schoorsteen aanwezig. Het 

houtwerk is wit en donkergroen geschilderd.  

 

De voorgevel bevat een deur met aan weerszijden een venster, alle onder een strekse boog 

geplaatst. De deur is een brede paneeldeur met middenzuiltje, tweeruits bovenlicht en hardstenen 

neuten en dorpel. De vensters zijn nieuwe zesruits vensters met houten luiken en een hardstenen 

lekdorpel. Smeedijzeren muurankers geven de plaats van de balklaag aan. Geheel bovenaan de 

gevel bevinden zich een gepleisterde architraaf, fries en kroonlijst. Onder de dakvoet is een moderne 

zinken dakgoot aangebracht.  In het dak is een drietal lichtpannen aanwezig.  

 

Van de linkerzijgevel is alleen de verdieping zichtbaar, aangezien de schuur hier aansluit op het 

woonhuis. Deze bevat twee enkelruits vensters met gepleisterde lekdorpel onder een rollaag. Langs 

de dakrand zijn boerenvlechtingen en muurankers aanwezig. 
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Op de begane grond van de rechterzijgevel zijn twee vensters zoals in de voorgevel aanwezig. Onder 

het rechter bevindt zich onder een rollaag een enkelruits keldervenster met diefijzers. De korte 

afstand tussen het keldervenster en het grote venster erboven is opvallend. Op de verdieping is een 

modern vierruits venster met luiken en een hardstenen lekdorpel onder een strekse boog geplaatst. 

Muurankers geven de balklagen aan. Langs de dakranden zijn boerenvlechtingen gemetseld. De 

dakrand van de uitbouw rechts is afgedekt met een rollaag.  

 

Links is aan de achterzijde een uitbouw aanwezig. Het metselwerk is vernieuwd. Het dak loopt door 

tot onderaan de uitbouw. In de lage achtergevel zijn twee moderne kleppende enkelruits vensters met 

een gemetselde lekdorpel geplaatst. De zijkant van de uitbouw bevat een moderne deur met zes 

ruiten onder een rollaag. In de achtergevel van het hoofdvolume bevinden zich onder strekse bogen 

een moderne houten deur met tweeruits bovenlicht en een venster zoals in de voor- en 

rechterzijgevel, maar dan met gemetselde lekdorpel. Bovenaan de gevel zijn enkele muurankers 

geplaatst en bevindt zich een uitkraging in het metselwerk. Onder de dakvoet van zowel de uitbouw 

als het hoofdvolume is een moderne zinken goot. Op het dak bevindt zich een klein dakvenster.   

 

De eenlaags schuur met rechthoekige plattegrond is eveneens opgetrokken in rode baksteen. De 

zijgevels zijn opnieuw opgemetseld in kruisverband, de kopgevels zijn mogelijk nog oorspronkelijk en 

gemetseld in Noors verband. Ook hier zijn rondom modern voegwerk en een gepleisterde plint 

aanwezig. Alle gevelopeningen hebben een moderne invulling gekregen.  Het gebouw wordt afgedekt 

door een vernieuwd zadeldak met blauwe opnieuw verbeterde holle pannen. De straatgevel van de 

stal is feitelijk de achtergevel, daar deze slechts twee getoogde zesruits stalvensters bevat. De 

linkerzijgevel bevat een dubbele staldeur onder een segmentboog, twee getoogde stalvensters en 

een openslaande staldeur onder een segmentboog. In de opening zijn tuindeuren geplaatst. Langs de 

dakrand een zinken goot. De rechterzijgevel is gevel aan de zijde van het woonhuis. Hierin bevinden 

zich drie zesruits stalvensters, een enkele houten deur en een dubbele houten deur. Onder de 

dakvoet een zinken goot. De achtergevel lijkt de enige nog oorspronkelijke gevel. Deze bevat in het 

midden een enkele houten deur met aan weerszijden een getoogd stalvenster. Langs de dakrand zijn 

muurankers aangebracht.      

 

Waardering 

Het woonhuis is grondig vernieuwd, waarbij alle oorspronkelijke deuren en ramen, op de voordeur na, 

zijn vervangen. De verdwenen elementen zijn vervangen door soortgelijke moderne versies, maar 

door deze ingrepen is wel wat van de karakteristiek verdwenen met name van de uitbouw aan de 

achterzijde. Het vernieuwen van het voegwerk met grijze specie heeft het pand geen goed gedaan. 

Van alle gevels is de beeldbepalende voorgevel het meest authentiek gebleven. De schuur die nu 

tevens als woonruimte dient is net als de aanbouw van het woonhuis grondiger vernieuwd. Sommige 

gevels zijn geheel nieuw opgetrokken. Hiermee zijn alle bouwsporen en karakteristieke elementen die 

een schuur zo monumentaal kunnen maken verdwenen. De indeling met staldeuren en –vensters 

heeft mogelijk zo bestaan, maar toch is geen sprake van waarde, omdat de moderne vensters niet de 

juiste vorm en afmeting hebben (met name de kozijnen en roeden zijn te dik). 

Samenvattend heeft de schuur en de aanbouw van het woonhuis dus heel weinig cultuurhistorische 

waarde en zeer weinig architectuurhistorische waarde. Het woonhuis zelf is meer authentiek gebleven 

en heeft wel cultuurhistorische waarde, ook vanwege het bijzondere bouwvorm voor een boerderij in 

deze streek. Er is ook beeldwaarde vanwege de prominente ligging aan een T-splitsing in het landelijk 

gebied van het Laar.  
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Afbeelding: Het Laar 8 te Aarle-Rixtel 

 

11.31.1.007 Woonhuis Heuvelplein 69, Beek en Donk 

Gemeentelijk monument. 

eenlaags woonhuis, fraai gedetailleerd, ca. 1880. 
Midden in Beek bevindt zich aan het historische Heuvelplein deze karakteristieke dorpswoning uit het 

laatste kwart van de negentiende eeuw. Tegenwoordig is het in gebruik als kapperszaak. Het gebouw 

ligt direct aan het trottoir, met de nokas parallel aan de straat. Links van het pand bevindt zich een 

inrit, rechts staat tegen het gebouw een wat lager volume waarin een groentewinkeltje is gevestigd. 

Aan de achterzijde ligt een klein bestraat en omheind erf.  

Het eenlaags pand met rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen: de zij- en 

achtergevels in een groot formaat hardvorm baksteen en de voorgevel in een kleiner formaat 

machinale baksteen. Gezien de maat en het uiterlijk van de handvorm steen is het aannemelijk dat 

het hier gaat om een hergebruikte partij oude stenen. Wellicht was het restmateriaal van een 

voorganger van het gebouw. Mogelijk heeft het pand eind negentiende eeuw alleen een nieuwe 

voorgevel gekregen, maar dat zou bouwhistorisch onderzoek kunnen uitwijzen. Op het kadastraal 

minuutplan van 1832 is in ieder geval te zien dat er al een rechthoekig gebouw op deze locatie 

aanwezig was. Het voegwerk bestaat uit de oude kalkvoeg, hier en daar bijgewerkt met een grijze 

specievoeg. De voeg was oorspronkelijk geknipt. Onderaan de voorgevel is een gepleisterde en 

donkergrijs geschilderde plint aanwezig. Op de hoek met de linkerzijgevel is zichtbaar dat de plint ooit 

om de hoek door liep, maar dan eens zo hoog. Het gebouw wordt afgedekt door een zadeldak met 

blauwe verbeterde Hollandse pannen. Bovenop de zijgevels zijn gepleisterde achthoekige 

schoorstenen aanwezig. Het houtwerk is donkergroen en wit geschilderd. 

 

De voorgevel heeft een symmetrische indeling. Alle kozijnen hebben afgeronde bovenhoeken en zijn 

geplaatst onder een strekse boog die de ronding volgt. In het midden bevindt zich de authentieke 

voordeur, een sierlijke paneeldeur met middenzuiltje en sierlijke gietijzeren roosters in de bovenste 

vier vlakken. Het bovenlicht is tweeruits, de dorpel en neuten zijn van hardsteen. Zowel links als 

rechts van de deur bevindt zich een tweetal oorspronkelijke achtruits schuifvensters met hardstenen 

lekdorpels. Bovenaan de gevel zijn een gepleisterde architraaf, fries en kroonlijst aangebracht, 

waarboven een geprofileerde houten goot. Rechts op het dakvlak is een klein tuimelvenster 

aanwezig.  

 

De linkerzijgevel bevat alleen op de verdieping twee vierruits vensters met lekdorpeltegels onder 

strekse bogen. Laag bij de grond is echter een vrij recent dichtgemetselde opening (vermoedelijk van 

een keldervenster). Vlak onder de verdiepingsvloer zijn nog twee dichtgemetselde openingen 

(mogelijk t.b.v. luchtbehandeling). Smeedijzeren muurankers geven de plaats van de balklaag en 
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gordingen aan. In de top is een sierlijke uitkraging gemetseld ter ondersteuning van de schoorsteen. 

De dakrand is gepleisterd.  

  

Tegen de rechterzijgevel bevindt zich het lagere buurpand, waardoor van deze gevel slechts een 

klein deel zichtbaar is. Op de verdieping rechts bevindt zich een zesruits venster met lekdorpeltegels 

en twee voorzetramen. Net als aan de andere zijde zijn hier muurankers ter hoogte van de gordingen, 

een uitkraging en een gepleisterde dakrand.  

   

Aan de achtergevel is veel gewijzigd. Hier was aanvankelijk een serre of uitbouw aanwezig, maar 

deze is verwijderd en vrijwel alle gevelopeningen zijn dichtgemetseld. Allereerst is er links een kleine 

vierkante opening dichtgemaakt, vervolgens een vensteropening waarvan de strekse boog nog 

aanwezig is. Vervolgens zijn er een grotere en een kleinere voormalige opening boven elkaar. In het 

midden bevindt zich de huidige achterdeur (modern, maar met oud tweeruits bovenlicht) onder een 

nieuw gemetselde strekse boog. Het oude kozijn steunt op oude hardstenen neuten. Gezien het roet 

op de stenen is er naast de deur een schouw en schoorsteen geweest. Geheel rechts heeft een 

venster plaatsgemaakt voor een moderne enkelruits deur. Ver boven de deur is de oude strekse boog 

nog aanwezig.  Grote dichtgemetselde gaten bovenaan de gevel geven aan waar het dak van de 

serre/uitbouw zich bevond. Ter hoogte van de balklaag zijn muurankers aanwezig. Bovenaan de 

gevel is een uitkraging gemetseld, waarop een houten goot rust. Op het dak zijn twee kleine 

tuimelvensters aangebracht.  

 

In het interieur zijn geen oude elementen bewaard gebleven.  

 

Waardering 

Het pand is cultuurhistorisch van grote waarde als onderdeel van de negentiende-eeuwse en wellicht 

nog oudere bebouwing van het de kern van Beek. Voorts is het architectuurhistorisch waardevol 

vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en de gaafheid van de detailleringen. Met name de 

voorgevel bevat nog alle oorspronkelijke elementen. De linkerzijgevel en achtergevel zijn behoorlijk 

aangetast, maar het oude metselwerk is nog aanwezig en de oude openingen zijn zichtbaar gelaten. 

Hierdoor hebben de gevels nog een karakteristieke uitstraling en bovendien is het bij eventuele 

herontwikkeling mogelijk om de oude indeling weer terug te brengen. De schoorstenen zijn in het 

bijzonder het behouden waard.  

 

Afbeelding: Heuvelplein 69 te Beek en Donk 

 

11.31.1.008 en 009 Woonhuis Julianastraat 2-4, Beek en Donk 

Gemeentelijk monument. Uit 1913. 
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Ten oosten van Donk, aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart, staat aan de rand van het huidige 

industrieterrein Bemmer een dubbel woonhuis uit 1913. Links van het gebouw bevindt zich de oprit 

van nummer 4 en daarnaast een open terrein, rechts de oprit van nummer 2 en daaraan aansluitend 

de aangrenzende bebouwing. Aan de achterzijde ligt een ruime gedeelde siertuin. 

Het dubbele eenlaags gebouw met samengestelde plattegrond is opgetrokken in donkerrode 

baksteen en gemetseld in kruisverband. Het pand wordt afgedekt door een samengesteld dak 

(bestaande uit haaks geplaatste zadeldaken) met betonpan. In het midden bevindt zich een 

gemetselde schoorsteen. Het houtwerk is wit en donkerblauw geschilderd.  

 

De voorgevel van het gehele gebouw is symmetrisch van opzet. In het midden zijn twee topgevels 

tegen elkaar geplaatst. Aan weerszijden steekt een achtergelegen bouwvolume uit. In dit 

dwarsgelegen volume links bevindt zich op de verdieping onder een rollaag een vierruits venster met 

geglazuurde lekdorpelstenen. Langs de dakvoet is een moderne zinken goot geplaatst. Het 

vooruitspringende middenstuk van nummer 4 bevat op de begane grond links onder een strekse boog 

een modern zesruits venster. Rechts bevindt zich onder een strekse boog een moderne vensterpartij 

waarin driemaal een tweeruits venster met driemaal een vierruits bovenlicht is geplaatst (de 

oorspronkelijke indeling). Op de verdieping is onder een strekse boog een modern driedubbel vierruits 

venster. Onder alle vensters zijn de oorspronkelijke geglazuurde lekdorpelstenen aanwezig. In de top 

is een houten voorschot aangebracht en langs de dakrand bevindt zich een moderne houten 

windveer. 

Boven het venster op de verdieping is in ijzeren cijfers het jaartal 1913 geplaatst. 

 

De linkerzijgevel (nummer 4) bestaat uit links een topgevel en rechts de zijkant van de haaks 

geplaatste volume. Links op de begane grond is het metselwerk zichtbaar gewijzigd. Hier bevinden 

zich nu twee enkelruits vensters onder een rollaag. Aan de onderzijde zijn moderne lekdorpeltegels 

aangebracht. Rechts op de begane grond bevindt zich onder een strekse boog een dubbel tweeruits 

schuifvenster met dubbel vierruits bovenlicht van groen kathedraalglas. De lekdorpel is gemetseld 

met geglazuurde stenen. Op de verdieping is een tweeruits venster met rollaag aan de bovenzijde en 

geglazuurde lekdorpelstenen aan de onderzijde aanwezig. In de top is een houten voorschot 

geplaatst en langs de dakrand een moderne houten windveer.  

In het geveldeel rechts is op de begane grond een moderne tweeruits voordeur onder een rollaag 

geplaatst. Langs de dakvoet bevindt zich een moderne zinken goot.  

 

De rechterzijgevel maakt deel uit van nummer 2.  

 

De achtergevel van het dubbelpand wordt gescheiden door een gemetselde muur. De achterzijde van 

nummer 4 bevat links een groot modern enkelruits venster met lekdorpeltegels en een moderne 

enkelruits deur met kleppend bovenlicht. Aan de bovenzijde bevindt zich een rollaag. Het metselwerk 

rond de vensterpartij is ingeboet. In het midden bevindt zich onder een rollaag een klein tweeruits met 

gepleisterde lekdorpel. Rechts is een tweeruits schuifvenster met zesruits bovenlicht en een 

gepleisterde lekdorpel onder een rollaag. Op deze plek zou oorspronkelijk een deur hebben gezeten, 

maar ook het venster is al van aanzienlijke leeftijd.  

Geheel rechts springt het laatste stukje van de gevel naar voren. Het dak loopt hier verder door. De 

uitbouw is gemetseld in halfsteens verband, wat erop wijst dat dit stukje van de gevel jonger is. Een 

kleine vensteropening is dichtgemetseld.   

Langs de dakrand bevindt zich een moderne zinken goot. In het dak is een modern tuimelvenster 

aanwezig.  

 

Waardering 

Het symmetrische dubbelpand is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig waardevol als onderdeel van 

de vroeg twintigste-eeuwse bebouwing van Beek en Donk. De woning ligt aan de overzijde van de 

Zuid-Willemsvaart, dus buiten de oude kern. Aanvankelijk lagen hier meer van dergelijke 

arbeiderswoningen, maar die zijn gesloopt dan wel onherkenbaar verbouwd. Dit exemplaar ligt min of 

meer op het industrieterrein (in de nabijheid van de fabriek waar de arbeiders destijds werkten) en 

daarom is het van belang ervoor te waken dat dit stukje historie bewaard blijft.  
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Het gebouw is architectuurhistorisch van waarde vanwege de gaafheid van de bijzondere hoofdvorm 

en de redelijke gaafheid van de detailleringen. Veel vensteropeningen hebben een moderne invulling 

gekregen, maar hierbij is de oude indeling grotendeels aangehouden. Ook details als de windveren 

en de dakpannen zijn vernieuwd, maar het karakter van het gebouw is bewaard gebleven.  

 

Afbeelding: Julianastraat 4 in Beek en Donk 

 

11.31.1.010 Woonhuis Kannelustweg 5, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Arbeiderswoning. 

Authentieke tuinmanswoning in kalkzandsteen 
 

11.31.1.011 Woonhuis Kapelstraat 22, Beek en Donk 

Gemeentelijk monument. 

Eenvoudig vrijstaand in oorspronkelijke staat, ca. 1920. 
Midden in Donk ligt aan de Kapelstraat dit burgerwoonhuis. Het pand ligt dicht tegen het trottoir in een 

smalle siervoortuin. Zowel links als rechts van het pand bevindt zich een oprit. Rechtsachter is een 

moderne garage tegen het pand gebouwd. Achter de woning ligt een ruime siertuin.  

Het eenlaags woonhuis is opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband met 

knipvoeg. Het hoofdvolume heeft een samengestelde plattegrond, waarbij links in de voorgevel een 

risalerende topgevel is geplaatst. Ook rechts aan de achterzijde bevindt zich een topgevel, maar deze 

volgt de gevellijn. Het geheel heeft een samengesteld dak: het hoofdvolume een schilddak, de 

topgevel aan de voorzijde een wolfeind en de topgevel aan de achterzijde een zadeldak. Aan de 

achterzijde sluit het pand voorts aan op een langwerpig schuurtje met zadeldak, dat gezien het 

metselwerk (rode baksteen in kruisverband) ouder is dan het woonhuis. De verschillende daken zijn 

gedekt met rode Tuiles du Nord. Op het rechter dakvlak is een hoge schoorsteen gemetseld, terwijl 

op de hoeken van de nok pirons zijn geplaatst. Het houtwerk is wit en donkergroen geschilderd. De 

lateien zijn wit geschilderd.  

 

In de voorgevel bevindt zich links de risaliet met topgevel. Hierin is op de begane grond een 

driezijdige erker met drie enkelruits vensters en bovenlicht met roeden en kathedraalglas aanwezig. 

Onder de vensters is een lekdorpel gemetseld. De erker wordt afgedekt met een schilddak met rode 

gebakken tegels. Langs de rand bevindt zich een geprofileerde houten goot. Aan weerszijden van de 

erker is een houten luik geplaatst ter hoogte van de ondervensters.  

Op de verdieping bevindt zich een tweeruits venster met dubbel zesruits bovenlicht van 

kathedraalglas, een betonnen latei, gemetselde lekdorpel en twee houten luiken ten behoeve van de 

onderste vensters. Langs de dakranden zijn houten windveren aangebracht.  



129 

 

Rechts van de risaliet bevindt de voordeur zich in een portiek, waarboven een betonnen latei. Het 

betreft een sierlijke paneeldeur met ruitjes en een bovenlicht met roeden en kathedraalglas. De dorpel 

is van hardsteen en het stoepje van twee kleuren granito. Rechts van de ingang is een tweeruits 

venster met bovenlicht met roeden en kathedraalglas aanwezig. Aan de bovenzijde bevindt zich een 

latei, aan de onderzijde een gemetselde lekdorpel en aan weerszijden (van het tweeruits venster) 

houten luiken. Ter hoogte van de balklaag zijn sierlijke gietijzeren muurankers aangebracht. Op het 

dak is tenslotte een houten tweeruits dakkapel aanwezig die het dak als het ware optilt.  

 

De linkerzijgevel omvat tevens de linkerzijgevel van het schuurtje dat aan de achterzijde tegen het 

woonhuis staat. Hierin bevinden zich van links naar rechts een houten deur, vierruits venster met 

tweeruits bovenlicht en gepleisterde lekdorpel en een houten deur met tweeruits bovenlicht en 

hardstenen dorpel. Boven zowel de deuren als het raam is een rollaag aanwezig.  

In de linkerzijgevel van het hoofdvolume zijn twee tweeruits vensters met een bovenlicht met roeden 

en kathedraalglas, betonnen latei, gemetselde lekdorpel en houten luiken aanwezig. Ter hoogte van 

de balklaag zijn gietijzeren sierankers aangebracht. In het dak is een modern dakvenster geplaatst.  

 

Ook in de rechterzijgevel bevindt zich een tweeruits venster met een bovenlicht met roeden en 

kathedraalglas, betonnen latei, gemetselde lekdorpel en houten luiken. Tevens zijn hier bovenaan de 

gevel gietijzeren sierankers aanwezig.  

 

De achtergevel van het schuurtje bevat een tweeruits venster met tweeruits bovenlicht en 

gepleisterde lekdorpel. Op de verdieping is een houten luik met een gemetselde lekdorpel aanwezig. 

Boven venster en luik bevindt zich een rollaag. Langs de dakrand zijn windveren geplaatst. Links is 

tegen het schuurtje aan de moderne garage gebouwd. 

In het hoofdvolume bevindt zich een dubbele houten zesruits deur (modern) met dubbel bovenlicht 

met roeden en kathedraalglas. Erboven is een betonnen latei aanwezig. Rechts in de achtergevel is 

wederom een tweeruits venster met een bovenlicht met roeden en kathedraalglas, betonnen latei, 

gemetselde lekdorpel en houten luiken aanwezig. In de topgevel rechts bevindt zich een tweeruits 

venster met twee vierruits bovenlichten met kathedraalglas. Aan de bovenzijde is een betonnen latei 

aanwezig, aan de onderzijde een gemetselde lekdorpel en aan weerszijden van de ondervensters 

een houten luik. Ter hoogte van de balklaag bevinden zich gietijzeren sierankers. Langs de 

dakranden zijn houten windveren aangebracht. Links in het dak is een modern dakvenster aanwezig. 

 

Waardering 

Het pand is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig waardevol als onderdeel van de vroeg twintigste-

eeuwse bebouwing van de Kapelstraat te Donk. Voorts is het architectuurhistorisch van waarde 

vanwege de grote gaafheid van de hoofdvorm en de detailleringen. Het gebouw verkeert nog voor 

een belangrijk deel in de oorspronkelijke staat. Detailleringen zoals de houten luiken, betonnen 

lateien, sierankers en de kap met windveren geven de woning een karakteristiek uiterlijk. Bouwkundig 

gezien is het interessant dat de woning in halfsteens verband is opgetrokken: dit metselverband werd 

vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw pas veelvuldig toegepast. Het oudere schuurtje heeft 

eveneens cultuurhistorische waarde. De later gebouwde garage valt buiten de bescherming.  
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Afbeelding: Kapelstraat 22 te Beek en Donk 

 

11.31.1.012 + 014 + 015 + 016 Woonhuizen Klokkengietersstraat 4-6-8-10, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Complex van 4 woningen met bijzondere eindgevels, ca. 1900 
In het oosten van Aarle-Rixtel bevindt zich even voor de brug over het kanaal een rijtje woonhuizen 

uit ca. 1900. Het complex herbergt vier woningen en bestaat uit twee topgevels, bouwmassa‟s op 

rechthoekige plattegrond, haaks op het eenlaagse tussendeel, eveneens op een rechthoekige 

plattegrond. Het grenst direct aan het trottoir. Zowel links als rechts bevindt zich naast het gebouw 

een oprit. Aan de achterzijde zijn diverse uitbouwen en schuurtjes aanwezig, waardoor de ruimte in 

de achtertuinen tamelijk beperkt is.   

Het eenlaags gebouw is opgetrokken in (vermoedelijk rode) baksteen en gemetseld in kruisverband. 

Al het metselwerk is later echter wit geschilderd. Onderaan de gevels bevindt zich een gepleisterde 

(en grijs geschilderde) plint. Ter hoogte van de balklaag zijn op de voor- en zijgevels gietijzeren 

sierankers aangebracht. Bovenaan de gevels is een tandlijst en een overhoekse muizentand 

gemetseld. Langs de dakranden van de topgevels bevindt zich een gemetseld klimmend 

spitsboogfries, waardoor het gebouw een karakteristiek uiterlijk krijgt. Het dwarsdeel van het pand 

wordt afgedekt met een zadeldak met blauwe Hollandse pannen. De beide kopstukken hebben een 

eigen zadeldak met eindschild (en met dezelfde pannen) dat haaks op het middenstuk staat. De 

topgevels worden afgedekt met gepleisterde en platen. Geheel bovenaan de geveltop bevinden zich 

trappen die ook afgedekt worden met gepleisterde platen. Bovenop staat een smeedijzeren 

ornament. Langs de dakvoet zijn geprofileerde houten goten aanwezig. In het midden van het 

dwarsdeel en laag op de buitenste dakvlakken van de kopvolumes is een schoorsteen gemetseld. In 

beide topgevels is een voordeur aanwezig. In het middenstuk bevinden de voordeuren zich naast 

elkaar, rechts van het midden. Het houtwerk is donkergroen en okergeel geschilderd.  

 

Links in de voorgevel bevindt zich een T-venster met glas-in-lood bovenlicht en houten luiken. Boven 

het venster is een segmentboog van koppen en strekken gemetseld. Het boogveld is wit geschilderd. 

Onder het venster bevindt zich een hardstenen lekdorpel met daarop een houten plantenbak (die bij 

bijna alle vensters terugkeert). Rechts van het venster bevindt zich een houten voordeur met lange 

smalle ruit, hardstenen dorpel en glas-in-lood bovenlicht. Ook hier is aan de bovenzijde een 

segmentboog gemetseld en ook hier is het boogveld wit geschilderd. Op de verdieping is een vierruits 

venster met hardstenen lekdorpel aanwezig. Boven het venster bevindt zich een rondboog van 

strekken. Het boogveld is wit geschilderd. Onder de verflaag lijkt sierlijk metselwerk aanwezig te zijn.  

In het middenstuk van het gebouw bevinden zich links twee T-vensters zoals beschreven. De 

overspanningconstructie is hier echter een hanenkam van koppen en strekken in plaats van een 

boog. Rechts van de vensters zijn twee voordeuren zoals beschreven aanwezig. Ook deze worden 
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bekroond door een hanenkam. Ten slotte bevindt zich rechts hiervan nog een T-venster zoals 

beschreven (met hanenkam). Hier is echter geen houten plantenbak aanwezig. De topgevel rechts 

bevat dezelfde elementen als de gevel links, maar dan in spiegelbeeld.  

In het dakvlak van het middenstuk zijn vijf dakvensters geplaatst. 

 

In de linkerzijgevel is links een kleine aanbouw met zadeldak tegen de achterzijde van het gebouw 

zichtbaar. Vanwege de gebruikte vormen en lijkt dit oorspronkelijk. Zowel het venster als de deur die 

in de zijgevel geplaatst is, dateert echter van later datum. Het bouwvolume is als het ware een 

verlenging van het kopstuk, maar dan lager. Het wordt aan de achterzijde beëindigd met een 

topgeveltje met hals. Ter afdekking van de geveltop zijn platen zoals aan de voorzijde aangebracht.  

In het hoofdvolume zijn twee T-vensters (zoals beschreven bij de voorzijde) aanwezig. Ze worden 

bekroond door een hanenkam. Op het dak, aan weerszijden van de schoorsteen, is een grote 

moderne dakkapel geplaatst.  

 

Ook in de rechterzijgevel bevinden zich twee T-vensters zoals beschreven (met hanenkam). De 

houten plantenbakken ontbreken echter. Hier is eveneens tegen de achtergevel een aanbouw 

geplaatst; deze heeft een plat dak.   

 

De achtergevel van het gebouw ligt niet in het zicht en is zodoende eenvoudiger van uitvoering. Zo 

hebben de sierankers plaatsgemaakt voor standaard muurankers en zijn de lekdorpels niet van 

hardsteen maar gepleisterd. Daarbij is er aan de achterzijde veel veranderd. Er zijn verschillende 

aanbouwen geplaatst (deels misschien oorspronkelijk), net als dakkapellen en dakvensters. Hierdoor 

is aan de achterzijde in de kleine achtertuinen een wirwar van bouwvolumes ontstaan.  

 

Waardering 

Het complex Klokkengietersstraat 4-10 is cultuurhistorisch van waarde als onderdeel van de 

bebouwing van rond 1900 van de doorgaande weg door Aarle-Rixtel. Het rijtje woningen is bovendien 

cultuurhistorisch waardevol vanwege de gaafheid van de hoofdvorm. De karakteristieke vorm van het 

dwarsdeel met de twee topgevels aan weerszijden is door de jaren heen niet aangetast. Zelfs de 

vensters en voordeuren zijn nog overal hetzelfde. Hoewel het gebouw wit is geschilderd, waardoor 

sommige detailleringen niet meer zichtbaar zijn, heeft het een voor de bouwperiode karakteristiek 

uiterlijk. De kracht van het complex ligt met name in de hoofdvorm en de detaillering van de voor- en 

zijgevels. Dat de achtergevel door de jaren heen is voorzien van verschillende aanbouwtjes is dan 

ook niet van belang voor de algemene conclusie.        

 

Afbeelding: Klokkengietersstraat 4-10 te Aarle-Rixtel 

 

11.31.1.017 Woonhuis Klokstraat 5, Aarle-Rixtel 
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Beoogd gemeentelijk monument. 

Sober pastoorshuis authentiek met fraaie datails 
 

11.31.1.018 en 019 Woonhuis Kouwenberg 19, Aarle-Rixtel 

Gemeentelijk monument. 

tweekapper Delftse school uit 1938 
Midden in de oude kern van Aarle-Rixtel, aan het driehoekige plein de Kouwenberg, ligt deze dubbele 

dorpswoning. Het gebouw is op enige meters afstand van de straat geplaatst in een smalle voortuin. 

De voordeuren bevinden zich uiterst links en uiterst rechts in de voorgevel en zijn bereikbaar via twee 

gemetselde staanders met ezelsrug en een tuinpad. Aan weerzijden van het pand is een pad naar het 

terrein aan de achterzijde aanwezig. Links betreft dit een oprit die naar een garage van later datum 

leidt, rechts een pad met een houten poort in een gemetselde muur. Aan de achterzijde ligt een diepe 

gescheiden tuin. Tegen de achtergevel zijn twee moderne eenlaags aanbouwen geplaatst (links op 

rechthoekige plattegrond, rechts L-vormig).   

Het tweelaags gebouw op een rechthoekige plattegrond is opgetrokken in donkerrode baksteen en 

gemetseld in wild verband. De achterzijde is gemetseld in halfsteens verband. Het geheel wordt 

afgedekt door een zadeldak van blauwe opnieuw verbeterde Hollandse pannen (parallel aan de 

straat). In het midden van de nok is een schoorsteen gemetseld. Aan de voorzijde bevindt zich ter 

hoogte van de middelste twee traveeën een risalerende trapgevel. De zijgevels hebben de vorm van 

tuitgevels. De woning is ontworpen in de traditionele Delftse Schoolstijl. Het houtwerk is wit en 

donkerblauw geschilderd.  

 

De voorgevel is strikt symmetrisch. In het midden bevindt zich de topgevel met op de begane grond 

twee kruisvensters (tweeruits glas-in-loodvensters met gekleurde glas-in-lood bovenlichten) en 

houten luiken ter hoogte van de ondervensters. Aan de bovenzijde is een anderhalfsteens 

segmentboog gemetseld. Het boogveld en de lekdorpel zijn gemetseld. Op de verdieping bevinden 

zich twee enkelruits glas-in-loodvensters met gekleurd glas-in-lood bovenlicht onder een steens 

segmentboog. Aan weerszijden van het ondervenster zijn houten luiken aanwezig. Het boogveld en 

de lekdorpel zijn gemetseld. In de top zijn twee enkelruits vensters met gekleurd glas-in-lood 

geplaatst. Aan de bovenzijde bevindt zich een getoogde rollaag, aan de onderzijde een gemetselde 

lekdorpel. Ter hoogte van de balklagen zijn smeedijzeren muurankers geplaatst. De trappen van de 

gevel worden beëindigd met een ezelsrug. Bovenop is een ijzeren vaandel met krullen aanwezig.  

Aan weerszijden van de topgevel is op de begane grond een voordeur aanwezig. Het betreft een 

getoogde paneeldeur met een klein rond venster onder een dubbele rollaag. De dorpel inclusief korte 

neuten is van hardsteen. Aan de zijde van de risaliet hangt een smeedijzeren trekbel. Hier is tevens 

een natuurstenen brievenbus geplaatst. In de zijgevel van de risaliet en aan de andere zijde van de 

deur is een langwerpig getoogd en gekleurd glas-in-lood zijlicht aanwezig. Deze vensters hebben een 

rollaag aan de bovenzijde en een gemetselde lekdorpel aan de onderzijde. Boven de ingangspartij 

bevindt zich een houten afdak in de vorm van een lessenaardak met pannen. Daarboven is aan beide 

zijden een enkelruits glas-in-loodvenster met gemetselde lekdorpel onder een segmentboog 

geplaatst. Aan de zijde van de topgevel is een houten luik geplaatst. Bovenaan de gevel is een 

uitkraging gemetseld.  

 

Tegen de linkerzijgevel is een moderne garage gebouwd. In de garage bevindt zich onder een 

strekse boog een enkelruits keldervenster met gemetselde lekdorpel. Rechts van de garage is op de 

begane grond onder een getoogde rollaag een gekleurd glas-in-loodvenster met gemetselde 

lekdorpel aanwezig. Deels in en deels boven de garage (ter hoogte van de trap) bevindt zich een 

smal gekleurd glas-in-loodvenster met getoogde rollaag en gemetselde lekdorpel. In de top van de 

gevel tenslotte bevinden zich naast elkaar drie smalle enkelruitsvensters met getoogde rollaag en 

gemetselde lekdorpel. De hals en de rechterzijde van de gevel worden afgedekt door een ezelsrug.  

 

De rechterzijgevel heeft dezelfde indeling als de oorspronkelijke linkerzijgevel. Onderaan bevindt zich 

een enkelruits keldervenster met strekse boog en gemetselde lekdorpel, links een gekleurd glas-in-

loodvenster, in het midden een lang en smal glas-in-loodvenster en in de top drie smalle enkelruits 

vensters. Deze vijf vensters hebben alle een getoogde rollaag aan de bovenzijde en een gemetselde 
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lekdorpel aan de onderzijde. Van de rechterzijgevel worden de hals en de linkerzijde afgedekt door 

een ezelsrug. Aan de achterkant bevindt zich een moderne aanbouw. In de rechterzijgevel van die 

aanbouw zijn een moderne deur en enkelruits venster tussen rollagen aanwezig.  

 

Tegen de achtergevel bevindt zich zowel links als rechts een moderne eenlaags aanbouw. De 

aanbouw links bevat een driezijdige houten erker op een stenen borstwering en een dubbele tuindeur 

met glas-in-lood bovenlicht. De aanbouw rechts bevat dubbele tuindeuren met roeden, een enkele 

deur en een zesruits venster.  

Op de verdieping is de oorspronkelijke achtergevel zichtbaar. Hierin zijn links een enkelruits deur en 

een tweeruits venster aanwezig, beide onder een rollaag. Rechts zijn dit een tweeruits venster en een 

hoger tweeruits venster onder een rollaag. Midden op het dak bevindt zich een tweeruits houten 

dakkapel met pannen.  

 

Het interieur van de hal van beide woningen is bijzonder. De tussendeuren met gekleurd glas-in-lood 

in geometrische figuren zijn nog geheel aanwezig.  

 

Waardering 

Het pand is als geheel cultuurhistorisch van waarde als onderdeel van de vroeg twintigste-eeuwse 

bebouwing van de kern van Aarle-Rixtel. Voorts is het architectuurhistorisch waardevol vanwege de 

gaafheid van de hoofdvorm en detailleringen en tevens als voorbeeld van een (dubbele) dorpswoning 

in Delftse Schoolstijl. Aan de achterzijde zijn moderne aanbouwen geplaatst, maar dit is niet zichtbaar 

vanaf de straat – ook niet aan de achterkant. De gevels die in het zicht liggen, met name de 

voorgevel, hebben een karakteristieke uitstraling. Ondanks dat het pand twee woningen bevat is er 

sprake van een eenheid.  

 

Afbeelding: Kouwenberg 19 en 21 in Aarle-Rixtel 

 

11.31.1.020 Woonhuis Brugstraat 16, Beek en Donk 

Eenlaags woonhuis, blok van 2, uit 1904. 

stijlkenmerken neorenaissance 
 

11.31.1.021 Woonhuis Kouwenberg 33, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

eenvoudig woonhuis met fraaie details 
 

11.31.1.022 Woonhuis Lieshoutseweg 72, Aarle-Rixtel 

Gemeentelijk monument. 

eenvoudig woonhuis, authentieke details, ca. 1920 
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Ten westen van Aarle-Rixtel ligt aan de doorgaande weg naar Lieshout een burgerwoning uit circa 

1920. Het gebouw ligt met de nokas parallel dicht langs de straat in een smalle voortuin. Links van 

het pand ligt een karrenspoor naar de recente garage linksachter op het terrein. Rechts en aan de 

achterzijde bevindt zich een siertuin. 

Het eenlaags woonhuis met rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen en gemetseld 

in kruisverband met knipvoeg. In de voorgevel zijn in gele strengperssteen speklagen en accenten in 

de bogen gemetseld. Haaks op de achtergevel is een eenlaagse aanbouw in grijsrode baksteen, 

gemetseld in halfsteens verband, geplaatst. Deze vervangt mogelijk een oorspronkelijke uitbouw. Het 

volume wordt afgedekt door een zadeldak met blauwe muldenpannen. De nieuwere garage heeft 

dezelfde kenmerken. Het hoofdvolume wordt afgedekt door een Mansardedak met blauwe Romaanse 

pannen. Links en rechts op de nok bevindt zich een gemetselde schoorsteen. Verschillende vensters 

zijn vernieuwd, maar in de stijl van het oude. Het houtwerk heeft de kleuren wit, lichtgeel en 

donkergroen.  

 

De voorgevel heeft een symmetrische indeling met in het midden de voordeur en aan weerszijden 

een venster. De voordeur is een paneeldeur met smalle staande ruit in het midden, een zesruits 

bovenlicht en hardstenen dorpel. De deur bevindt zich terugwijkend in een portiek, waarboven een 

segmentboog is gemetseld.       

De vensters zijn onder strekse bogen geplaatst. Het betreft dubbele enkelruits vensters met een 

dubbel vierruits bovenlicht, houten luiken en een gemetselde lekdorpel van bruin geglazuurde 

bakstenen. Ter hoogte van de balklaag bevinden zich sierlijke smeedijzeren muurankers. Onder de 

dakvoet is een houten goot op klossen geplaatst. In het dak zijn geen bijzonderheden. 

 

De linkerzijgevel begint links met de moderne aanbouw tegen de achtergevel. Deze bevat onder een 

getoogde rollaag een getoogd zesruits stalvenster met gemetselde lekdorpel. Onder de dakvoet 

bevindt zich een moderne zinken bakgoot. In het hoofdvolume zijn op de begane grond twee vensters 

zoals aan de voorzijde aanwezig. Een klein verschil met de vensters aan de voorzijde is dat hier de 

middenstijl niet is doorgetrokken tot in het bovenlicht. Het linker venster is iets kleiner, waaruit kan 

worden opgemaakt dat zich hieronder een kelder bevindt. Er is door de dichte klimopbegroeiing 

echter geen keldervenster zichtbaar. Op de verdieping zijn onder rollagen twee vernieuwde tweeruits 

vensters met drieruits bovenlicht en gemetselde lekdorpel. Langs de dakrand bevindt zich een 

uitkraging met dubbele bloktand. De aanzet van de schoorsteen kraagt ook iets uit en is in een punt 

gemetseld. Mogelijk bevinden zich achter de klimop muurankers.     

 

Voor de rechterzijgevel staat dichte begroeiing, zodat wellicht niet alle bijzonderheden van de gevel 

konden worden opgemerkt. Rechts op de begane grond bevindt zich onder een strekse boog een 

dubbel enkelruits venster met achtruits bovenlicht, houten luiken en een gemetselde lekdorpel. Op de 

verdieping zijn onder rollagen twee vernieuwde tweeruits vensters met drieruits bovenlicht en 

gemetselde lekdorpel. Langs de dakrand bevindt zich een uitkraging met dubbele bloktand. De 

aanzet van de schoorsteen kraagt ook iets uit en is in een punt gemetseld. Ter hoogte van de 

balklaak zijn sierlijke muurankers aangebracht.  

In de rechterzijgevel van de aanbouw tegen de achterzijde bevinden zich een getoogd zesruits 

stalvenster met gemetselde lekdorpel onder een getoogde rollaag en een houten deur. Onder de 

dakvoet is een moderne zinken bakgoot aanwezig.  

   

Links in de achtergevel bevindt zich een moderne dubbele tuindeur onder een anderhalfsteens 

rollaag. De rollaag en het metselwerk erboven zijn zichtbaar vernieuwd. Rechts sluit de aanbouw aan 

op de achtergevel. De achtergevel van de aanbouw bevat een klein enkelruits venster onder een 

rollaag en een getoogd zesruits stalvenster met gemetselde lekdorpel onder een getoogde rollaag.  

Links op het dak van het hoofdvolume is een niet oorspronkelijke tweeruits dakkapel met plat dak 

aanwezig. Onder de dakvoet is een moderne zinken bakgoot geplaatst.  

 

Waardering 

Het pand is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig waardevol vanwege de ligging aan de 

doorgaande Lieshoutseweg en als onderdeel van de begin twintigste-eeuwse bebouwing van het 
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buitengebied tussen Aarle-Rixtel en Lieshout. Ook is er sprake van architectuurhistorische waarde 

vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en detailleringen. Diverse gevelopeningen hebben een 

vernieuwde invulling gekregen, maar hierbij is de oude indeling aangehouden. Aan de achterzijde is 

een volume aangebouwd, maar dit heeft historische vormen en bovendien is het vanaf de straat 

nauwelijks zichtbaar. Met name de voorgevel bevat voor de bouwperiode karakteristieke elementen. 

 

Afbeelding: Lieshoutseweg 72 te Aarle-Rixtel 

 

11.31.1.023 Woonhuis Molenstraat 42;44, Lieshout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

MIP AE063-000776 

Molenaasrwoning van rond 1900. 

 

11.31.1.024 Woonhuis Rooijseweg 15, Mariahout 

Gemeentelijk monument. 

sober woonhuis eerste burgerwoning in Mariahout uit 1936. 
Even ten noordwesten van Mariahout bevindt zich aan de doorgaande weg naar Sint-Oedenrode, de 
Rooijseweg, een landhuis. Het pand in landelijke expressionistische stijl is in 1936 als eerste 
burgerhuis na de ontginning gebouwd. 
Het landhuis is op een flink aantal meters afstand van de straat gelegen in een siertuin met hoge 
bomen. Links bevindt zich een oprit naar het terrein aan de achterzijde. Achter de woning bevinden 
zich naast een kleine tuin diverse schuren en opstallen. Deze hebben geen cultuurhistorische 
waarde.  
Het pand bestaat uit diverse tegen elkaar geplaatste volumes, zodat sprake is van een 
samengestelde plattegrond. In eerste instantie is er een eenlaags volume met hoog zadeldak, dat met 
de nokas haaks op de straat is gelegen. Daarop sluit links een tweelaags volume met schilddak aan. 
Verder is er tegen de linkerzijgevel een eenlaags uitbouwtje dat dient als ingangsportaal en over de 
gehele breedte van de achtergevel een (deels oorspronkelijke) eenlaags uitbouw met een veranda. 
De laatste dient tevens als dakterras. De gevels zijn opgetrokken in donkerrode baksteen en 
gemetseld in Noors verband met verdiepte voeg. De plint is gemetseld in een iets donkerdere 
baksteen. De daken zijn gedekt met genuanceerde opnieuw verbeterde Hollandse dakpannen. Alle 
daken hebben een flink houten overstek met goot. Aan de voorzijde bevindt zich in de oksel van de 
twee hoofdvolumes een flinke, hoog oprijzende gemetselde schoorsteen met een koperen windvaan 
bovenop. Ook achterop het dak zijn twee gemetselde schoorstenen aanwezig. De meeste 
gevelopeningen bevatten nog de oorspronkelijke houten kozijnen met voor de jaren dertig 
karakteristieke forse stijlen, waarin de vensters iets terugwijkend zijn geplaatst. De lekdorpels worden 
gevormd door zwart geglazuurde lekdorpeltegels tussen twee zwart geglazuurde blokken. Het 
houtwerk is wit geschilderd, de deur is alleen gelakt.  
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De voorgevel begint links met een eenlaags uitbouwtje met plat dak, waarin zich de afgeronde houten 
voordeur onder een halfronde rollaag bevindt. De deur in art deco stijl bevat in het midden een 
staande ruit met roeden. Aan de onderzijde bevindt zich een hardstenen dorpel. Rechts van de 
voordeur bevindt zich in de haaks geplaatste gevel van het tweelaags volume een ingemetselde art 
deco brievengleuf, waaronder de tekst “BRIEVEN”. Het plat dak heeft een houten overstek. De 
begane grond van het tweelaags volume bevat een driedelig venster met driedelig bovenlicht en 
lekdorpeltegels. Op de verdieping bevindt zich een loggia met een dubbele enkelruits deur, waarvoor 
een modern rolluik is geplaatst. De rand van de borstwering wordt afgedekt met zwart geglazuurde 
tegels met een opstaande rand (waardoor een ritmische band ontstaat. Op de linkerhoek bevindt zich 
een gemetselde en iets uitkragende pijler die het houten overstek ondersteunt. Rechts is het overstek 
bevestigd aan de schoorsteen. Het volume met zadeldak bevindt zich ten opzichte van het tweelaags 
volume naar voren geplaatst. Op de begane grond hiervan is een erker met rechthoekige plattegrond 
en plat dak aanwezig. De erker bestaat verder uit een bakstenen borstwering, waarop vijf enkelruits 
vensters met enkelruits bovenlichten zijn geplaatst: drie aan de voorzijde en één aan beide zijkanten. 
De lekdorpel bestaat uit zwart geglazuurde tegels.  
Op de verdieping zijn twee tweeruits vensters met aan de onderzijde een brede houten bloembak op 
vier klossen. In de top bevindt zich een enkelruits venster met lekdorpeltegels. De kap is breder dan 
de gevel, zodat deze op de houten overstekken rust. Langs de dakranden zijn vlechtingen in het 
metselwerk. Alle kozijnen zijn gevuld met kleurloos glas-in-lood.  
 
De linkerzijgevel bestaat geheel links uit een eenlaags uitbouw met plat dak, waarlangs een ijzeren 
balustrade. In dit volume is een driedelig venster geplaatst, vermoedelijk van later datum, doch met 
een oorspronkelijke geglazuurde lekdorpel. Rechts hiervan bevindt zich op de begane grond een 
vijfdelig venster, eveneens van later datum. Op de verdieping is nog het oorspronkelijke drieruits 
venster met kleurloos glas-in-lood en zwart geglazuurde lekdorpel aanwezig. De volgende travee 
markeert het trappenhuis door middel van drie vensters in staand formaat, gevuld met gekleurd art 
deco glas-in-lood. Ook onder deze vensters is een geglazuurde lekdorpel aanwezig. De eenlaags 
uitbouw waarin zich de voordeur bevindt is halverwege de travee van de trappartij tegen de gevel 
geplaatst. Deze bevat twee vensters van staand formaat met kleurloos glas-in-lood en een 
geglazuurde lekdorpel. Geheel rechts op de verdieping bevindt zich tenslotte een tweeruits venster 
met kleurloos glas-in-lood en een geglazuurde lekdorpel.  
 
Op de begane grond van de rechterzijgevel zijn twee drieruits vensters met kleurloos glas-in-lood en 
geglazuurde lekdorpels aanwezig. Verder is er op het dak een houten dakkapel met plat dak 
geplaatst. Deze bevat twee dubbele enkelruits vensters met kleurloos glas-in-lood.  
Rechts bevindt zich de eenlaags uitbouw met ijzeren balustrade. In dit later opgetrokken deel van de 
rechterzijgevel is een groot achtruits venster geplaatst. Geheel rechts is de veranda dichtgemaakt 
met houten planken. 
 
De eenlaags uitbouw met veranda beslaat de gehele begane grond van de achtergevel. Van 
oorsprong was er alleen rechts een uitbouw aanwezig. De veranda, die op ijzeren palen en een 
stenen borstwering steunt, is waarschijnlijk geheel van later datum. Links is een deel van de 
achtergevel op een later tijdstip opgetrokken in een rode baksteen, gemetseld in halfsteens verband 
met grijze specievoeg. Hierin zijn een enkelruits venster met enkelruits bovenlicht en een vierruits 
deur onder rollagen geplaatst. Rechts is het metselwerk oud, maar de openingen zijn van later datum. 
Hierin bevinden zich twee kleine vierkante vensters met moderne zwart geglazuurde lekdorpeltegels 
en een vierruits deur onder een rollaag.     
In de achtergevel van het volume met zadeldak bevindt zich op de verdieping een drieruits venster en 
in de top een enkelruits venster. Beide vensters zijn gevuld met kleurloos glas-in-lood en hebben een 
gemetselde lekdorpel. In het tweelaags volume bevindt zich een dubbele deur die toegang biedt tot 
het dakterras. De invulling van de deur is niet zichtbaar.  
 
Waardering 
Het landhuis is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig van grote waarde als de eerste burgerwoning 
die na de ontginning van Mariahout werd opgetrokken. Het is architectuurhistorisch zeer waardevol 
vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en de voor de bouwtijd karakteristieke detailleringen, zoals 
de kozijnen, de loggia, de voordeur, de lekdorpels en  het gekleurde glas-in-lood. De  meeste 
onderdelen van het gebouw zijn nog oorspronkelijk, met name in de vanaf de openbare weg zichtbare 
gevels. Het vooraanzicht is onveranderd sinds de bouw. Aan de achterzijde is de uitbouw uitgebreid 
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en is tevens een veranda gecreëerd. Omdat deze veranderingen aan de achterzijde hebben 
plaatsgehad, is dit van kleine invloed op de architectuurhistorische waarde van het pand.  

 
Afbeelding: Rooijseweg 15 te Mariahout 

 

11.31.1.025 Woonhuis Dijkstraat 2, 4, Beek en Donk 

Brugwachtershuis uit ca. 1925. 

 

11.31.1.026 Woonhuis Sluisweg 2, Lieshout 

Sluiswachtershuis uit 1921 
Tot en met 1989 was het een handbediende sluis. Met ingang van 1990 zijn er twee bruggen vanaf 
deze te bedienen met beeldschermen en computers. 
MIP AE063-000793 

 

11.31.1.027 Woonhuis Dorpsstraat 14, Lieshout 

Onderwijzerswoonhuis uit 1895 
 Dienstwoning 

MIP AE063-000711 

Eerste steen (hardsteen): Burgemeester J. v.d. Heuvel en wethouders 1895. Huis: het "meesterhuis" 
genoemd. 
 

11.31.1.028 Woonhuis Dorpsstraat 35, Lieshout 

Woonhuis uit 1925 

Cottage-stijl 
MIP AE063-000722 
Markant woonhuis met gedetailleerde vormgeving in verschillende materialen. Geaccentueerde 
middenpartij met vensters en deur gekoppeld onder segmentboog. 
 

11.31.1.029 Woonhuis Dorpsstraat 49-51, Lieshout 

Woonhuis uit 1925 
MIP AE063-000723 
 

11.31.1.030 Woonhuis Dorpsstraat 56, Lieshout 

Dorpshuis uit 1900 

MIP AE063-000713 

Gevelsteen: F. Merkelbach-Rooyakkers 1873. 
 

11.31.1.031 Woonhuis Dorpsstraat 74, Lieshout 

Bejaardenwoning van 1893 
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MIP AE063-000714 

Bijzondere woonvorm 
 

11.31.1.032 Woonhuis Dorpsstraat 98 en 100, Lieshout 

Tweekapper uit 1920 

 

11.31.1.033 Woonhuis Herendijk 43 en 45 (was 6 en 8), Beek en Donk 

Dubbel woonhuis uit 1925 

 

11.31.1.034 Woonhuis Heuvel 13, Lieshout 

Dorpshuis uit 1930 

MIP AE063-000751 

 

11.31.1.035 Woonhuis Heuvelplein 12, Beek en Donk 

drankwinkel, pastorie geweest? 
Van 1880 
Gelegen aan driehoekig Heuvelplein. 
MIP AE007-000023 

 

11.31.1.036 Woonhuis Heuvelplein 14, 16, Beek en Donk 

fietsenwinkel 
Uit 1890. 

MIP AE007-000024 

Gelegen aan driehoekig Heuvelplein. 
 

11.31.1.037 Woonhuis Heuvelplein 2, Beek en Donk 

Vrijstaand woonhuis uit 1936. 

Amsterdamse School 

 

11.31.1.038 Woonhuis Heuvelplein 5;7;9, Beek en Donk 

Woonhuis uit 1880 

MIP AE007-000018 

Ligging aan driehoekig Heuvelplein, alwaar het nagenoeg een gehele wand van beslaat. 
 

11.31.1.040 Woonhuis Schoolstraat 50-52, Beek en Donk 

Dubbel woonhuis uit 1950 

Delftse School 

 

11.31.1.041 Woonhuis Schutstraat 1, Lieshout 

Woonhuis uit 1919 

 

11.31.1.042 Woonhuis Kapelstraat 23, Beek en Donk 

Woonhuis van circa 1900 

 

11.31.1.043 Woonhuis Kapelstraat 24, Beek en Donk 

Woonhuis uit 1935 

MIP AE007-000040 

 

11.31.1.044 Woonhuis Kapelstraat 26, Beek en Donk 

Woonhuis uit 1930 

MIP AE007-000041 

Gelegen in belangrijke lintbebouwingsstructuur Kapelstraat. 

 

11.31.1.045 Woonhuis Rooijseweg 11, Mariahout 

Beeldbepalend pand. 
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info gemeente 
 

11.31.1.046 Woonhuis Kerkstraat 17, Beek en Donk 

Vrijstaand woonhuis uit circa 1910. 

 

11.31.1.047 Woonhuis Koppelstraat 15, Beek en Donk 

Woonhuis Delftse School uit 1950 

MIP AE007-000059 

Ligging tegenover Kerkstraat, naast de kerk. 
 

11.31.1.048 Woonhuis Koppelstraat 17, Beek en Donk 

Wederopbouw woonhuis uit 1950 

 

11.31.1.049 Woonhuis Koppelstraat 25, Beek en Donk 

Woonhuis uit 1959 

Late wederopbouw stijl 

 

11.31.1.050 Woonhuis Koppelstraat 29, Beek en Donk 

Vrijstaand woonhuis uit 1963 

stijlkenmerken neo-renaissance en Jugendstil (Fin de Siecle) 
 

11.31.1.051 Woonhuis Koppelstraat 33, Beek en Donk 

Woonhuis uit 1930 

MIP AE007-000060 

Tegenover de in 1928 aangelegde Harmonietuin. Ligging aan Koppelstraat, maakt deel uit van 
langzaam gegroeide lintbebouwing tussen Beek en Donk. 
 

11.31.1.052 Woonhuis Mauritsstraat 3 en 5, Beek en Donk 

Tweekapper uit 1937 

 

11.31.1.053 Woonhuis Mgr. Verhagenstraat 9, Beek en Donk 

Woonhuis uit 1914 

 

11.31.1.054 Woonhuis Molenstraat 10 en 12, Lieshout 

Woonhuis uit circa 1935 

Blok van 2 

 

11.31.1.055 Woonhuis Molenstraat 11;13, Lieshout 

Twee onder een kap villa uit 1925 
Cottage-stijl 
Vergelijk met Ribiusstraat 1. 
 

11.31.1.056 Woonhuis Molenstraat 16 en 18, Lieshout 

blok van 2 onder mansardekap uit 1930 
 

11.31.1.057 Woonhuis Molenstraat 26, Lieshout 

Woonhuis uit de jaren „30 

verbouwing afwachten 
 

11.31.1.058 Woonhuis Molenstraat 50, Lieshout 

Dorpshuis uit 1920 

Cottage-stijl 

MIP AE063-000777 

 

11.31.1.059 Woonhuis Nassaustraat 1, Beek en Donk 

Woonhuis uit 1939 



140 

 

stijlkenmerken traditionisme/Delftse School 
 

11.31.1.060 Woonhuis Nassaustraat 2, Beek en Donk 

Woonhuis uit 1934 

stijlkenmerken traditionisme/Delftse School 
 

11.31.1.061 Woonhuis Oranjelaan 17;19, Beek en Donk 

Woonhuizen uit 1950 

MIP AE007-000071 

Zogenaamd "Oostenrijkse" houten noodwoningen, daterend van kort na de Tweede Wereldoorlog. 
 

11.31.1.062 Woonhuis Oranjelaan 18, Beek en Donk 

Vrijstaand woonhuis uit 1955 

Delftse School 
 

11.31.1.063 Woonhuis Oranjelaan 20, Beek en Donk 

2-laags vrijstaand woonhuis uit 1953 

klassiek-traitionele bouwstij. 
 

11.31.1.064 Woonhuis Oranjelaan 22, Beek en Donk 

Woonhuis uit 1953 

klassiek-traitionele bouwstij. 
 

11.31.1.065 Woonhuis Pater de Leeuwstraat 13 

Woonhuis met puntdak uit circa 1930 

 

11.31.1.066 Woonhuis Ribbiusstraat 13, Lieshout 

Woonhuis circa 1935 

 

11.31.1.067 Woonhuis Ribbiusstraat 25, Lieshout 

Woonhuis uit 1900 

MIP AE063-000786 

 

 

31.2. Boerderij 

Het woon-stalhuis van de klassieke boerderij of het overeenkomende gebouw bij jongere boerderijen. 

Over het algemeen zijn de hieronder geïnventariseerde boerderijen van het langgeveltype. Vóór het 

jaar 1600 bestond het type van de langgevelboerderij nog niet en waren er in de Nederlanden 

uitsluitend boerderijen van het hallenhuistype te vinden. 

 

Hallenhuis  

Boerderijen van het hallenhuistype hadden een geringere lengte dan de latere langgevelboerderijen, 

maar wel een grotere breedte. De toegang naar en de ramen voor het woongedeelte waren 

gesitueerd in de kopgevel. De dakranden aan de zijkanten waren laag. De staldeuren waren in het 

algemeen in de achterste kopgevel te vinden. In het prille beginstadium van dit boerderijtype leefden 

mens en dier samen in één ruimte. Het zware omvangrijke dak werd gedragen door een stelsel van 

eiken ankerbalkgebinten met daarop de kapspanten.  

De buitenwanden waren in het beginstadium van gevlochten twijgen en leem (fitselstek). De berging 

van hooi en stro gebeurde op de zolder. Later ook steeds meer in een los van de boerderij staande 

schuur. In de Kempen was dat meestal een zogenaamde dwarsdeelschuur. Dat wil zeggen dat de 

schuurdeuren in het midden van de lange gevel zaten. Achter deze deeldeuren lag dan de dorsvloer. 

Hier werden ook de voertuigen gestald. Elders op de zandgronden was de schuur dikwijls een 

zogenaamde “Vlaamse schuur”.  

 

Langgevelboerderij 
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In het oostelijk gedeelte van Noord-Brabant en in het Belgische Limburg op de zandgronden heeft 

zich vanaf ongeveer het jaar 1600 de langgevelboerderij ontwikkeld. De oorspronkelijk los van de 

boerderij staande schuur werd tegen de (pot)stal aangebouwd. Omstreeks 1700 construeerden men 

niet langer leemen wanden, maar muren van gebakken stenen. Omdat de deur- en raamopeningen in 

de lange gevel kwamen moesten de zijwanden hoger worden opgetrokken en werden de nieuwe 

boerderijen minder breed uitgevoerd. Vanwege die geringere breedte en omdat de gemetselde 

buitenmuren, in tegenstelling tot de leemen wanden, ook lasten konden dragen, werden later over de 

gehele breedte van de boerderij in plaats van gebinten zware houten balken gelegd. Daar werden de 

kapspanten op geplaatst.  

 

11.31.2.001 Boerderij Achterbosch 11, Lieshout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

hallehuis, authentiek, ca. 1870. 
Ten zuidwesten van de dorpskern Lieshout, daarvan gescheiden door het Wilhelminakanaal, bevindt 

zich het agrarische buurtschap Achterbosch. Ook nu nog bestaat het voornamelijk uit (voormalige) 

boerderijen, waarvan de meeste met een lange historie.  

Het betreffende object ligt op enige afstand van de weg, met de nokas parallel daaraan. Het 

woongedeelte bevindt zich links, het voormalige bedrijfsgedeelte bevindt zich rechts. Aan de 

achterzijde ligt een aantal schuren, waarvan één cultuurhistorisch interessant. 

De gevels van de boerderij waren tot voor kort opgetrokken uit rode handvorm baksteen en 

grotendeels voorzien van geblokt pleisterwerk. De voor- en zijgevels bestaan op dit moment uit een 

kalkzandstenen binnenmuur. Een buitenschil is nog niet aanwezig. De achtergevel bestaat uit diverse 

vlakken metselwerk in rode baksteen, uit verschillende periodes. Het gebouw wordt afgedekt door 

een wolfdak met een schild aan de zijde van het bedrijfsgedeelte. Het is gedekt met blauwe en rode 

Oud-Hollandse pannen, die om en om zijn gelegd. Het dak dateert in zijn huidige vorm uit de jaren 

1970. Tot die tijd was het bedekt met stro/riet met een pannen voet.  

Ter hoogte van de brandmuur steekt een gemetselde schoorsteen door het dak.  

 

De indeling van de nieuwe voorgevel is nog gelijk aan de situatie voor de recente verbouwing. Alle 

vensters en deuren (van hout) zijn echter nieuw. Het woongedeelte links begint met twee zesruits 

vensters, waarna de houten voordeur met enkelruits bovenlicht volgt. Het stalgedeelte bevat 

vervolgens twee kleinere zesruits vensters (dit waren voorheen ijzeren exemplaren), een houten deur, 

een klein zesruits venster en tenslotte een hoge deeldeur. In het dak bevinden zich ter hoogte van het 

woongedeelte twee ijzeren klepvensters.     

 

De linkerzijgevel bevat linksonder het keldervenster (op dit moment enkel een opening) en daarboven 

een vierruits keldervenster. De kelder en opkamer bevinden zich opvallend hoog, wat erop wijst dat 

het grondwaterpeil eveneens hoog is of dat was ten tijde van de bouw van de kelder. Rechts bevat de 

gevel twee zesruits vensters en op die verdieping is een klein vierruits venster geplaatst.  

 

Midden in de rechterzijgevel is een houten deur geplaatst. Verder bevat deze zijde geen 

bijzonderheden.  

 

In de achtergevel bevindt zich geheel links een kleine opening die vanaf de binnenzijde is 

dichtgemaakt. Vervolgens bevat de gevel een houten deur, dan een deuropening waar het een en 

ander aan is versleuteld, een ijzeren zesruits venster (gezien het metselwerk de vervanging van iets 

groters) en ten slotte een houten deur als afsluiter van het bedrijfsgedeelte. In het woongedeelte zijn 

een ijzeren zesruits venster, een houten deur en een driedelig venster aanwezig. De achtergevel 

(voor zover sprake is van één samenhangende gevel) verkeert in slechte staat. Delen van het 

muurwerk worden door de kap naar buiten gedrukt.  

 

Het interieur van de boerderij toont een lange historie. Er zijn elementen uit vele verschillende 

periodes aanwezig. De historische kern van de boerderij wordt gevormd door het gebint, dat 

vermoedelijk uit de zeventiende eeuw dateert. Het ankerbalkgebint laat zien dat de boerderij is 

gebouwd als hallenhuis. Op een zeker moment in de geschiedenis (waarschijnlijk in de tweede helft 



142 

 

van de negentiende eeuw) zijn de gebintstijlen aan de straatzijde afgezaagd en is de voorgevel naar 

achteren geplaatst. Met deze verbouwing ontstond in de voorgevel ruimte voor inrijdeuren. Het 

bedrijfsgedeelte is bij deze verbouwing vermoedelijk ook met twee traveeën verlengd.  

In de overgang tussen het bedrijfsgedeelte en het woonhuis heeft een verbouwing plaatsgevonden, 

waarbij een trap naar de zolder en sanitair zijn aangebracht. De deuren van het sanitair dateren uit de 

jaren 1920/1930.  

Het voorhuis bevat elementen uit de bouwtijd tot nu. De kelder heeft een gemetseld tongewelf en een 

spekkuip. Via de opkamer is ook de zoldering bereikbaar. Hier is te zien dat de brandmuur en de 

schoorsteen enige decennia geleden opnieuw zijn opgemetseld. Ook de sporenkap is zo‟n dertig jaar 

geleden vernieuwd. Wel zijn op de zoldering de gebintplaten inclusief liplassen zichtbaar.  

In de keuken staat een keukenblok met granito blad. De grote schouw in de herd is tot kast 

herbestemd, maar de bordenlijst is zichtbaar gelaten. De meeste deuren in het voorhuis dateren ten 

minste uit de negentiende eeuw en zijn voorzien van bijzonder hang- en sluitwerk (o.a. sluitwerk van 

gesneden hout).  

 

De schuur achter de boerderij lijkt op het eerste gezicht van grote ouderdom, omdat het gebouw net 

als de achtergevel van de boerderij uit verschillende stukken muurwerk is opgetrokken. In feite 

bestaat het bouwwerk uit twee losse schuurtjes met een golfplaten overkapping die beide stukken 

verbindt. Op oude kadastrale kaarten (tot in de jaren 1940) is het gebouw echter niet ingetekend, 

overigens in tegenstelling tot een grote schuur die tussen het bedrijfsgedeelte en de straat heeft 

gestaan én een zogenaamde turfschop die op het kadastraal minuutplan van 1811-1832 aan de kant 

van het bedrijfsgedeelte stond. Volgens de overlevering is het rechter gedeelte van de schuur achter 

de boerderij pas in de tweede helft van de twintigste eeuw versteend. Waarschijnlijk is hierbij wel 

gebruik gemaakt van oude materialen (stenen, deuren en ramen), wellicht van het gebouw dat ooit 

aan de voorzijde stond.    

 

Aan de achterzijde van de boerderij staat ter hoogte van het woongedeelte een gemetselde en deels 

bepleisterde waterput met een betonnen deksel.  

 

Waardering 

De boerderij is cultuurhistorisch waardevol vanwege de grote ouderdom en als onderdeel van de 

(agrarische) geschiedenis van het buurtschap Achterbosch. De vele nog aanwezige oude elementen 

in de boerderij vertellen ieder een verhaal, over de bouwgeschiedenis, de gebruiksgeschiedenis en 

het leven van de agrariër door de eeuwen heen. Recentelijk is met de sloop van drie buitenmuren 

(inclusief alle ramen en deuren) een aanzienlijk deel van die geschiedenis gewist. De ziel van de 

boerderij, het gebint, is echter nog volledig aanwezig. Ook de kelder met tongewelf dient in het 

bijzonder genoemd te worden. De boerderij heeft dan ook een grote bouwhistorische waarde.  

De schuur en de put zijn interessante cultuurhistorische elementen, maar niet meer dan dat, hoewel 

een bouw/materiaalhistorisch onderzoek in de schuur wellicht de moeite waard zou zijn.   
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Afbeelding: Achterbosch 11 te Lieshout 

 

11.31.2.002 Boerderij De Biezen 5, Aarle-Rixtel 

Gemeentelijk monument 

Langgevelboerderij met voergang en potstal, uit 1910. 
Ten oosten van Beek ligt in bosrijk gebied deze opvallend lange langgevelboerderij uit 1910. De 

boerderij ligt met de nokas haaks op de smalle onverharde zijtak van De Biezen, echter parallel aan 

de hoofdweg met diezelfde naam. Het woongedeelte ligt aan de kant van de zijtak, terwijl de voorzijde 

van het woongedeelte naar de hoofdweg is gericht. Rondom het gebouw bevindt zich een ruim erf, 

voor het woongedeelte een siertuin.  

Het eenlaags bouwvolume met rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen en 

gemetseld in kruisverband met kalkvoeg. De plint is gevoegd met een hardere grijze voeg. Op de 

langsgevels zijn gemetselde pilasters aanwezig. Het gebouw wordt afgedekt door een zadeldak met 

rode verbeterde Hollandse pannen. Ter hoogte van de brandmuur bevindt zich op de nok een 

gemetselde schoorsteen. Midden op het woongedeelte is een dakruiter met bel aanwezig. De bel is 

echter een replica, want de oorspronkelijke bel is zo‟n 15 jaar geleden gestolen. Het gebouw is aan 

de buitenzijde gerenoveerd, waarbij de invulling van de gevelopeningen gedeeltelijk is vernieuwd. Het 

houtwerk is wit en donkergroen geschilderd. 

 

De voorgevel is in dit geval de langsgevel waarin de voordeur is geplaatst. Het woongedeelte links 

heeft een klassieke indeling: aan weerszijden van de voordeur bevindt zich onder een strekse boog 

een modern zesruits venster (kleppend bovenlicht) met hardstenen lekdorpel en houten luiken. De 

houten voordeur met nieuwe hardstenen neuten, dorpel en tweeruits bovenlicht bevindt zich 

eveneens onder een strekse boog. Rechts van de deur is in een baksteen “ANNO 1910” geschreven.  

Rechts van de brandmuur begint het voormalige bedrijfsgedeelte met een eenzelfde deur. Hierna 

bevinden zich de volgende elementen: een stalen spinnenkopvenster met een hardstenen lekdorpel, 

een getoogde houten staldeur met ruitjes bovenin, twee spinnenkopvensters met lekdorpel en een 

zeer hoge houten deeldeur. Boven alle openingen bevindt zich een getoogde rollaag, afgedekt met 

een koppenlaag. Alleen boven de deeldeur is een segmentboog gemetseld. Ter hoogte van de 

balklaag zijn smeedijzeren muurankers aangebracht: kleine bij het woongedeelte en grote bij het 

bedrijfsgedeelte. Bovenaan de gevel is een bloktand en overhoekse muizentand gemetseld. Bij het 

woongedeelte gaat deze echter schuil achter de moderne zinken goot. Op het dak boven de voordeur 

bevindt zich een klein tuimelvenster. Op het dak boven het bedrijfsgedeelte zijn enkele lichtpannen 

aanwezig.  

 

Op de begane grond van de linkerzijgevel bevinden zich twee zesruits vensters met kleppend 

bovenlicht, gepleisterde lekdorpel, houten luiken aan weerszijden en strekse boog aan de bovenzijde. 
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Op de verdieping zijn twee zesruits vensters (kleppend bovenlicht) met gepleisterde lekdorpels onder 

strekse bogen geplaatst. Ter hoogte van de balklaag zijn sierlijke smeedijzeren ankers aangebracht, 

ter hoogte van de gordingen zijn dit simpele smeedijzeren ankers. Langs de dakrand bevindt zich een 

overhoekse muizentand. Op de hoeken en in de top is siermetselwerk aanwezig.  

 

De rechterzijgevel is nagenoeg blind. Rechts op de begane grond is een houten deur onder een 

steens rollaag geplaatst. Op de verdieping bevindt zich tussen rollagen een klein houten vierruits 

venster zonder glas. Langs de dakrand is een overhoekse muizentand aangebracht. Muurankers 

geven de plaats van de balklaag en gordingen aan.  

 

Geheel links bevat de lange achtergevel een enkelruits venster onder een rollaag, dan een houten 

deur met hardstenen dorpel en halfrond bovenlicht met roedenverdeling onder een rollaag, een 

houten deur met drieruits bovenlicht onder een rollaag en een stalen negenruits stalvenster met 

gepleisterde lekdorpel onder een rollaag met koppenlaag. Vervolgens is de getoogde houten staldeur 

met ruitjes onder een getoogde steens rollaag met koppenlaag geplaatst. Hierna bevindt zich tegen 

de dakvoet een houten luik en daaronder twee spinnenkopvensters, alle drie met gepleisterde 

lekdorpel. Het bedrijfsgedeelte eindigt met een houten deur met nieuwe hardstenen dorpel en neuten 

en een tweeruits bovenlicht onder een strekse boog. Het woongedeelte bevat twee zesruits vensters 

(kleppend bovenlicht) met gepleisterde lekdorpel, houten luiken en een strekse boog. Op de foto in 

het MIP zijn geheel rechts twee keldervensters zichtbaar. Door de beplanting is niet duidelijk of deze 

nog aanwezig zijn. Ter hoogte van de balklaag zijn muurankers in de gevel aanwezig: grote bij het 

bedrijfsgedeelte en kleine bij het woongedeelte. Onder het rechter gedeelte van de dakvoet bevindt 

zich een moderne zinken goot.  

   

Het interieur van het voorhuis mocht niet bekeken worden. In het achterhuis zijn de oude gebinten 

inclusief houtverbindingen en telmerken nog aanwezig. Ook de houten zoldering is nog 

oorspronkelijk. 

 

Waardering 

De boerderij is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig waardevol als onderdeel van de begin 

twintigste-eeuwse bebouwing van het buitengebied ten oosten van Aarle-Rixtel en Beek en Donk. 

Daarbij heeft het gebouw architectuurhistorische waarde vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en 

tot op zekere hoogte de gaafheid van materiaal en detailleringen. De boerderij verkeert in goede staat 

dankzij restauratie/verbouwingswerkzaamheden. Bij die werkzaamheden hebben verschillende 

gevelopeningen een nieuwe invulling gekregen, echter hierbij is rekening gehouden met de eenvoud 

en typologische kenmerken van een boerderij. De indeling is onveranderd. Het bedrijfsgedeelte bevat 

nog alle essentiële authentieke elementen, zoals de voergangdeuren, potstaldeuren en deeldeur. 
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Afbeelding: De Biezen 5 te Aarle-Rixtel 

 

11.31.2.003 Boerderij Bosscheweg 92, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

langgevelboerderij vroeger behorende bij het slotje 
 

11.31.2.004 Boerderij Bosscheweg 94, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

langgevelboerderij vroeger behorende bij het slotje 
 

11.31.2.005 Boerderij Bosven 2, Mariahout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

kortgevel ontginningsboerderij 
 

11.31.2.006 Boerderij Croylaan 11, Aarle-Rixtel 

Rijksmonument nr. 10437 

Boerderij van het Kempische langgeveltype. 

 

11.31.2.008 Boerderij Croylaan 4, Aarle-Rixtel 

Rijksmonument nr. ?? 

MIP AE002-001379 

Zeer lange, mogelijk verlengde boerderij onder zadeldak. 
Uit 1900 
 

11.31.2.009 Boerderij Croylaan 4a, Aarle-Rixtel 

Gemeentelijk monument 

langgevel, hallehuis, geen woonbestemming 
Ca. 1800 

Ten westen van Aarle-Rixtel ligt aan de deels onverharde Croylaan een zeer lange, vervallen 

langgevelboerderij. Het pand ligt in een flauwe bocht, met de kopgevel van het woongedeelte naar de 

straat gericht. Het is toegankelijk via een pad dat vanaf de straat naar het voormalige bedrijfsgedeelte 

loopt. Rond het gebouw bevindt zich veel groen: gras, een moestuin en verschillende hoge bomen. 

Voor de westgevel ligt een waterput met een betonnen ring.  

Het betreft een boerderij met een zeer oude kern (zeventiende of achttiende eeuw). Het gebouw is 

opgetrokken als hallehuis (met de voordeur in de kopgevel) en later verbouwd tot langgevelboerderij. 

Op het kadastraal minuutplan van 1832 is op deze locatie al een lang gebouw te zien. De boerderij 

heeft echter pas later, rond 1900, zijn huidige lengte verkregen. Bij deze verbouwing is zowel de voor- 

als achterzijde verlengd. Het is erg ongebruikelijk om een dergelijke boerderij ook aan de voorzijde te 

verlengen.  

De eenlaags boerderij is opgetrokken rode bakstenen. In het metselwerk is nog zeer goed zichtbaar 

dat verschillende muurvlakken uit verschillende tijden stammen. Zo is het voormalige woongedeelte 

vrij strak gemetseld in kruisverband, terwijl de gevels van het stalgedeelte in wild verband zijn 

gemetseld. Ter hoogte van het stalgedeelte is het metselwerk weer strakker. De binnenmuur tussen 

de stal en de schuur is met leem besmeerd. Onderaan de buitengevels is een gepleisterde plint 

aangebracht. In de langsgevel aan de oostzijde is hierin decoratie aangebracht die in de omgeving 

rond 1900 veel voorkwam. Het gebouw wordt afgedekt door een lang zadeldak van rode pannen. De 

kapspanten en dakpannen zijn circa zestig jaar geleden vernieuwd. Oorspronkelijk had de boerderij 

een rieten kap. De spanten rusten echter wel op de oude gebinten. In het midden van het lange 

gebouw is het dak meer ingezakt; (ook) hieraan is te zien dat er aan de voor- en achterzijde een 

latere uitbreiding is geweest. Tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte bevindt zich op de nok 

een gemetselde schoorsteen. Aan de voorzijde is op het rechter dakvlak nog een schoorsteen 

gemetseld. Het houtwerk van de boerderij was donkergroen en wit geschilderd, echter het 

donkergroen is nu verkleurd naar lichtblauw. 
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De voorgevel is in dit geval de kopgevel aan de straatzijde (noordgevel). Hierin bevindt zich links op 

de begane grond een venster met twee dichtgetimmerde luiken (waarachter een T-venster) en een 

gepleisterde lekdorpel. In het midden van de verdieping is een dubbel enkelruits venster aanwezig. 

Ter hoogte van de balklaag zijn muurankers geplaatst.  

 

In de linkerzijgevel bevindt zich van links naar rechts tweemaal een grote dubbele houten deur, 

tweemaal een getoogd zesruits ijzeren stalvenster met gepleisterde en geschilderde omlijsting, een 

geheel begroeid stalvenster, een houten deur met ruit (jaren ‟60) en enkelruits bovenlicht, en ten 

slotte tweemaal een venster met dichtgetimmerde luiken (waarachter links een vrij modern enkelruits 

venster met enkelruits bovenlicht en rechts een T-venster) en een gepleisterde lekdorpel. Rondom 

het middelste stalvenster is in het metselwerk zichtbaar dat hier een grote staldeur is dichtgemetseld. 

Dit laat zien dat de stal aanvankelijk een potstal was.  

 

In de rechterzijgevel zijn van links naar rechts de volgende elementen aanwezig: een houten deur en 

twee achtruits stalvensters met geschilderde lekdorpeltegels. Hierna eindigt de aanbouw van ca. 

1900 en springt de gevel iets naar voren. Daardoor is nog een stuk vlechting langs de dakrand van de 

voormalige kopgevel te zien. In het oudere deel bevindt zich een venster met roedenverdeling (t.b.v. 

de opkamer, echter het venster is pas geplaatst nadat de voorgevel is verlengd) en een getoogd 

keldervenster met houten(!) tralies, een enkelruits venster met enkelruits bovenlicht en een houten 

vierruits deur. Vervolgens is er onder een afdak een vensteropening naar de stal en een buitentoilet 

met oude houten deur waarin een tweeruits luik zit. Verder naar rechts is de gevel voor een groot deel 

begroeid. Hier zijn een dubbele houten deur, getoogd zesruits stalvenster, enkele houten deur en een 

moderne garagedeur aanwezig.  

 

De achtergevel van de boerderij is geheel begroeid. Hierin bevindt zich tenminste één stalvenster. 

 
Afbeelding: grupstal met gebint en rechts de zolder met schouw en brandmuur. 

 

Het interieur bevat nog veel authentieke elementen. De boerderij is vijfendertig jaar geleden verlaten 

en sindsdien is er niet veel veranderd. Zo is er in het voorhuis nog een grote schouw, waarvoor men 

ooit deurtjes heeft aangebracht. Hier is later behang overheen geplakt. In de schouw zijn planken 

aanwezig (om dingen op te zetten) en een luikje naar de stal. Verder zijn er in de herd twee 

bedsteden aanwezig. De kelder is niet bijzonder diep (vanwege het grondwaterpeil), zodat de 

opkamer erg hoog ligt. In de kelder ligt een plavuizenvloer en ook de pekelkuip is nog aanwezig. In de 

herd is een moderne trap naar de bovenverdieping gemaakt, die toegang geeft tot twee slaapkamers 

aan de voorzijde van het huis (in het nieuwere gedeelte).  In het stalgedeelte bevindt zich nog een 

complete grupstal met drinkbakken en afvoergeulen. De ankerbalkgebinten zijn genummerd met 

Romeinse cijfers (telmerken) en dateren vermoedelijk van rond 1800. Boven de stal bevindt zich een 

hooizolder. Achter de brandmuur is op zolder te zien dat de schouw ooit opnieuw is opgetrokken, 

hetzij in oude stenen. Ook hier zijn de vlechtingen van de oude voorgevel zichtbaar. De kap is circa 

zestig jaar geleden geheel vernieuwd. De gebinten in het schuurgedeelte zijn doorlopend 

genummerd, maar deze dateren van rond 1900. 

 

Waardering 
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De langgevelboerderij is uitzonderlijk vanwege de lengte (die verkregen is door verbouwingen) en de 

ouderdom. De hoofdvorm is na de verbouwingen rond 1900 intact gebleven en in zowel het exterieur 

als het interieur zijn veel authentieke elementen aanwezig. Om die redenen is het gebouw inclusief 

het omringende erf van grote cultuurhistorische waarde. Ook is er, vanwege de lengte en vanwege de 

aanwezigheid van zeer oude gebinten en metselwerk, sprake van bouwhistorische waarde.  

 

Afbeelding: Croylaan 4a te Aarle-Rixtel 

 

11.31.2.010 Boerderij Den Houw 2, Lieshout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

langgevel met erf 
 

11.31.2.011 Boerderij Dorpsstraat 76, Lieshout 

Rijksmonument nr. 25885 

Brabantse langgevelboerderij onder wolfdak met riet en pannen gedekt. Eerste helft 18e of 19e eeuw. 

 

11.31.2.012 Boerderij Dorpsstraat 92, Lieshout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

langgevel authentiek 
 

11.31.2.013 Boerderij Gemersteweg 5, Beek en Donk 

Gemeentelijk monument 

ontginningsboerderij bij buitenplaats Eykenlust uit 1938 
Ten oosten van Beek ligt in het landelijke gebied aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart de 

ontginningsboerderij “Elisabethhoeve”. Het gebouw behoorde tot landgoed Eijckenlust. Het betreft 

een kopgevelboerderij die op enige meters afstand van de straat ligt. Links van het gebouw bevindt 

zich een ruim erf, rechts is een smalle strook grond. Ook aan de achterzijde ligt een smal stuk grond. 

Het terrein is omheind met hoge bomen en een ijzeren hek tussen gemetselde pijlers (aan de 

voorzijde). Rond de boerderij ligt gras.  

Het eenlaags gebouw met rechthoekige plattegrond is opgetrokken in beige baksteen, gemetseld in 

halfsteens verband. De plint is opgetrokken in een rodere steen. De voegen liggen verdiept (typerend 

voor architectuur uit de jaren dertig). De boerderij heeft een zadeldak gedekt met rode verbeterde 

Hollandse pannen. Ter hoogte van het woongedeelte bevindt zich op de nok een gemetselde 

schoorsteen. Het houtwerk is wit, donkergroen en okergeel geschilderd.  

 

De voorgevel is symmetrisch van opzet. In het midden bevindt zich onder een rollaag de houten 

voordeur met vierruits halfrond bovenlicht en hardstenen lekdorpel. Aan weerszijden van de deur is 

een dubbel vierruits venster met dubbel tweeruits bovenlicht en houten luiken geplaatst. Op de 
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verdieping zijn twee dubbele vierruits vensters aanwezig. Tussen de begane grond en de verdieping 

vormen smeedijzeren muurankers het jaartal 1938. In de top is in gepleisterde baksteen de naam 

“..ELISABETHHOEVE.” gecreëerd. De letters zijn wit geschilderd. Het dak heeft een overstek.  

 

In de linkerzijgevel bevindt zich links een driedelige raampartij met driedelig bovenlicht uit ca. 1970. 

Rechts hiervan zijn onder een lange betonnen latei een houten deur, twee zesruits stalvensters en 

een houten deur met ruitjes (van later datum) geplaatst. Het linker venster heeft een gemetselde 

lekdorpel, het rechter een gepleisterde. Geheel rechts bevindt zich een grote vensterpartij met drie 

vierruits vensters, drie tweeruits bovenlichten en luiken aan weerszijden. Langs de dakvoet bevindt 

zich een moderne zinken goot. Op het dak zijn één ouder dakvenster en drie moderne tuimelvensters 

aangebracht.  

 

De rechterzijgevel bevat links in het woongedeelte een venster waarvan het houten luik gesloten is. 

Onder tegen de gevel is recent een kleine uitbouw met houten luik (ten behoeve van de kelder) 

gemetseld. Rechts hiervan bevindt zich op de grond een dubbel enkelruits keldervenster. Hierboven 

is een dubbel vierruits venster met houten luiken en ernaast een enkelruits venster. Verder naar 

rechts zijn onder een gezamenlijke betonnen latei een venster met gesloten houten luik en 

gemetselde lekdorpel, een zesruits stalvenster met gemetselde lekdorpel en een houten deur 

geplaatst. Geheel rechts bevinden zich tenslotte onder een gezamenlijke latei een vierruits venster 

met gemetselde lekdorpel en een houten deur. Langs de dakvoet is een moderne zinken goot 

aangebracht. In het dakvlak bevinden zich twee oude dakvensters.  

 

Tegen de achtergevel is een houten afhang geplaatst. Direct hierachter is het terrein zwaar begroeid, 

waardoor de gevelopeningen op de begane grond niet zichtbaar zijn en die op de verdieping 

nauwelijks. Onder een gezamenlijke betonnen (ongeschilderde) latei bevinden zich aan weerszijden 

van een grotere opening twee tweeruits vensters met een rollaag onder.  

 

Waardering 

De boerderij Elisabethhoeve is als ontginningsboerderij cultuurhistorisch waardevol als onderdeel van 

de agrarische ontwikkeling van het gebied in de eerste helft van de twintigste eeuw. Voorts is het 

gebouw stedenbouwkundig waardevol door de ligging aan de Gemertseweg, van oudsher de 

doorgaande weg van Beek naar Gemert. Bovendien is er sprake van architectuurhistorische waarde 

vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en detailleringen. De meeste gevelopeningen hebben nog de 

oorspronkelijke invulling. De plaatsen waar wel iets gewijzigd is liggen uit het zicht in de zijgevels. 

Tegen de achtergevel staat een houten afhang, maar de gevel hierachter is nog authentiek.  

 

Afbeelding: Gemertseweg 5 te Beek en Donk 
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11.31.2.014 Boerderij Ginderdoor 37, Mariahout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

langgevel, doorontwikkeld hallehuis, athentiek 
 

11.31.2.015 Boerderij Herendijk 12, Lieshout 

Gemeentelijk monument 

Tussen Beek en Donk, Lieshout en Mariahout ligt verscholen tussen de dichte begroeiing op het 

perceel een voormalige boerderij. Het gebouw ligt met de langszijde parallel aan de Herendijk. Het 

wordt aan alle zijden omringd door een diversiteit aan bomen en planten. Het perceel is toegankelijk 

via een oprit links.  Het betreft een eenlaags kortgevelboerderij, want de voordeur van het pand 

bevindt zich in de (vanaf de straat gezien) rechterzijgevel. Volgens de overlevering is het midden van 

de boerderij ooit ingestort, waarna met hulp van de hele buurt het achterste gedeelte (dat toen nog 

van hout moet zijn geweest) tegen het voorste is gezet. Bij een latere verbouwing is aan de 

achterzijde weer een stuk aangebouwd. Aan het gebouw is door de jaren heen veel aangepast en 

toegevoegd. Alle gevels zijn hierbij vernieuwd, met uitzondering van een stukje in de voorgevel. Voor 

verschillende verbouwingen heeft men hier en daar gebruik gemaakt van oud materiaal, zoals 

spinnenkopvensters. Het gebouw wordt afgedekt door een wolfdak (deels riet en deels bonte 

Hollandse pannen). Ter hoogte van het woongedeelte bevindt zich een gemetselde schoorsteen 

(oorspronkelijk locatie). Op het voormalige stalgedeelte is eveneens een schoorsteen gemetseld. Het 

houtwerk is wit, okergeel en donkergroen geschilderd.  

 

De voorgevel is de lage gevel die langs de straat ligt. Hierin bevinden zich van links naar rechts een 

dubbele houten deur (terugwijkend) en drie gietijzeren spinnenkopvensters met een rollaag onder en 

boven. Geheel rechts staat het oorspronkelijke stuk gevel. Bovenaan is een stroomlaag aangebracht. 

Onder in de gevel bevindt zich een keldervenster met traliewerk.  

 

In de linkerzijgevel is links een houten deur met rollaag erboven en rechts twee gietijzeren 

spinnenkopvensters tussen rollagen. Ter hoogte van de zoldering is een vierruits venster met 

gemetselde lekdorpel aanwezig. Langs de dakrand zijn vlechtingen en een stroomlaag in het 

metselwerk aangebracht.  

 

In de rechterzijgevel bevindt zich in het midden de voordeur. Het betreft een houten deur met drieruits 

bovenlicht en hardstenen dorpel. Boven de deur is een rollaag gemetseld. Links van de voordeur 

bevindt zich een modern zesruits venster met een rollaag boven en gemetselde lekdorpel onder en 

een enkel houten luik. Rechts van de voordeur is een modern zesruits venster met drieruits bovenlicht 

aanwezig. Ook hier is een rollaag aan de bovenzijde geplaatst, een gemetselde lekdorpel aan de 

onderzijde en aan weerszijden een houten luik. Geheel rechts bevindt zich een modern negenruits 

venster met rollaag, gemetselde lekdorpel en houten luiken. Ter hoogte van de zoldering is een klein 

vierruits venster met een rollaag onder aanwezig. Langs de dakrand zijn vlechtingen en een 

stroomlaag gemetseld.  

 

De achtergevel is links erg laag. In het midden wijkt de gevel terug, zodat hier ruimte is voor een 

openslaande tuindeuren met roeden en een zeer groot enkelruits venster met gemetselde lekdorpel 

aan weerszijden. Naar rechts is de gevel weer verder naar voren geplaatst. Hier bevindt zich een 

dubbel zesruits venster met onder een gemetselde lekdorpel en aan weerszijden een houten luik. Op 

het dak boven dit gedeelte zijn twee halfronde dakkapellen in het riet aanwezig. 

 

In het interieur zijn diverse oude elementen aanwezig. Sommige materialen zijn van elders gekomen 

en hier hergebruikt. De herd is nog voor een groot deel oorspronkelijk. Hier bevindt zich een toegang 

tot de (ondiepe) kelder, een luikje naar de (hoge) opkamer, een bedstee en een schouw. In het 

gehele pand zijn oude ankerbalkgebinten met telmerken aanwezig. Ook de kapspanten hebben een 

behoorlijke leeftijd. Deze zijn voor een deel met houten pen-en-gatverbindingen verankerd.   

 

Waardering 
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De boerderij is in de jaren ‟70 en ‟80 uitgebreid gerenoveerd. Hierbij is van het oude muurwerk weinig 

overgebleven. Ook de hoofdvorm is voor een deel gewijzigd door een verlenging van de linkerzijgevel 

en door uitstulpingen aan de achterzijde. In grote lijnen heeft het gebouw echter nog de typische vorm 

van een negentiende-eeuwse boerderij: de lage zijgevels, het wolfdak dat deels van riet en deels van 

pannen is, de spinnenkopvensters. Ook de kopgevel met de voordeur maakt een redelijk authentieke 

indruk. Het interieur van de herd is bijzonder vanwege de aanwezigheid van de bedstee, de schouw 

en de ondiepe kelder met opkamer. Verder zijn de gebinten en de kapconstructie een belangrijk 

onderdeel van de boerderij. Deze verschillende elementen maken het gebouw cultuurhistorisch van 

waarde.   

 
Afbeelding: voorgevel en kapconstructie Herendijk 12 te Lieshout 

 

11.31.2.016 Boerderij Het Laar 10, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

kopgevelboerderij authentiek hoge kwaliteit uit begin 19
e
 eeuw 

Het betreft een boerderij die zich in het buitengebied tussen Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout 

bevindt. Het object heeft als adres Het Laar 10, maar ligt vrij ver verwijderd van het agrarische 

buurtschap dat van oorsprong die naam draagt. Op het kadastraal minuutplan van 1811-1832 wordt 

de boerderij aangeduid als Het Vagevuur. Naast de boerderij is een langgerekt bouwwerk ingetekend. 

Volgens de aanwijzende tafel der grondeigenaren betreft dit een „Huis‟. Het object is aan het begin 

van de twintigste eeuw gesloopt. Even verderop liggen boerderijen met de namen De Hemel en De 

Hel. De Hemel bestaat nog, De Hel is verdwenen bij het graven van het Wilhelminakanaal.  

De kern van de huidige boerderij Het Vagevuur lijkt te dateren uit het begin van de negentiende eeuw. 

Op deze locatie stond vermoedelijk al in de zeventiende eeuw een boerderij.  

 
Uitsnede uit het kadastraal minuutplan 1811-1832 (wwww.watwaswaar.nl) 
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De betreffende boerderij is bereikbaar via een karrenspoor. Het gebouw ligt met de nokas haaks 

hierop. Het rieten wolfdak is voorzien van een voet van rode Oud-Hollandse pannen. De gevels zijn 

opgetrokken uit rode baksteen en gemetseld in kruisverband (kopgevels) en wild verband 

(langsgevels). De langsgevels dateren uit de jaren 1970. Het exterieur van de boerderij is in die 

periode ingrijpend vernieuwd. Al het voegwerk is vervangen door brede cementvoegen. Ook zijn de 

vensters vervangen, met name in de voorgevel door zeer getrouwe kopieën van de originele 

exemplaren. Het houtwerk is geschilderd in de kleuren wit, donkergroen en grasgroen.  

 

De voorgevel bevat van links naar rechts een klein vierruits venster tussen rollagen, een groot 

schuifvenster met kleine roedenverdeling, luiken en een geschilderde lekdorpel, een houten voordeur 

met achtruits bovenlicht en een klein vierruits venster tussen rollagen. Op de verdieping zijn twee 

vierruits vensters geplaatst. Ter hoogte van de balklaag zijn smeedijzeren muurankers aanwezig. De 

gevel heeft een gepleisterde plint.  

 

In de vernieuwde linkerzijgevel bevinden zich in het bedrijfsgedeelte drie kleine vierruits vensters met 

gemetselde lekdorpels en een houten deur. Ter hoogte van het woongedeelte is de dakvoet opgetild, 

zodat de zijgevel hoger is. Hierin bevindt zich geheel links een houten deur, vervolgens een staand 

zesruits venster met gemetselde lekdorpel en drie gekoppelde zesruits vensters met een 

gezamenlijke lekdorpel. Tegen de gevel bevindt zich een kleine aanbouw die grotendeels uit glas 

bestaat. Geheel rechts (ter hoogte van het gedeelte dat van oorsprong woongedeelte was) is de 

dakvoet weer iets verhoogd en loopt het dak verder door. In dit gedeelte zijn drie vierruits vensters 

(waarvan één dubbel) met gemetselde lekdorpels geplaatst.     

 

De vernieuwde rechterzijgevel bevat een schuifvenster met kleine roedenverdeling en gemetselde 

lekdorpel, een keldervenster met diefijzers, nog twee schuifvensters, twee deeldeuren, twee staande 

zesruits vensters met gemetselde lekdorpels en tenslotte een deeldeur. Boven alle vensters is een 

rollaag gemetseld.  

 

Tegen de achtergevel bevindt zich een kleine houten aanbouw met open zijkanten. Hierin is een deur 

in de achtergevel geplaatst. De verdieping bevat één kleine opening. De gevel dateert uit het 

interbellum. Van oorsprong liep het dak hier vanaf de nok tot bijna aan de grond.  

 

Het interieur bevat nog veel authentieke elementen. Allereerst is er de gebintconstructie, die nog 

geheel aanwezig is. In het bedrijfsgedeelte staan ankerbalkgebinten met daarop spanten van 

rondhout. Enkele decennia geleden zijn er twee spanten bijgeplaatst, omdat de kap langzaam richting 

de achtergevel zakte. Een gedeelte van de ruimte is volledig open, in een ander deel is een 

hooizolder aanwezig. In de kap is nog zichtbaar dat de beëindiging van de achtergevel van oorsprong 

anders was.  Het huidige woongedeelte beslaat ook de vroegere voorstal. Hier bevindt zich tegen een 

muur een gebint met een ‟vertakking‟. In het oorspronkelijke woongedeelte bevindt zich tegen de 

linkerzijgevel een waterpomp. De herd is nog vrijwel geheel in de oorspronkelijke staat: hier is een 

grote open schouw met bordenlijst, een bedstee met houten omlijsting, een gepleisterd balkenplafond 

en zwarte en rode plavuizen in patroon gelegd rond één middelpunt. 

 
Afbeelding: Schouw en bedstee en plavuizen in patroon, Het Laar 10 te Aarle-Rixtel 



152 

 

 

Voor de boerderij is een gemetselde waterput met een hefboom aanwezig.   

Verder staat links voor de boerderij een bakhuisje onder een zadeldak met een oven onder een lager 

zadeldak. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband. Het 

dateert uit het interbellum.  

 

Waardering 

De boerderij is cultuurhistorisch waardevol als een restant van de vroegste bebouwing van het gebied 

tussen de kernen Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout en als onderdeel van de agrarische 

geschiedenis van dat gebied. Omdat enige decennia geleden een grootschalige verbouwing heeft 

plaatsgevonden, heeft de buitenschil van het gebouw geen hoge architectuurhistorische waarde 

meer. De voorgevel heeft nog het meest authentieke uiterlijk, maar in de vensteropeningen bevindt 

zich geen historisch materiaal. Het interieur daarentegen bevat veel authentieke elementen. De 

structuur van het gebouw is enigszins gewijzigd, maar in het voorhuis bevindt zich de herd met een 

complete historische inrichting. De gebint- en spantconstructie is nog aanwezig in de gehele 

boerderij. Dit geeft het gebouw een grote cultuur- en bouwhistorische waarde.  

Tenslotte hebben de boerderij, de put en het bakhuisje ensemblewaarde als onderdelen van een 

klassiek boerenerf. 

 
Afbeelding: Het Laar 10 te Aarle-Rixtel 

 

11.31.2.017 Boerderij Het Laar 12, Aarle-Rixtel 

Rijksmonument nr. 6945 

Brabantse langgevelboerderij uit de eerste helft van de 19e eeuw. Met riet en pannen gedekt wolfdak, 

vlechtingen in de rechter zijgevel en in het woongedeelte vensters met luiken en zesruitsschuiframen. 

 

11.31.2.018 Boerderij Het Laar 3, Aarle-Rixtel 

Rijksmonument nr. 6944 

Langgevelboerderij van het Brabantse langgeveltype, tweede kwart 19e eeuw. Stal op het einde der 

19e eeuw verlengd. Het woongedeelte heeft aan de korte zijde een puntgevel. 

 

11.31.2.019 Boerderij Kannelustweg 8 (4), Aarle-Rixtel 

Rijksmonument nr. 6940 

Boerderij van het langgeveltype uit 1714 onder afgewolfd zadeldak; zesruitsschuifvensters en 

roedenvensters, bakhuisje. Zeer fraai gelegen aan het begin van de Populierendreef. 

 

11.31.2.020 Boerderij Kasteelweg 5 en 7, Aarle-Rixtel 

Gemeentelijk monument 
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Dichtbij kasteel Croy ligt aan de Kasteelweg een langgevelboerderij uit circa 1870, genaamd 

“Antonius Hoeve”. Het voormalige woongedeelte bevindt zich links, het bedrijfsgedeelte rechts. Het 

pand ligt in de lengte langs de smalle landelijke weg en wordt daarvan gescheiden door middel van 

lindes, een haag en een smalle voortuin. Links van het pand loopt een weg, via welke het erf aan de 

achterzijde toegankelijk is. Ook rechts is een oprit naar het achtererf aanwezig. Het terrein achter is 

gesplitst, net als de boerderij zelf. Tegen de achtergevel zijn twee aanbouwen gecreëerd.  

De eenlaags boerderij op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een flink formaat rode baksteen 

dat in kruisverband is gemetseld. Bovenaan de gevels bevindt zich een bloktand. Ter hoogte van het 

woongedeelte is de plint gepleisterd. Het gebouw wordt afgedekt door een wolfdak van riet met een 

dakvoet van gegolfde pannen, blauw aan de voorzijde en rood aan de achterzijde. Ter hoogte van het 

woongedeelte zijn twee gemetselde schoorstenen op de nol aanwezig. Het houtwerk is wit, lichtgeel 

en donkergroen geschilderd.  

 

Het woongedeelte van de voorgevel bestaat uit een voordeur tussen twee identieke vensters, alle 

onder een anderhalfsteens strekse boog. De voordeur is een paneeldeur met drie gekleurde glas-in-

loodruitjes, een tweeruits bovenlicht en een nieuwe hardstenen neuten. Het venster aan weerszijden 

betreft een vierruits venster met tweeruits bovenlicht, houten luiken en een hardstenen lekdorpel. Het 

bedrijfsgedeelte begint met een houten deur onder een anderhalfsteens strekse boog met tweeruits 

bovenlicht en nieuwe hardstenen neuten. Rechts daarvan zijn tussen rollagen drie getoogde zesruits 

stalvensters geplaatst. Vervolgens een getoogde houten deur onder een rollaag, waarna weer twee 

dergelijke stalvensters. Hiernaast bevindt zich een getoogde dubbele houten staldeur met vierruits 

venster onder een gemetselde liggende ellipsboog. Tot slot zijn er nog drie stalvensters zoals 

beschreven aanwezig. Ter hoogte van de balklagen zijn smeedijzeren muurankers geplaatst. In het 

midden van de gevel is in smeedijzeren letters de naam “ANTONIUS HOEVE” geschreven. Onder de 

dakvoet is een moderne zinken goot aanwezig. Boven het woongedeelte bevindt zich in het dak een 

klein dakvenster.  

 

Tegen de achtergevel van het woongedeelte is een aanbouw onder een lessenaardak aanwezig. De 

aanbouw maakt uit van de linkerzijgevel, maar aan deze zijde is de aanbouw geheel begroeid. Op de 

begane grond van hoofdvolume zijn twee vierruits vensters zoals beschreven aanwezig. Onder het 

linker venster bevindt zich een keldervenster met tralies onder een rollaag. Op de verdieping 

bevinden zich twee dubbele tweeruits draaivensters. Tussen de vensters is een strekse boog in het 

metselwerk zichtbaar, zodat mag worden aangenomen dat hier eerst een venster in de gevel zat. 

Langs de dakranden zijn boerenvlechten gemetseld. Ter hoogte van de balklaag zijn muurankers 

aanwezig. 

 

De rechterzijgevel bevat op de begane grond drie zesruits stalvensters zoals beschreven. Dit zijn 

recente toevoegingen. Op de verdieping is het traditionele luik vervangen door een vierruits venster 

met houten luiken. Aan de onder- en bovenzijde bevindt zich een rollaag. Langs de dakranden zijn 

boerenvlechten in het metselwerk aanwezig. Ter hoogte van de balklaag zijn muurankers 

aangebracht.  

 

In de achtergevel is geheel links een dubbele tuindeur met roeden onder een gemetselde liggende 

ellipsboog gecreëerd. Gezien het metselwerk betreft dit een recente toevoeging. Rechts hiervan is tot 

aan het voormalige woonhuis een afdak onder een lessenaardak geplaatst. Hieronder bevindt zich in 

de achtergevel een moderne deur met roeden. Vervolgens is een deel met hout dichtgezet. Hierin zijn 

links opzij deuren en vensters met roeden aangebracht. Aan de achterzijde bevinden zich drie 

vierruits vensters en een houten deur. Rechts opzij is een getoogd tweeruits stalvenster aanwezig. In 

de stenen achtergevel rechts van de uitbouw is een gemetselde liggende ellipsboog zichtbaar. De 

opening is echter dichtgezet met modern metselwerk. Hierin is onder een rollaag een getoogd 

vierruits stalvenster met ventilatieopening aan de onderzijde geplaatst. Rechts hiervan bevindt zich 

tussen rollagen een getoogd zesruits ijzeren stalvenster. Het afdak is aan de rechterzijde dichtgezet 

met een muur van kalkzandsteen. Hierin is een getoogd zesruits stalvenster geplaatst. Aan de 

buitenzijde is deze muur gepotdekseld. In de achtergevel van het hoofdvolume rechts van de uitbouw 

bevindt zich een houten deur met tweeruits bovenlicht onder een anderhalfsteens strekse boog (die 
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zich overigens niet recht boven de deur bevindt, wat weer gecorrigeerd is in het metselwerk). 

Hiernaast zijn een enkelruits venster met tralies en twee vierruits vensters met tweeruits bovenlicht, 

hardstenen lekdorpel en een anderhalfsteens strekse boog aanwezig. Tenslotte bevindt zich een 

aanbouw van later datum (in halfsteens verband) onder een lessenaardak. Links opzij is in de gevel 

een enkelruits venster met lekdorpeltegels geplaatst, aan de achterkant een groot driedelig venster 

met lekdorpeltegels. De gevel rechts opzij maakt deel uit van de linkerzijgevel. Langs de dakvoet van 

zowel de achtergevel van het hoofdvolume als van de twee uitbouwen is een moderne zinken goot 

geplaatst. In het dakvlak is een zevental kleine dakvensters aanwezig.  

 

Bij de voormalige boerderij zijn geen noemenswaardige bijgebouwen aanwezig.  

 

Waardering 

Het gebouw is cultuurhistorisch waardevol als onderdeel van de agrarische ontwikkeling van het 

platteland ten zuiden van Aarle-Rixtel. Daarbij is de voormalige boerderij belangrijk omdat deze zich 

vlakbij kasteel Croy bevindt en hoogstwaarschijnlijk een onderdeel vormde van het landgoed. Ook is 

er sprake van architectuurhistorische waarde en wel vanwege de gaafheid van de hoofdvorm van de 

boerderij en tot op zekere hoogte de detaillering. In indeling van het bedrijfsgedeelte is het een en 

ander gewijzigd in de loop der tijd. Dit is te wijten aan een veranderende bedrijfsvoering en aan het 

herbestemmen van het bedrijfsdeel tot woning. De veranderingen hebben echter op kleine schaal en 

met respect voor het gebouw plaatsgevonden, zodat het karakteristieke uiterlijk bewaard is gebleven.   

 

Afbeelding: Kasteelweg 5 en 7 te Aarle-Rixtel 

 

11.31.2.021 Boerderij Kloosterdreef 7a, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

langgevelboerderij bij klooster 
 

11.31.2.022 Boerderij Kouwenberg 27, Aarle-Rixtel 

Rijksmonument nr. 6942 

BOERDERIJ van het langgeveltype, blijkens jaartalankers in een der kopgevels daterend uit 1883. 

Met pannen gedekt zadeldak in het woongedeelte vensters met luiken en zesruitsschuiframen. Het 

stalgedeelte heeft twee getoogde staldeuren. III A. 

 

11.31.2.023 Boerderij Laag Strijp 26, Aarle-Rixtel 

Gemeentelijk monument 

Ten zuiden van Aarle-Rixtel ligt in de directe omgeving van kasteel Croy een boerderij uit 1933 die 

voorheen van de protestantse Maatschappij van Welstand was. Deze maatschappij liet boerderijen in 

met name Noord-Brabant bouwen en liet daar protestantse gezinnen wonen tegen een geringe pacht. 
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De gezinnen werden vanuit noordelijke provincies in Brabant geplaatst om de protestantse 

gemeenschap te ondersteunen en ze bovendien een goed leven te bieden. Het is daarom niet geheel 

vreemd dat deze boerderij geen streekeigen type is. Het gebouw met een klein voorhuis en een zeer 

grote schuur direct daarachter heeft meer weg van het Vlaamse schuurtype dat veel voorkomt in 

West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden.  

De boerderij ligt op een flink aantal meters van de weg in een siervoortuin. De kopse kant van het 

voorhuis is naar de straat gericht, maar de voordeur bevindt zich in de rechterzijgevel. Links van het 

pand bevindt zich grasland en een aantal schuren/stallen, rechts loopt een pad naar de velden. Aan 

de achterzijde zijn eveneens schuren/stallen aanwezig.  

Het eenlaags gebouw heeft twee achter elkaar gelegen rechthoekige plattegronden, vooraan een 

kleine en achteraan een grote. Het is opgetrokken in beige-rode baksteen en gemetseld in Vlaams 

verband. De plint is gemetseld in een iets donkerdere steen. Zowel het lagere voorhuis als de grote 

schuur wordt afgedekt door een zadeldak (de nok haaks op de straat) met rode Muldenpannen. Op 

het voorhuis is een schoorsteen in halfsteens verband gemetseld. Het houtwerk is wit en donkergroen 

geschilderd.  

 

De voorgevel is in dit geval de kopgevel aan de straatkant. Het bedrijfsgedeelte is breder dan het 

woongedeelte, zodat aan de voorkant links op de begane grond een enkele houten deur en een 

drieruits betonnen stalvenster met ventilatieopening aan de onderzijde onder een gezamenlijke 

betonnen latei zichtbaar zijn. Rechts van het woongedeelte bevindt zich onder een betonnen latei een 

enkele houten deur. Het metselwerk is zichtbaar gewijzigd, dus het is aannemelijk dat zich hier 

aanvankelijk nog een opening bevond. In de voorgevel van het voorhuis zijn op de begane grond 

onder een anderhalfsteens rollaag twee dubbele vierruits vensters met dubbele tweeruits 

bovenlichten aanwezig. De lekdorpel is gemetseld en rood geschilderd. Op de verdieping bevinden 

zich onder een anderhalfsteens rollaag twee dubbele vensters met roeden en een rood geschilderde 

gemetselde lekdorpel. Ter hoogte van de balklaag zijn smeedijzeren muurankers aangebracht die het 

jaartal 1933 vormen. Langs de dakrand zijn een koppenlaag en een rollaag gemetseld.  

 

De linkerzijgevel van het bedrijfsgedeelte is zeer laag. Hierin zijn links twee betonnen lateien 

aanwezig, waaronder een opening zichtbaar is dichtgemetseld. Vervolgens zijn er twee verhoogde 

houten deurtjes t.b.v. varkens aanwezig, waarna een lager deurtje onder betonnen latei. Langs de 

dakvoet bevindt zich een zinken goot, terwijl in het dak een zestal kleine dakvensters aanwezig is. In 

het voorhuis bevinden zich onder een anderhalfsteens rollaag twee dubbele vierruits vensters met 

dubbele tweeruits bovenlichten en een rood geschilderde gemetselde lekdorpel. Langs de dakvoet is 

een houten goot op klossen aanwezig. In het dak bevinden zich twee kleine dakvensters.  

 

In de rechterzijgevel bevindt zich links onder een anderhalfsteens rollaag een dubbel vierruits venster 

met dubbel tweeruits bovenlicht en rood geschilderde gemetselde lekdorpel. Rechts van het venster 

is een marmeren plaquette aangebracht met daarop de tekst “VALKENHOEVE, G. v. ASTEN, 8-2-

„75”. Hiernaast is onder een anderhalfsteens rollaag de voordeur aanwezig: een paneeldeur met 

enkelruits bovenlicht en hardstenen dorpel en neuten. Op de grond voor de deur is een stoepje van 

gevlamde gebakken tegels in geel en rood gecreëerd. Rechts is onder een anderhalfsteens rollaag 

een vierruits venster met tweeruits bovenlicht en rood geschilderde gemetselde lekdorpel aanwezig. 

Tot slot bevindt zich in het voorhuis een dubbele houten deur met tweeruits bovenlicht en een 

anderhalfsteens rollaag aan de bovenzijde. Langs de dakvoet is een houten goot op klossen 

aangebracht. In het dak zijn twee moderne tuimelvensters aanwezig. De rechterzijgevel van het 

bedrijfsgedeelte is net als de linkerzijgevel erg laag en bevat acht drieruits betonnen stalvenster met 

ventilatieopening aan de onderzijde. Boven twee vensters is telkens één betonnen latei geplaatst. 

Tussen de vensters is het metselwerk gewijzigd. Oorspronkelijk zaten er ijzeren stalvensters in de 

boerderij, maar omdat de ruitjes door toedoen van roest braken zijn ze vervangen door betonnen 

exemplaren. Langs de dakvoet bevindt zich een zinken goot.  

 

De achtergevel is ooit gepleisterd omdat het metselwerk door de invloed van regen en wind slechter 

werd. Van links naar rechts zijn op de begane grond aanwezig: een enkele houten deur, dubbele 

houten deur met zinken afdakje, een drieruits betonnen stalvenster, zeer hoge dubbele houten deur 
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met kleine ruit en afgeschuinde hoek, enkele houten deur en een enkelruits venster met 

lekdorpeltegels. Op de verdieping zijn twee drieruits betonnen stalvensters geplaatst en in de top 

bevinden zich vijf ventilatiegleuven.  

 

Achter de boerderij zijn diverse bijgebouwen aanwezig. Het betreft schuren/stallen van later datum en 

een schop met lagere aanbouw die na de bouw van de boerderij met oude bouwmaterialen van het 

vorige woonhuis is opgebouwd. Deze is gemetseld in kruisverband en afgedekt met een zadeldak van 

rode gegolfde Hollandse pannen.  

 

Het interieur is dusdanig gewijzigd dat van bijzondere authentieke elementen geen sprake meer is.  

 

Waardering 

De boerderij is cultuurhistorisch waardevol als onderdeel van de agrarische ontwikkeling van Aarle-

Rixtel en als voorbeeld van een gebouw van de Maatschappij van Welstand. Voorts is het 

architectuurhistorisch van waarde vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en als voorbeeld van een 

boerderij uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Ook is het gebouw waardevol vanwege de 

zeldzaamheid van het type in deze streek. In de gevels is in de loop der tijd aan detailleringen het een 

en ander veranderd, maar de indeling is grotendeels intact gebleven. Vooral het voorhuis – en 

daarmee het vooraanzicht – is oorspronkelijk gebleven. In combinatie met de bijgebouwen op het 

achtererf, de schop in het bijzonder, vormt de boerderij een karakteristiek ensemble. 

 

Afbeelding: Laag Strijp 26 te Aarle-Rixtel 
 

 

11.31.2.024 Boerderij Mariastraat 2, Mariahout 

Rijksmonument nr. 520188 

BOERDERIJ op een krukvormige plattegrond, gebouwd in 1938-1939 in Ambachtelijk-traditionele stijl. 

De bouwvergunning is op 20 oktober 1938 afgegeven. 

 

De krukboerderij is opgetrokken uit machinale baksteen en wordt gedekt door zadeldaken met 

verbeterde Hollandse dakpannen. De bakgoot rust op klossen. Aan de straatzijde bevindt zich de 

korte gevel van het woongedeelte, die symmetrisch is ingedeeld. Aan weerskanten van de deur 

houten kruisvensters met glas-in-lood bovenlicht. Paneelluiken voor de onderste helft van het venster. 

Op de eerste etage nog twee van deze vensters. In de top een rondlicht. Rondbogige bewerkte 

paneeldeur in ondiep portiek, met glas-in-lood omlijsting. Voor de deur een stoepje: aan weerszijden 

een van baksteen opgemetselde plantenbak. In de rechtergevel een kruisvenster zoals voor en een 

driedelig kruisvenster. In de voorzijde van de uitbouw een rondbogige paneeldeur. Verder een 

driedelig openslaand venster, een klein openslaand venster en vier negenruits lichten. Dakkapel met 
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plat dak en twee vierruits openslaande vensters. 

 

In het woongedeelte van de linkerzijgevel een paneeldeur met gekoppeld venster en bovenlicht, een 

kruisvenster zoals voor. Dakkapel met plat dak en twee vierruits openslaande vensters. In de 

voorzijde van de uitbouw twee negenruits lichten met daar tussen een nieuwe stalen schuifdeur. 

Bakgoot op klossen. Verder een opgeklampte vleugeldeur, een vervanging van de oorspronkelijke 

schuifdeur waarvan het metalen schuifgedeelte nog aanwezig is. Boven twee zesruits lichten.  

 

De boerderij is van algemeen belang wegens de cultuurhistorische waarde als specimen van de 

vernieuwing in de landbouw in het Interbellum en heeft als zodanig ook typologische betekenis. Het 

object is gaaf bewaard gebleven en heeft door de vaak ingrijpende aanpassing van vergelijkbare 

bouwwerken elders intussen zeldzaamheidswaarde gekregen. 

 

11.31.2.025 Boerderij Meerven 10, Mariahout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

ontginningsboerderij, met erf en landschap 
 

11.31.2.026 Boerderij Pater Becanusstraat 75, Beek en Donk 

Rijksmonument nr. 8791 

Langgevelboerderij 

 

11.31.2.027 Boerderij Provincialeweg 10, Lieshout 

Rijksmonument nr. 25884 

Langgevelboerderij 

 

11.31.2.028 Boerderij Rooijseweg 29, Mariahout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

ontginningsboerderij met bedrijfsgeschiedenis 
 

11.31.2.029 Boerderij Vonderweg Oost 2, Beek en Donk 

Gemeentelijk monument 
ontginningsboerderij in stroomgebied van Aa uit 1935 
Op het platteland tussen Donk en Gemert ligt ontginningsboerderij De Nieuwe Veldse Horst uit 1935. 
Het betreft een eenlaags langgevelboerderij die op aanzienlijke afstand van de straat staat aan het 
einde van een berkenlaantje. Achter het gebouw staan diverse moderne schuren en stallen, terwijl 
rond het woongedeelte oude bomen staan. Ook de boerderij zelf is enige jaren terug gemoderniseerd, 
waarbij het dak volledig werd vervangen, evenals de meeste vensters.  
Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in Noors verband met knipvoeg. De plint 
en rollagen zijn gevoegd met donkerder (sterker) materiaal. Het vernieuwde Mansardedak is bedekt 
met blauwe opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het woongedeelte bevindt zich links. Links en 
rechts op de nok van het woongedeelte steekt een gemetselde schoorsteen uit het dak. Aan de 
achterzijde van het bedrijfsgedeelte bevindt zich van oorsprong een stenen afhang. Deze is recent 
doorgetrokken tot halverwege het woongedeelte. Het houtwerk is wit en donkergroen geschilderd.  
 
De voorgevel van het woongedeelte heeft een klassieke indeling met twee vensters aan weerszijden 
van de voordeur. De deur is iets terugwijkend geplaatst. Het betreft een paneeldeur met een ruitje in 
het midden en een enkelruits bovenlicht. De vensters hebben een T-vorm met kleppend bovenlicht, 
geglazuurde lekdorpeltegels en houten luiken aan weerszijden. Aan de bovenzijde van zowel de deur 
als de vensters bevindt zich een anderhalfsteens rollaag. In het bedrijfsgedeelte zijn drie nieuwe 
getoogde zesruits stalvensters met gemetselde lekdorpels onder getoogde dubbele rollagen 
geplaatst. Rechts hiervan bevindt zich onder een anderhalfsteens rollaag een houten deur met 
enkelruits bovenlicht. Voorts een grote houten schuifdeur en twee stalvensters zoals beschreven. 
Rond het laatste venster is het metselwerk zichtbaar gewijzigd. Bovenaan de gevel bevindt zich een 
rollaag. Langs de dakvoet is een houten goot aangebracht. Ter hoogte van het woongedeelte bevindt 
zich op het onderste dakvlak een houten tweeruits dakkapel die als het ware het dak een stukje optilt. 
Langs de dakvoet is een moderne zinken goot aangebracht.  
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In de linkerzijgevel van de recente afhang aan de achterzijde van de boerderij bevinden zich onder 
rollagen een groot driedelig venster met gemetselde lekdorpel en een deur met roeden. Op de 
begane grond van het hoofdvolume bevinden zich onder een anderhalfsteens rollaag drie T-vensters 
met kleppend bovenlicht, geglazuurde lekdorpeltegels en houten luiken. Op de verdieping zijn twee 
dubbele draaivensters met enkelruits kleppend bovenlicht, geglazuurde lekdorpeltegels en houten 
luiken onder steens rollagen geplaatst. Bovenaan de gevel is een betonstrip met de geschilderde 
tekst “DE NIEUWE VELDSE HORST” ingemetseld. Langs de dakranden is een steens rollaag 
gemetseld. Links loopt de dubbele bloktand van de achtergevel een stuk door. De schoorsteen kraagt 
enigszins uit de gevel.  
 
De rechterzijgevel bevat op de begane grond een nieuw getoogd zesruits stalvenster met gemetselde 
lekdorpel onder een getoogde dubbele rollaag, een houten deur en nog een dergelijk stalvenster. 
Rechts hiervan zijn twee houten deuren onder een betonnen latei en geheel rechts in de afhang 
bevindt zich een stalvenster zoals beschreven. Op de verdieping bevindt zich onder en betonnen latei 
een houten luik met gemetselde lekdorpel. Tenslotte is in de top het jaartal 1935 gemetseld met 
daarboven een ronde opening met rollaag rondom. Langs de dakrand bevindt zich een steens rollaag. 
Rechts op de hoek lijkt de dubbele bloktand van de achtergevel door te lopen, echter tegen de 
achtergevel bevindt zich de afhang. Ter hoogte van de nok kraagt een toppilaster uit de gevel.  
 
In de achtergevel van de afhang bevinden zich om en om drie varkensdeurtjes onder een betonnen 
latei en drie getoogde zesruits stalvensters met gemetselde lekdorpel onder een gemetselde rollaag. 
Rechts hiervan is een moderne deur met roeden geplaatst en geheel rechts een stalvenster zoals 
beschreven. Hier begint de aangebouwde afhang van het woongedeelte, waarop zich links een forse 
gemetselde schoorsteen bevindt. In de achtergevel is onder een rollaag een enkelruits venster met 
geglazuurde lekdorpeltegels geplaatst. Bovenaan de gevel van het oude gedeelte van de afhang is 
een bloktand gemetseld. Langs de gehele afhang bevindt zich een moderne zinken goot.  
In de achtergevel van het woongedeelte bevindt zich een dubbel T-venster met dubbel kleppend 
bovenlicht en gemetselde lekdorpel onder een anderhalfsteens rollaag. Rechts hiervan is een klein 
enkelruits venster aanwezig. Onderaan de gevel bevindt zich tenslotte onder een steens rollaag een 
tweeruits keldervenster met diefijzers. Bovenaan de gevel is een dubbele bloktand gemetseld en 
langs de dakvoet bevindt zich een moderne zinken goot. In het dak zijn drie kleine tuimelvensters 
geplaatst.  
 
Waardering 

Het gebouw is van grote cultuurhistorische en agrarische waarde voor de omgeving vanwege de 
historische functie van ontginningsboerderij. Voorts is er sprake van architectuurhistorische waarde 
vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en tot op zekere hoogte de detailleringen. De boerderij is 
rondom gemoderniseerd. De indeling van de gevels is nog grotendeels oorspronkelijk, maar de 
invulling van sommige gevelopeningen en met name het dak hebben een nieuw uiterlijk. De 
karakteristieke uitstraling van het pand blijft desondanks behouden.   
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Afbeelding: Vonderweg Oost 2 te Beek en Donk 
 
11.31.2.030 Boerderij Vogelenzang 34, Lieshout 
Langgevelboerderij circa 1876 
MIP AE063-000799 
Gevelsteen met jaartal. Geheel is ingrijpend hersteld. 
 

11.31.2.031 Boerderij Vogelenzang 47 en 49 Lieshout 
Langgevelboerderij met bakhuisje uit 1879. 
MIP  
 
11.31.2.032 Boerderij Heuvelplein 32, Beek en Donk 
woning op t-kruising uit 1930 
MIP AE007-000025 
 
11.31.2.034 Boerderij Krommesteeg 3, Beek en Donk 
voormalig langgevel nabij Oranjelaan 

1872? 
 
11.31.2.035 Boerderij Lekerstraat 25, Beek en Donk 
goed gsplitste boerderij 
 

11.31.2.036 Boerderij Pater Becanusstraat 10, Beek en Donk 
boerderij met oude resten 
Ouder dan 1832 

 

11.31.2.037 Boerderij Pater Becanusstraat 41, Beek en Donk 
Langgevelboerderij uit 1937 

 

11.31.2.038 Boerderij Provincialeweg 6, Lieshout 
Langgevelboerderij uit 1775 
MIP AE063-000781 

 

11.31.2.039 Boerderij Rooijseweg 23, Mariahout 
Langgevelboerderij uit 1925 
MIP AE063-000790 

 

11.31.2.040 Boerderij Rooijseweg 7, Mariahout 
Kortgevelboerderij uit 1935 
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MIP AE063-000788 
Traditionalisme 
 

11.31.2.041 Boerderij Sluisweg 1, Lieshout 
Helenahoeve uit 1929 
Kortgevelboerderij 
MIP AE063-000794 

Traditionalisme 
Jaartal boven de deur in sluitsteen verwerkt. 
 

11.31.2.042 Boerderij Veghelsedijk 21, 23, Lieshout 
Langgevelboerderij uit 1880 
MIP AE063-000797 

Nummer 21 is het oudste gedeelte. 
 

11.31.2.043 Boerderij Venstraat 1, Beek en Donk 
Uit 1823 

 

11.31.2.044 Boerderij Vogelenzang 30, Lieshout 
Langgevelboerderij uit 1900 
MIP AE063-000798 

 

 

31.3. Villa 

Losstaande rijke woning in tuin, vaak onder architectuur gebouwd. 

 

11.31.3.001 Villa Dorpsstraat 2, Lieshout 

Gemeentelijk monument. 

Uit 1933. 

Villa, Delftse schoolstijl, grote schoorsteen, originele serre 
Midden in Lieshout bevindt zich op een kunstmatige ophoging deze burgemeesterswoning uit 1933. 

Naast burgemeester was de eerste bewoner directeur van de Boerenleenbank. Zijn kantoor had hij 

aan huis (met een aparte ingang in de rechterzijgevel). Het gebouw – met een opvallend hoge kap – 

heeft kenmerken van de voor die jaren zo typerende expressionistische bouwstijl. Hierbij valt te 

denken aan het metselwerk, de kap, houten goten met overstek en de hoog oprijzende schoorsteen. 

Er zijn echter ook traditionalistische elementen, zoals de bloktand die bovenaan de gevels is 

aangebracht en de vlechtingen in de topgevels. In de geveltoppen is juist weer expressionistisch 

metselwerk aanwezig. Het bouwwerk staat in een ruime voortuin in de lengte langs de Dorpsstraat. 

De voortuin is voor een groot deel bestraat en bestaat verder uit gras. Zowel links als rechts van de 

woning loopt een pad naar de diepe achtertuin. Het eenlaags pand op rechthoekige plattegrond is 

opgetrokken in een donkerrode baksteen en gemetseld in Vlaams verband, met enigszins verdiepte 

voeg. Het geheel wordt afgedekt door een hoog (tweelaags) steil zadeldak van bonte geglazuurde 

Romaanse pannen. De topgevels hebben de vorm van een tuitgevel. Op het dak zijn drie gemetselde 

schoorstenen aanwezig: aan de voorzijde geheel rechts bevindt zich een hoog oprijzend exemplaar 

(als het ware oprijzend uit de rechterzijgevel). De overige twee zijn aan de achterzijde rechts 

bovenaan en op de nok geplaatst. De schoorsteen op de nok heeft een bekroning met krullen, bol en 

windvaan (met twee figuurtjes die gezamenlijk een ketel dragen). Aan de achterzijde bevindt zich 

rechts een bouwvolume met plat dak (bijkeuken/kolenhok). Verder is hier het terras overdekt met een 

moderne serre met glazen lessenaardak. Aan de voorzijde is rechts een oudere houten serre 

aanwezig. Al het houtwerk is wit geschilderd.  

 

In de voorgevel bevinden zich op de begane grond twee driedelige vensters met in het midden een 

enkelruits venster en aan weerszijden een zesruiter. Aan de bovenzijde is een zonneluifel 

aangebracht, aan de onderzijde geglazuurde lekdorpeltegels. Rechts tegen de gevel bevindt zich de 

serre. Deze heeft een gemetselde borstwering en verder houten kozijnen. In het midden is een groot 

enkelruits venster aanwezig, met aan weerszijden zesruits vensters. Bovenaan is een rij kleinere 
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ruiten geplaatst, waarin zich ooit glas-in-lood bevond. Zowel bij de serre als bij het hoofdvolume is 

een houten overstek aanwezig. Op het dak van het hoofdvolume is een brede dakkapel aanwezig, die 

het dak als het ware optilt. In de kapel bevinden zich drie dubbele vierruits vensters. Ook hier is een 

overstek. De zijkanten zijn afgedekt met gebakken en geglazuurde tegels.  

 

De linkerzijgevel begint achteraan met de uitbouw onder een plat dak. Hierin bevinden zich twee 

dubbele enkelruits vensters met een rollaag aan de bovenzijde en geglazuurde lekdorpeltegels aan 

de onderzijde. Rechts hiervan is een deuropening dichtgemetseld. In het hoofdvolume bevindt zich in 

het midden de voordeur. Het betreft een houten paneeldeur met een ruitje met traliewerk. Aan 

weerszijden bevinden zich zijlichten met glas-in-lood en lekdorpeltegels. Aan de bovenzijde bevindt 

zich een driedelig bovenlicht met glas-in-lood en roeden in het middelste venster. Het geheel heeft 

een halfronde beëindiging. Boven de deurpartij is een boog van koppen en strekken gemetseld. Aan 

het deurkozijn is nog de oude trekbel aanwezig. Rechtsonder bevindt zich een natuurstenen 

brievengleuf. Links van de voordeur is een modern driedubbel zesruits venster met rollaag boven en 

lekdorpeltegels onder. Rechts van de deur bevindt zich modern een zesruits venster met rollaag en 

lekdorpeltegels. Op de verdieping is een dubbel zesruits venster met rollaag en lekdorpeltegels 

aanwezig. Op de zoldering tenslotte is een dubbel vierruits venster met rollaag en lekdorpeltegels 

aanwezig. Ter hoogte van de balklagen heeft men muurankers geplaatst. In de top bevindt zich de 

hals van de tuitgevel.  

 

Op de begane grond van de rechterzijgevel bevindt zich links de serre. Hierin is een dubbele deur 

met roedenverdeling geplaatst. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een zesruits venster met 

lekdorpeltegels. Bovenaan is een rij kleine ruiten aanwezig. De (vanaf deze kant gezien) 

rechterzijgevel van de serre is blind. Direct rechts van de serre bevindt zich de voormalige ingang van 

de Boerenleenbank. Dit betreft een houten deur met halfrond bovenlicht onder een rollaag. Rechts 

hiervan is een modern dubbel zesruits venster met rollaag en lekdorpeltegels aanwezig. Uiterst rechts 

is tegen de gevel de moderne serre geplaatst. Dit was aanvankelijk een deels overdekt terras. De 

grote overstek die op een gemetselde pijler steunt is hier een overblijfsel van. Deze opening is echter 

dichtgezet met een groot tweeruits venster (op de al bestaande borstwering). Voorbij de pijler bevindt 

zich nog een tweeruits venster. In de serre is de rechterzijgevel van de uitbouw aan de achterzijde 

zichtbaar. Hierin bevinden zich een modern glas-in-loodvenster met rollaag, een klein enkelruits 

venster met rollaag en lekdorpeltegels en een deur met zes ruiten en een rollaag.  

Op de verdieping van het hoofdvolume zijn twee dubbele zesruits vensters met een rollaag boven en 

lekdorpeltegels onder. In de top, ter hoogte van de zoldering, zijn dicht bij elkaar twee vierruits 

vensters met rollaag en lekdorpeltegels aanwezig. De balklagen zijn verzekerd met muurankers. 

Bovenaan de gevel bevindt zich de hals van de tuitgevel. 

 

Links op de begane grond van de achtergevel is de moderne serre tegen de gevel geplaatst. Deze 

bestaat uit glazen schuifpanelen in kunststof kozijnen. In de oorspronkelijke achtergevel zijn een deur 

met zes ruiten en daarnaast een zesruits venster met lekdorpeltegels onder een gezamenlijke rollaag 

geplaatst. Rechts bevindt zich de uitbouw met plat dak. De achtergevel hiervan is blind. Langs de 

dakrand is een houten goot met overstek geplaatst. Op het dak bevindt zich een brede dakkapel 

zoals aan de voorzijde, die als het ware het dak optilt. Aan deze zijde zijn daarin een deur met zes 

ruiten en daarnaast een zesruits venster aanwezig. De deur komt uit op het overstek van het beneden 

terras. In de rest van de dakkapel zijn twee dubbele vierruits vensters geplaatst. Ter hoogte van de 

uitbouw met plat dak is een muurtje langs het dakterras gemetseld. Het is afgedekt met geglazuurde 

gebakken tegels.  

 

In het interieur zijn geen noemenswaardige authentieke elementen meer aanwezig.  

 

Waardering 

Het pand is cultuurhistorisch waardevol vanwege de voormalige functie als burgemeesterswoning en 

kantoor van de Boerenleenbank. Voorts is er sprake van stedenbouwkundige waarde omdat het 

gebouw een centrale plaats inneemt in de bebouwing van de Dorpsstraat van Lieshout. Ten slotte is 

het architectuurhistorisch van waarde vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en de meeste 
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detailleringen. Hoewel diverse vensters vernieuwd zijn, heeft men het oude als uitgangspunt 

genomen en daardoor maakt het geheel nog een karakteristieke indruk. Aan de achterzijde is van het 

deels overdekte terras een serre gemaakt, maar omdat deze wijziging aan de achterzijde heeft 

plaatsgevonden is het totaalbeeld niet verstoord.  

 

Afbeelding: Villa Dorpsstraat 2 te Lieshout 

 

11.31.3.002 Villa Dorpsstraat 21, Lieshout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Villa, Amsterdamse school, originele details 
 

11.31.3.003 Villa Dorpsstraat 92, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Villa burgemeester, samen met tuinmanswoning 
 

11.31.3.004 Villa Dorpsstraat 94, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Villa burgemeester met koetshuis 
 

11.31.3.005 Villa Helmondseweg 41, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Villa/boerderij met geschiedenis 
 

11.31.3.006 Villa Herendijk 41, Beek en Donk 

Gemeentelijk monument. 

Dateert van ca. 1930. 

Villa met puntdak met allure 
In het uiterste westen van het dorp Donk ligt op een zogenaamd „eind‟ deze statige villa uit ongeveer 

1930 met elementen van de expressionistische bouwstijl. De woning staat midden op het perceel en 

is toegankelijk via een oprit aan de rechterkant. Aan weerszijden van de entree van het terrein bevindt 

zich een gemetselde staander met speels metselwerk. De voordeur bevindt zich in de rechterzijgevel. 

Rondom is een siertuin met veel gras aanwezig.  

Het eenlaags gebouw op nagenoeg vierkante plattegrond is opgetrokken in beige-rode baksteen en 

gemetseld in Noors verband. Hier en daar is expressionistisch siermetselwerk aangebracht. De plint 

is opgetrokken in een donkerrode baksteen. Het geheel wordt afgedekt door een zeer hoog 

(drielaags), asymmetrisch en licht gebogen steil zadeldak van rode Romaanse pannen. Ook dit is een 

typerend element voor de bouwstijl. Op de nok zijn sierlijke eindvorsten geplaatst. Zowel op het linker 

als op het rechter dakvlak is een flinke gemetselde schoorsteen met bovenaan speels metselwerk 
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aanwezig. Langs de dakranden zijn brede houten goten geplaatst, die het pand een karakteristiek 

jaren dertig-uiterlijk geven. Aan de rechterzijde is boven de voordeur een topgevel aanwezig. Aan de 

linkerzijde bevindt zich een erker en een overdekt terras. In het dak is hier een forse dakkapel met 

schilddak geplaatst. Achter is een rechthoekig bouwvolume van later datum (doch in dezelfde stijl) 

met plat dak aanwezig. Van oorsprong was hier al een eenlaags uitbouw, maar deze is uitgebreid en 

voorzien van meer gevelopeningen. Het houtwerk is gebroken wit en donkergroen geschilderd.  

 

In de voorgevel bevindt zich links op de hoek de erker, die diagonaal naar achteren wijkt. Deze zijde 

van de erker bestaat uit twee enkelruits vensters met gekleurd glas-in-lood bovenlicht en geglazuurde 

lekdorpeltegels. Aan de bovenzijde bevindt zich het overstek van het dak. Rechts hiervan is een 

drieruits venster met gekleurde glas-in-lood bovenlichten en geglazuurde lekdorpeltegels geplaatst. 

Geheel rechts bevindt zich nog een dergelijke vensterpartij. Op de verdieping zijn twee tweeruits 

vensters met een rollaag boven en geglazuurde lekdorpeltegels onder aanwezig. In de top van de 

gevel bevindt zich een kleiner tweeruits venster met rollaag en lekdorpeltegels. Langs de dakrand en 

in de geveltop is siermetselwerk aangebracht.  

 

De linkerzijgevel is zeer laag, omdat het dak hier ver doorloopt en een overstek vormt. Links is de 

aanbouw met plat dak tegen de gevel geplaatst. Aan deze zijde bevinden zich daarin een moderne 

deurpartij met zij- en bovenlichten (met glas-in-lood) en een zesruits deur. In de gevel van het 

hoofdvolume is een drieruits venster met gekleurde glas-in-lood bovenlichten en geglazuurde 

lekdorpeltegels geplaatst. Een deels glazen deur met roedenverdeling en hardstenen neuten en 

lekdorpel is in een diagonaal muurvlak geplaatst, dat onderdeel vormt van de erker. De erker 

verspringt naar voren ten opzichte van het muurvlak links. Door het forse dakoverstek dat hierdoor is 

ontstaan, is links een overdekt terras gecreëerd met op de hoek een gemetselde staander en een 

gemetselde borstwering. In de erker bevindt zich een vierruits vensterpartij met gekleurde glas-in-lood 

bovenlichten en geglazuurde lekdorpeltegels. De dakkapel bevat twee tweeruits vensters en heeft 

tevens een houten goot. Aan de zijkanten heeft men gebakken tegels als leien aangebracht. In het 

dak zijn verder twee moderne tuimelvensters aanwezig. 

 

In de rechterzijgevel bevindt zich de ingangspartij, een middenrisaliet die bekroond wordt door een 

topgevel. Deze strekt zich uit tot circa tweederde van de hoogte van de kap. De voordeur is in een 

portiek met rondboog (dubbele rollaag) geplaatst. Het betreft een paneeldeur met ronde bovenzijde 

en een viertal gekleurde glas-in-loodruitjes met geometrische vormen. Rondom zijn (tot aan de 

gemetselde plint) lichten met gekleurd glas-in-lood in geometrische vormen. De neuten en dorpel zijn 

van hardsteen. Op de grond ligt in en net voor de ingang een vloertje van rode gebakken tegels. In de 

geveltop is een tweeruits venster met geglazuurde lekdorpeltegels geplaatst. Langs de dakrand en in 

de top is hetzelfde siermetselwerk aangebracht als aan de voorzijde. Links van de risaliet bevindt zich 

een enkelruits venster met een gekleurd glas-in-lood bovenlicht, rollaag boven en geglazuurde 

lekdorpeltegels onder. Rechts van de risaliet is een tweeruits venster en gekleurde glas-in-lood 

bovenlichten, een rollaag en lekdorpeltegels aanwezig.  

Geheel rechts bevindt zich, terugwijkend, de rechterzijgevel van de aanbouw aan de achterzijde. 

Deze gevel is nog oorspronkelijk en bevat hoog in het muurvlak een klein enkelruits venster met 

rollaag en geglazuurde lekdorpeltegels en daarnaast een kozijn met drie kleine vierkante vensters 

onder een gezamenlijke rollaag en eveneens geglazuurde lekdorpeltegels. Bovenaan de gevel is een 

houten daklijst geplaatst. Op deze plek, aan het einde van de oprit, is tegen de aanbouw een carport 

en garage gecreëerd. In het dak van het hoofdvolume is aan de rechterzijkant een tuimelvenster 

aangebracht.  

 

De begane grond van de achtergevel bestaat voor een groot deel uit de moderne aanbouw, waarin 

een grote deurpartij met zij- en bovenlichten is geplaatst. Rechts is nog een deel van de achtergevel 

van het hoofdvolume zichtbaar. Hierin bevindt zich een enkelruits venster met gekleurd glas-in-lood 

bovenlicht en geglazuurde lekdorpeltegels. Voorts is er rechts een tweeruits venster met tweeruits 

bovenlicht aanwezig als zijwand van het overdekte terras.  

Op de verdieping bevindt zich links een klein enkelruits venster met rollaag boven en geglazuurde 

lekdorpeltegels onder. Vervolgens is er iets lager een tweeruits glas-in-loodvenster (ter hoogte van de 
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trap). Rechts daarvan is een zesruits houten deur aanwezig, die toegang geeft tot het platte dak van 

de aanbouw. 

In de top van de gevel bevinden zich tenslotte nog twee enkelruits vensters met een rollaag boven en 

geglazuurde lekdorpeltegels onder. Ook hier is siermetselwerk zoals aan de voorzijde aanwezig.  

 

In het interieur zijn nog relatief veel authentieke elementen. De oorspronkelijke indeling is nog 

goeddeels intact. In de woonkamer bevinden zich twee houten vloeren en houten schuifdeuren met 

gekleurd en gebrandschilderd glas-in-lood (in geometrisch patroon). In de keuken ligt een oude 

tegelvloer (rood en gemêleerde tegels), net als in de hal (geel en zwart). In de hal is ook de 

oorspronkelijke houten trap aanwezig. Verder is hier een lambrisering van geglazuurde tegeltjes 

(grijsbruin gevlamd met een zwart lijstje in reliëf en een zwarte plint).   

 

Waardering 

Het statige woonhuis is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig van waarde als onderdeel van de 

begin twintigste-eeuwse bebouwing van de Herendijk. Het is prominent gelegen op een eind en heeft 

daarom bovendien beeldbepalende waarde. Voorts is er sprake van architectuurhistorische waarde 

vanwege de redelijke gaafheid van de hoofdvorm en de gaafheid van detailleringen in typische licht 

expressionistische jaren dertig stijl, zowel in het in- als exterieur. Aan de achterzijde is een moderne 

aanbouw geplaatst, maar deze vervangt een oorspronkelijke aanbouw op deze plaats (die dezelfde 

hoogte had). Omdat de nieuwbouw zich aan de achterzijde bevindt heeft het pand vanaf de openbare 

weg het oorspronkelijke aanzicht behouden. De aanbouw valt buiten de bescherming. 

 

Afbeelding: Villa Herendijk 41 te Beek en Donk 

 

11.31.3.007 Villa Kapelstraat 2, Beek en Donk 

Rijksmonument nr. 520178. 

Gebouwd in 1896. 

 

11.31.3.008 Villa Kapelstraat 3, Beek en Donk 

Gemeentelijk monument. 

Van ca. 1900 
Villa met allure, zeldzaam, mooie ligging 
In Donk ligt aan het kanaal, op de hoek van de Kapelstraat en de Pater de Leeuwstraat, een 

voormalige fabrikantenvilla in Neo-Renaissancestijl. Het pand, ook wel bekend als Villa Leefdael, 

werd gebouwd in opdracht van W. van Thiel van N.V. Van Thiel‟s Draadindustrie. Het forse gebouw is 

op een flink aantal meters van de straat gelegen in een ruime tuin. Voor het gebouw is een 

parkeerplaats met grind gecreëerd. Naast en achter het gebouw ligt een gazon en er staan oude 

bomen. Het perceel wordt van de straat gescheiden door een smeedijzeren hek.   
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Het tweelaags hoofdvolume met rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen en 

gemetseld in kruisverband met knipvoeg. Op de gevels zijn hardstenen cordonlijsten en een waterlijst 

aangebracht. Verder zijn ter hoogte van de wissel- en bovendorpels gepleisterde banden aanwezig. 

Onderaan bevindt zich een hardstenen plint. Het gebouw wordt afgedekt door een afgetopt schilddak 

met blauwe leien in Maasdekking. Aan de voorzijde bevindt zich een middenrisaliet met eigen 

schilddak.  

Aan de achterzijde is een aanbouw van nagenoeg hetzelfde volume toegevoegd. Het dateert 

vermoedelijk van circa 1930. Het tweelaags bouwdeel met rechthoekige plattegrond is tweelaags, 

echter lager dan het oorspronkelijke. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in 

Vlaams verband. De plint is opgetrokken in een donkerder baksteen. Het gebouw wordt eveneens 

afgedekt door een afgeplat schilddak, maar dan met blauwe gegolfde Hollandse pannen.  

Van 1955 tot de jaren negentig van de twintigste eeuw was er links tegen de villa een grote aanbouw. 

Het geheel werd toen in gebruik genomen als dependanceklooster van Huize Padua. Later kwam er 

een afkickkliniek in de gebouwen en uiteindelijk zijn alle elementen uit 1955 gesloopt. Hiervan getuigt 

het inboetwerk in de linkerzijgevel.  

 

De voorgevel wordt gedomineerd door de middenrisaliet, waarin zich op de begane grond een 

dubbele paneeldeur met sierlijk smeedijzeren hekwerk bevindt. Het bovenlicht bevat een halfrond 

glas-in-loodvenster uit 1947 door Pierre van Rossum. De voordeur bevindt zich terugwijkend in een 

serliana met aan weerszijden een gemetselde pilaster, waarboven hardstenen consoles met trigliefen 

en guttae. In de sluitsteen zijn de letters “W v T” in elkaar gevlochten. Op het ingangsportaal bevindt 

zich een balkon met een hardstenen balustrade aan de zijkanten en verder een ijzeren balustrade. 

Op de hoeken zijn kolommen in Renaissancevormen geplaatst. Het balkon is bereikbaar via 

enkelruits openslaande deuren met een enkelruits bovenlicht onder een segmentboog. Het boogveld 

is gevuld met rode, gele, groene tegeltjes. Geheel bovenaan is een klein houten balkon, toegankelijk 

via een dubbele enkelruits deur. Op de hoeken van de risaliet zijn pilasters gemetseld. Aan de 

bovenzijde bevindt zich een gemetseld fries met een patroon in gele strengperssteen. Houten 

consoles dragen de geprofileerde houten goot. Op de top van het dak staat een piron.  

Links op de begane grond bevindt zich een eenlaags houten serre met plat dak (tevens balkon). Deze 

bevat aan de voorzijde drie enkelruits vensters met drieruits glas-in-lood bovenlicht in bloemmotief. 

Onder de vensters loopt een cordonlijst. Links opzij bevat de serre een dubbele deur met ruit en een 

vierruits glas-in-lood bovenlicht (bloemmotief). Onder de dakvoet is sierlijk gesneden beschot 

aanwezig. 

Rechts op de begane grond van de voorgevel bevindt zich een driedelig venster met driedelig 

bovenlicht en hardstenen omlijsting (afgeleid van serliana). Het middelste bovenlicht bevat glas-in-

lood. Ook de cordonlijst aan de onderzijde is van hardsteen.  

Zowel links als rechts op de verdieping is een driedelig venster met driedelig bovenlicht geplaatst 

onder een brede segmentboog. Het boogveld is gevuld met gekleurde tegeltjes.  

Bovenaan de gevel is een fries met een patroon in gele strengperssteen. Gesneden houten consoles 

dragen de geprofileerde houten goot. Links en rechts van de middenrisaliet bevindt zich een tweeruits 

dakkapel met zadeldakje, gesneden houten voorschot, windveer en makelaar. In de afgeronde 

hoeken van de vensters bevinden zich diamantkoppen.  

 

De linkerzijgevel begint met het nieuwere gedeelte van het gebouw. Hierin is op de begane grond een 

vijfruits venster met lekdorpeltegels, een gepleisterde omlijsting en een rollaag aan de bovenzijde. Op 

de verdieping zijn twee dubbele zesruits vensters met een rollaag aan de onder- en bovenzijde. 

Onder de dakvoet is een moderne zinken goot geplaatst, waarachter houten klossen zichtbaar zijn. In 

het dak bevinden zich een tuimelvenster en een tweeruits dakkapel met plat dak.  

Het oorspronkelijke gebouw bevat allereerst een eenlaags uitbouwtje met schilddak, waarin onder 

een segmentboog een tweeruits venster met hardstenen afzaat aanwezig is. Het boogveld is gevuld 

met siermetselwerk in rode en gele steen.  

Vervolgens is op de verdieping het gedeelte van het gebouw zichtbaar waar zich het trappenhuis 

bevindt. Dit wordt gemarkeerd door een groot drieruits glas-in-loodvenster met christelijke 

voorstellingen uit 1946, door Pierre van Rossum en Henk van de Burgt uit Kampen. Vermoedelijk is 

het oorspronkelijke venster gesneuveld gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het is geplaatst onder 
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een houten lijst, waarboven een langgerekte, gemetselde rondboog met hoekstenen en sluitsteen van 

hardsteen. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk in ruitpatroon in rode en gele steen. Dit deel 

van de gevel wordt bekroond met een achtkantige toren met geschubde loden bekleding. In twee 

zijden is een tweeruits venster met driedelig glas-in-lood bovenlicht (afgeleid van serliana). De spits is 

inzwenkend en deels gedekt met leien, deels van hout. Op het laagste gedeelte zijn twee houten 

kapellen onder een zadeldakje geplaatst.  

Het hoofdvolume komt ten opzichte van de achteraanbouw naar voren. Op de begane grond bevindt 

zich een driedelig venster met driedelig bovenlicht en hardstenen omlijsting (afgeleid van serliana). 

Boven het middelste bovenlicht is een boogveld dat gevuld is met gekleurde tegeltjes. Ook de 

cordonlijst aan de onderzijde is van hardsteen. Boven het venster is een moderne zonwering 

aangebracht. Boven dit venster, op de verdieping, is een dubbel zesruits venster met glas-in-lood 

bovenlicht onder een segmentboog geplaatst. Het boogveld is gevuld met gekleurde tegeltjes. Onder 

het venster bevindt zich een cordonlijst. Rechts bestaat de gevel voor het grootste gedeelte uit nieuw 

metselwerk in de stijl van het oude. Hier sloot de reeds gesloopte aanbouw aan op het hoofdvolume. 

Op de verdieping is bovenaan nog een oorspronkelijke segmentboog aanwezig. Geheel bovenaan 

bevindt zich een fries met een gemetseld patroon in gele strengperssteen. Gesneden houten 

consoles dragen de geprofileerde houten goot. Op het dak bevindt zich een enkelruits houten 

dakkapel onder een zadeldakje met houten voorschot, windveer en makelaar.  

 

In de rechterzijgevel bevinden zich op de begane grond van het hoofdvolume twee driedelige 

vensters met driedelig bovenlicht (afgeleid van serliana) en een natuurstenen omlijsting. De 

bovenlichten op de hoeken zijn gevuld met glas-in-lood. Boven het middelste bovenlicht is een 

segmentvormig boogveld gevuld met gekleurde tegeltjes. Aan de onderzijde bevindt zich een 

cordonlijst. Op de verdieping zijn onder segmentbogen met gekleurde tegeltjes in het boogveld twee 

dezelfde openingen aanwezig, maar met een andere invulling: links een enkelruits venster met 

enkelruits bovenlicht, rechts een dubbel zesruits venster met enkelruits bovenlicht. Aan de onderzijde 

bevindt zich een hardstenen cordonlijst. Bovenaan de gevel bevindt zich een fries en een goot op 

consoles zoals aan de andere zijden. Rechts op het dak bevindt zich een enkelruits houten dakkapel 

onder een zadeldakje met houten voorschot, windveer en makelaar.  

De rechterzijgevel van het nieuwere gedeelte rechts wijkt terug. In de hoek bevindt zich een eenlaags 

uitbouwtje met een houten deur. Erop is een grote moderne schoorsteenpijp t.b.v. het restaurant 

geplaatst. Rechts van het aanbouwtje zijn in de hoofdgevel twee dubbele vierruits vensters met 

dubbel enkelruits bovenlichten aanwezig. Aan de onderzijde bevindt zich een gemetselde lekdorpel, 

aan de bovenzijde een rollaag. Onder het linker venster is een dubbel keldervenster aanwezig. 

Geheel rechts bevindt zich onder een rollaag een houten deur. Op de verdieping bevinden zich twee 

driedelige vensterpartijen, gevuld met zesruits vensters. Zowel aan de onder- als aan de bovenzijde is 

een rollaag gemetseld. Bovenaan de gevel bevindt zich een moderne zinken goot, waarachter houten 

klossen zichtbaar zijn. In het dakvlak zijn een tuimelvenster en een tweeruits houten dakkapel 

aanwezig.  

 

De achtergevel heeft een symmetrische indeling. In het midden bevindt zich terugwijkend, onder een 

betonnen afdakje, een dubbele paneeldeur met roeden. Deze is toegankelijk via een hardstenen 

trapje. Het bovenlicht is drieruits en gevuld met glas-in-lood in bloemmotief. Aan weerszijden van de 

deur is op de begane grond een dubbel vierruits venster met dubbel vierruits bovenlicht aanwezig. 

Zowel aan de onder- als aan de bovenzijde bevindt zich een rollaag. Op de verdieping is in het 

midden zesruits venster met rollaag aan de onderzijde naast een zesruits deur geplaatst. Aan de 

bovenzijde bevindt zich één rollaag. De deur komt uit op een stalen balkonnetje met trap naar 

beneden. Onder de trap is een houten schuurtje gecreëerd. Aan weerszijden is een driedelige 

vensterpartij, gevuld met zesruits vensters, tussen rollagen. Bovenaan de gevel is een moderne 

zinken goot aangebracht, waarachter houten klossen zichtbaar zijn. Laag op het dak bevindt zich een 

houten dakkapel met zadeldakje, houten voorschot, houten daklijst en een terugwijkend geplaatst 

zesruits venster. Op het achterste dakschild van het oorspronkelijke hoofdvolume bevindt zich een 

gemetselde schoorsteen.  
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In het interieur zijn diverse oude elementen bewaard gebleven. Zo zijn er de glas-in-loodramen, de 

marmeren vloer in de hal, marmeren lambrisering en gestucte wanden in de hal, paneeldeuren met 

gesneden bloemmotief en in één deur geëtst glas in gesneden kozijnen, de trappartij met houten en 

smeedijzeren balustrade en stucwerk op de plafonds. Met name boven is de oude indeling 

verdwenen. Hier is wel nog een houten vloer met visgraatmotief aanwezig.  

 

Waardering 

De villa is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig waardevol als één van de rond 1900 langs de Zuid-

Willemsvaart gebouwde fabrikantenvilla‟s. Het gebouw maakt in die hoedanigheid deel uit van de 

industriële ontwikkelingen die Beek en Donk heeft doorgemaakt aan het einde van de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw. Voorts is het pand architectuurhistorisch waardevol vanwege de 

gaafheid van de hoofdvorm en de zeer rijke detailleringen van met name de voorzijde. Bovendien is 

het een fraai en karakteristiek voorbeeld van de Neorenaissancestijl. Het valt te betreuren dat niet alle 

glas-in-loodvensters meer aanwezig zijn en dat de voormalige doorbraak in de linkerzijgevel zo 

zichtbaar is gebleven. Toch heeft het pand de oorspronkelijke uitstraling behouden. Het volume aan 

de achterzijde dateert van later datum dan het hoofdvolume en is veel minder rijk uitgevoerd. Het is 

daarom van ondergeschikt belang.   

 

Afbeelding: Villa Kapelstraat 3 te Beek en Donk 
 

 

11.31.3.009 Villa Pater de Leeuwstraat 19, Beek en Donk 

Gemeentelijk monument. 

sobere villa, 2 lagen met dak, authentiek 
In Donk ligt aan de Zuid-Willemsvaart een rijtje villa‟s. Dit pand in landelijk-expressionistische stijl is er 

daar één van. Het betreft een voormalige directeurswoning van Fa. van Thiel. Het gebouw ligt op 

enige meters afstand van de straat in een ruime siervoortuin. De voordeur bevindt zich in het midden 

van de voorgevel en is toegankelijk via een ijzeren hekje tussen twee halfhoge gemetselde staanders 

en een pad met gemetseld trapje. Rondom de voortuin is een heg aanwezig. Rechts van het pand ligt 

een oprit met grind die toegankelijk is via een ijzeren hek. Hier ligt tevens een moderne garage met 

zadeldak die in de stijl van het huis is opgetrokken. Aan de achterzijde bevindt zich een grote siertuin.  

Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband met knipvoeg. 

Boven de gevelopeningen en bovenaan de gevels is siermetselwerk aangebracht. Het eenlaags pand 

heeft een rechthoekige plattegrond en wordt afgedekt door een wolfdak met rode Tuiles du Nord. De 

voorgevel bevat in het midden een topgevel (met zadeldak). Tegen de rechterzijgevel is een eenlaags 

uitbouw met plat dak aanwezig (die al enkele jaren na de bouwdatum is toegevoegd en in dezelfde 

stijl is opgetrokken). Deze loopt door tot halverwege de achterzijde. Hier is rechts een naar voren 

springend bouwvolume met topgevel (en zadeldak) aanwezig. Hier bevindt zich op de begane grond 
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tevens een serre. Op de twee hoeken van de nok, linksonder op het dakvlak aan de achterzijde en op 

het wolfeind links is een schoorsteen gemetseld. Het houtwerk is wit en donkergroen geschilderd.  

 

De voorgevel is in hoofdzaak symmetrisch. In het midden bevindt zich op de begane grond een 

portiek met afgeschuinde hoeken. De voordeur is een paneeldeur met vijfdelig gekleurd-glas-in-

loodvenster, twee zijlichten en drie bovenlichten, alle met gekleurd glas-in-lood. Onder de deur 

bevindt zich een hardstenen dorpel. Rechts in de portiek is een hardstenen brievengleuf geplaatst. De 

portiek is omlijst met verspringend siermetselwerk. Links op de begane grond is een driezijdige erker 

aanwezig. Deze heeft een gemetselde borstwering met daarop vier vierruits vensters met vier 

gekleurde glas-in-lood bovenlichten. Aan weerszijden van de erker bevindt zich (enkel ter hoogte van 

de ondervensters) een houten luik. De erker heeft een schilddak met geschubde gebakken tegels en 

een houten goot. Rechts van de voordeur bevindt zich een kozijn met driemaal een vierruits venster 

en drie gekleurde glas-in-lood bovenlichten, een speels gemetselde rollaag van koppen en strekken 

aan de bovenzijde (die zich boven alle authentieke gevelopeningen bevindt), een rollaag aan de 

onderzijde en een luik aan weerszijden van de ondervensters.  

Boven de voordeur bevindt zich in de topgevel een dubbel vierruits venster met dubbel gekleurd glas-

in-lood bovenlicht, een rolaag zoals besproken aan de bovenzijde, rollaag aan de onderzijde en een 

houten luik aan weerszijden. Hierboven is nog een smal enkelruits venster met speelse rollaag boven 

en rollaag onder aanwezig. Langs de dakrand van de topgevel is een bloktand gemetseld. Verder is 

hier een windveer aanwezig. Langs de dakvoet is een houten goot geplaatst. Links en rechts van de 

topgevel bevindt zich op het dak een houten dakkapel met plat dak, houten daklijst en een dubbel 

vierruits venster. Boven het zadeldak van de topgevel is een modern tuimelvenster geplaatst.  

In het eenlaags bouwvolume dat rechts tegen de rechterzijgevel staat bevindt zich aan de voorzijde 

een paneeldeur met hardstenen dorpel, een houten luifel en daarboven een enkelruits bovenlicht. 

Ook is er een rollaag zoals in de voorgevel van het hoofdvolume aanwezig. Langs de dakrand van dit 

bouwvolume is een houten goot geplaatst. 

 

Links bevindt zich aan de linkerzijgevel de serre die tevens als dakterras dient. Deze zijde is 

gemetseld en bevat een dubbel vierruits venster met dubbel tweeruits bovenlicht (modern gekleurd 

glas). Aan de bovenzijde bevindt zich een rollaag zoals die ook aan de voorzijde aanwezig zijn. In het 

hoofdvolume is een vierruits venster met gekleurd glas-in-lood bovenlicht, speelse rollaag boven, 

rollaag onder en houten luik rechts. Naar rechts is nog driemaal een dergelijk venster aanwezig, maar 

dan met het luik links. Links zijn onder tegen de gevel twee gemetselde openingen (met traliewerk) 

naar de kelder gecreëerd.  

Op de verdieping bevindt zich een dubbel vierruits venster met gekleurd glas-in-lood bovenlicht, een 

speelse rollaag boven en een rollaag onder. Langs de dakrand is een windveer aangebracht. Op het 

dakvlak links (zadeldak uitbouw) is een modern tuimelvenster aanwezig en midden op het wolfeind 

staat een houten tweeruits dakkapel met plat dak en houten daklijst. 

 

Op de begane grond van de rechterzijgevel bevindt zich links een dubbel vierruits venster met dubbel 

gekleurd glas-in-lood bovenlicht, een speels gemetselde rollaag aan de bovenzijde, rollaag aan de 

onderzijde en houten luiken aan weerszijden. In de eenlaags uitbouw zijn van links naar rechts de 

volgende elementen aanwezig: een smal enkelruits venster met verspringende rollaag boven en een 

rollaag onder, een houten luik en twee dubbele vierruits vensters met een dubbel tweeruits 

bovenlicht, verspringende rollaag boven en een rollaag onder. Langs de dakrand is een houten 

daklijst aanwezig.  

Op de verdieping van het hoofdvolume bevindt zich links een vierruits venster met gekleurd glas-in-

lood bovenlicht. In het midden is een klein enkelruits venster. Rechts bevindt zich een vierruits 

venster met tweeruits bovenlicht. Boven de vensters is een speelse rollaag gemetseld, eronder een 

normale rollaag. Bij de aanzet van de schoorsteen die uit op het dakvlak aan de achterzijde staat is 

een vlechting in het metselwerk gemaakt. Op het dak is een houten tweeruits dakkapel met plat dak 

en een houten daklijst geplaatst.  

 

Tegen de achtergevel staat links de eenlaags uitbouw. Hierin is een dubbele vierruits paneeldeur 

aanwezig met aan weerszijden een vierruits zijlicht. Boven het geheel bevinden zich vier tweeruits 
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bovenlichten en een speelse rollaag. Ook onder de zijlichten is een rollaag aanwezig. Rechts in de 

uitbouw is een dubbel vierruits venster met dubbel tweeruits bovenlicht geplaatst. Eronder bevindt 

zich een rollaag. Erboven is zonnewering aangebracht, zodat een rollaag niet zichtbaar is. Langs de 

dakrand is een houten daklijst geplaatst. Rechts opzij is de uitbouw toegankelijk via een vierruits 

paneeldeur met een vierruits zijlicht met luik. Erboven bevinden zich twee dubbele bovenlichten 

(modern groen glas) en een speelse rollaag. Ook onder het zijlicht is een rollaag aanwezig.  

In de achtergevel van het hoofdvolume bevindt zich een dubbel gekleurd glas-in-loodvenster (t.b.v. 

het trappartij) tussen rollagen. Rechts hiervan is de serre tegen de achtergevel gebouwd, waardoor 

een aan drie zijden begrensde ruimte is ontstaan. Hierop heeft men een modern plat dak gemaakt. In 

de zijgevel van de serre is een dubbel vierruits venster met dubbel tweeruits bovenlicht aanwezig. 

Aan de bovenzijde is een speelse rollaag gemetseld, onder een rollaag.  

In deze overdekte buitenruimte bevindt zich een toegang tot de buitenkelder. Rond de trap is een 

ijzeren hek geplaatst.  

In de achterzijde van de serre is een dubbele zesruits deur met vierruits zijlichten aanwezig. Boven 

het geheel is een viertal tweeruits bovenlichten, gevuld met modern groen glas aanwezig. Daarboven 

is een zonneluifel geplaatst. 

Op het dak van het hoofdvolume is ter hoogte van de trap een dakkapel met plat dak, houten daklijst 

en tweeruits gekleurd glas-in-loodvenster aanwezig. Ter hoogte van de zoldering bevinden zich 

voorts twee dubbele vierruits dakkapellen met plat dak en houten daklijst. Ten slotte zijn er twee 

moderne tuimelvensters in het dak geplaatst. Ook in het linker dakvlak van het zadeldak rechts is een 

tuimelvenster aangebracht. Op de serre is een balustrade gemetseld. In de topgevel die uitkomt op dit 

dakterras bevindt zich een dubbele zesruits deur met een zonneluifel aan de bovenzijde. Langs de 

dakrand is een houten windveer aanwezig.  

 

In het interieur bevindt zich een aantal bijzondere elementen, zoals gekleurde cementtegels in diverse 

patronen in de hal en in de serre. Verder ligt in de woonkamer (voor- en achterkamer) een oude 

houten vloer. Er zijn deuren met gekleurd glas-in-lood, schuifdeuren, twee natuurstenen schouwen en 

tenslotte een grote binnenkelder met stenen nissen en een houten voorraadkast. De indeling is voor 

een groot deel oorspronkelijk en heeft een symmetrische opzet.  

 

Er zijn geen oorspronkelijke bijgebouwen. De garage valt buiten de bescherming.  

 

Waardering 

Het pand is als voormalige directeurswoning cultuurhistorisch van waarde als onderdeel van de 

industriële ontwikkeling van Beek en Donk. Verder is er sprake van stedenbouwkundige waarde 

vanwege de bijzondere ligging aan het kanaal en als onderdeel van de begin twintigste-eeuwse 

lintbebouwing van deze plek. Het pand is architectuurhistorisch van waarde vanwege de grote 

gaafheid van de hoofdvorm en de landelijk-expressionistische detailleringen.  
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Afbeelding: Villa aan de Pater de Leeuwstraat 19 te Beek en Donk 

 

11.31.3.010 Villa Roeklaan 2, Lieshout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Rietveld villa in bosgebied 
 

11.31.3.011 Villa Dokter Timmerslaan 9, Beek en Donk 

Villa uit ca. 1935 

 

11.31.3.012 Villa Antoinette Dorpsstraat 21, Lieshout 

MIP AE063-000721 

Amsterdamse School, uit 1922 
Anno 1922 jaartal in goud. Markante villa met hoekschoren en geaccentueerde centrale entree, met 
deur, loggia met gedecoreerd houten hek en uit het dakvlak oprijzende dakkapel met schilddak. 
 

11.31.3.013 Villa Dorpsstraat 63, Lieshout 

MIP AE063-000725 

Traditionalisme, uit 1935 
 

11.31.3.014 Villa Dorpsstraat 90, Lieshout 

MIP AE063-000716 

Amsterdamse School, uit 1930 
Markante schoorsteen aan rechterzijde. Schuin aflopend metselwerk aan linkerzijde. 
 

11.31.3.015 Villa Burg. Van den Heuvelstraat 4, Lieshout 

MIP AE063-000065 

Uit 1930 

Uitbouw met balkon waarin rechthoekige uitsparingen ter linkerzijde. 
 

11.31.3.016 Villa Molenstraat 15, Lieshout 

MIP AE063-000779 

Art Deco 
Villa t Zonneke uit 1930 

Markante gedecoreerde schoorsteen. 
 

11.31.3.017 Villa Molenstraat 22, Lieshout 

MIP AE063-000773 

Uit 1920 
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11.31.3.018 Villa Molenstraat 28, Lieshout 

MIP AE063-000774 

Amsterdamse School, uit 1930 
Ook de schoorsteen is bekleed met leien. Jaartal in windvaan op nieuwe schoorsteen. De 
bepleistering is waarschijnlijk van later datum. 
 

11.31.3.019 Villa Molenstraat 5, Lieshout 

Villa uit jaren „50 

 

11.31.3.020 Villa Oranjelaan 21, Beek en Donk 

vrij groot woonhuis 
 

11.31.3.021 Villa Pater de Leeuwstraat 17, Beek en Donk 

villa uit 1920; voor 1940 van Van Thiel 
 

11.31.3.022 Villa Pater de Leeuwstraat 25, Beek en Donk 

klassieke villa 1935 
 

11.31.3.023 Villa Ribiusstraat 1, Lieshout 

MIP AE063-000783 

Smalle schoorsteen in rechterzijgevel. Vergelijk met Molenstraat 11-13. 
 

11.31.3.024 Villa Ribiusstraat 3, Lieshout 

MIP AE063-000784 

Aannemer komt uit Beek en Donk. 
 

11.31.3.025 Villa Oranjelaan 40, Beek en Donk 

Villa uit 1935 

Nieuwe Bouwen 
MIP AE007-000073 

 

11.31.3.026 Villa Kapelstraat 18, Beek en Donk 

Huize Heran uit 1915 

Voorheen woonhuis fam. van Thiel. 
MIP AE007-000038 

 

11.31.3.027 Woonhuis Klokkengietersstraat 12/14, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Herenhuis, art nouveau, chaletstijl uit 1907. 
In het uiterste oosten van Aarle-Rixtel ligt op de hoek van de Klokkengietersstraat en de Kanaaldijk 

een grote één- en tweelaags villa in Chaletstijl uit circa 1910. Het gebouw ligt direct aan het trottoir. 

Rechts bevindt zich een zij/voortuin waardoor een pad naar de voordeur van nummer 12 loopt. Deze 

deur is geplaatst in een rechthoekige aanbouw van circa 1950. De voordeur van nummer 14 is de 

oorspronkelijke entree, die zich in het midden van de voorgevel bevindt. Aan de achterzijde ligt een 

tuin met daarin de genoemde aanbouw. Een oorspronkelijke eenlaags uitbouw ligt tevens in de tuin 

achter het pand, met de langszijde aan de Kanaaldijk. 

Het pand heeft een samengestelde plattegrond met een éénlaags bouwdeel links en tweelaags 

bouwdeel rechts. Het is opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband. De aanbouw van 

later datum is gemetseld in halfsteens verband met knipvoeg. Het metselwerk is opnieuw gevoegd 

met modern voegwerk (was geknipt). Op de gevels zijn banden van groenbruin geglazuurde 

strengperssteen aanwezig. Ook op de hoeken en in het midden van de segmentbogen boven de 

vensters is dit aangebracht. De plint is gepleisterd. Het dak is net als de plattegrond samengesteld uit 

verschillende vormen. Op het hoofdvolume zijn twee haaks op elkaar staande wolfdaken met rode 

kruispannen aanwezig, op de oorspronkelijke aanbouw een zadeldak met wolfeind en rode 

kruispannen en op de jongere aanbouw een zadeldak met rode opnieuw verbeterde Hollandse 
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pannen. Zowel op het tweelaags volume als op het eenlaags volume en de oorspronkelijke uitbouw is 

een schoorsteen gemetseld. Op de latere aanbouw bevinden zich twee schoorstenen. Het houtwerk 

is wit en donkerblauw geschilderd.  

 

De voorgevel bestaat geheel links uit een klein deel van de achteruitbouw. Hierin bevindt zich onder 

een licht getoogde strekse boog een T-venster met drieruits bovenlicht en geglazuurde lekdorpel. 

Hierna volgt het eenlaags bouwdeel van het hoofdvolume. Geheel links is een breed tweeruits 

venster met aan de onderzijde en in het bovenlicht roeden en groen kathedraalglas. Ook is er een 

houten rolluik aanwezig. Aan de bovenzijde is een segmentboog gemetseld. Het boogveld is 

gepleisterd en de lekdorpel is gemetseld met geglazuurde stenen. Naast het venster is de voordeur 

onder een houten afdakje met sierlijk gesneden consoles en gebakken rode tegels geplaatst. Het 

betreft een houten deur met smal drieruits venster en een bovenlicht met roeden. Boven de deur is 

een segmentboog gemetseld. Het boogveld is betegeld met witte tegels met een beschildering van 

groene bladeren. De dorpel en neuten zijn van hardsteen. Bovenaan de gevel zijn een bloktand en 

een overhoekse muizentand gemetseld. De houten dakgoot rust op houten klossen. In het dakvlak 

hierboven is een tweeruits dakkapel onder een lessenaardak aanwezig.  

Rechts komt de gevel iets naar voren. In de zijkant van het uitstekende tweelaags volume is een 

enkelruits venster onder een segmentboog geplaatst. Het boogveld is betegeld en de lekdorpel is van 

geglazuurde stenen. Op de begane grond van het uitstekende volume bevindt zich een tweetal 

vensters met dichte houten rolluiken onder een segmentboog. Het boogveld is betegeld en de 

gemetselde lekdorpels zijn geglazuurd. Op de verdieping is onder een brede segmentboog een 

driedelig schuifvenster met roeden en groen kathedraalglas in het driedelige bovenlicht aanwezig. Het 

boogveld is betegeld en de lekdorpel geglazuurd. In de top van de gevel bevindt zich onder een 

strekse boog een dubbel venster met bovenin roeden en groen kathedraalglas. De lekdorpel is 

geglazuurd. Langs de dakranden is een houten windveer aangebracht. Op de top van het wolfeind 

staat een piron.  

Geheel rechts op de begane grond is de aanbouw van later datum zichtbaar. In de voorzijde bevindt 

zich links onder een strekse boog een deur die gelijk is aan de andere voordeur. De dorpel is van 

hardsteen. Rechts is een halfronde poort onder een gemetselde rondboog aanwezig.  

 

De linkerzijgevel bestaat uit twee delen: de achteruitbouw en het eenlaags deel van het hoofdvolume. 

In de uitbouw zijn twee drieruits vensters onder een getoogde rollaag en koppenlaag geplaatst. Het 

boogveld is betegeld en de lekdorpel geglazuurd. Bovenaan de gevel zijn een bloktand en een 

overhoekse muizentand gemetseld. In het dak zijn geen bijzonderheden. 

Op de begane grond van het hoofdvolume bevinden zich twee T-vensters met roeden en groen 

kathedraalglas in het bovenlicht onder een segmentboog. Het boogveld is gepleisterd en de lekdorpel 

geglazuurd. In het kozijn is een houten rolluik geïntegreerd. Op de verdieping is onder een licht 

getoogde strekse boog een tweeruits venster met bovenlicht met roeden en groen kathedraalglas. 

Langs de dakrand is een houten windveer op klossen aangebracht. Op de top van het wolfeind staat 

een sierlijke smeedijzeren windvaan met daarop een geschilderde wielrenner.  

Links en rechts achter het dak van het eenlaags bouwvolume is de linkerzijgevel van het tweelaags 

volume zichtbaar. Hierin bevinden zich geen bijzonderheden, behalve net onder de dakvoet. Daar zijn 

wit gepleisterde velden in een gemetseld fries aanwezig. Het verticale metselwerk dat het fries in 

velden verdeelt bevindt zich recht onder de houten klossen en lijkt zodoende als console te dienen. 

Op de klossen is een houten goot aanwezig. In het dakvlak zijn geen bijzonderheden. 

 

Links in de rechterzijgevel bevinden zich op de begane grond onder een segementboog twee vierruits 

schuifvensters met roeden en kathedraalglas in het bovenlicht. Het boogveld van het linkervenster is 

gepleisterd, rechts ontbreekt de pleister. De lekdorpels zijn geglazuurd. Op eerste verdieping zijn 

onder een strekse boog twee T-vensters met roeden en groen kathedraalglas in het bovenlicht 

aanwezig. De lekdorpels zijn geglazuurd. Voor het rechter venster bevindt zich een modern rolluik. In 

het midden van de gevel loopt van onder tot boven een gemetseld rookkanaal dat iets uit de gevel 

steekt. Op het dak komt het uit in een schoorsteen. Onderaan zijn twee ijzeren luikjes in het kanaal 

aanwezig. Bovenaan de gevel is een fries zoals in de linkerzijgevel aanwezig. Op de velden is aan 

deze zijde  “A N N O  1 9 0 7” geschilderd.  
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Rechts is tegen het hoofdvolume de aanbouw van later datum geplaatst. Deze bevat links een 

gekleurd glas-in-loodvenster en enkelruits venster onder een strekse boog en met gemetselde 

lekdorpel. Hiernaast is onder een strekse boog een dubbel venster met dubbel tweeruits bovenlicht 

en gemetselde lekdorpel. Voorts onder een segmentboog met betegeld boogveld (witte tegels met 

blauwe ornamentiek) een enkelruits deur en tenslotte rechts een enkelruits venster met tweeruits 

bovenlicht, strekse boog en gemetselde lekdorpel. Onder de dakvoet is een houten goot aangebracht.  

 

De achtergevel van de nieuwere aanbouw bevat op de begane grond een enkelruits venster met 

tweeruits bovenlicht onder een strekse boog. Op de verdieping is een vierruits venster onder een 

strekse boog geplaatst. Beide lekdorpels zijn gemetseld. Langs de dakrand bevindt zich een houten 

windveer. Tussen de twee uitbouwen achter het huis bevindt zich een kleine binnenplaats. De hieraan 

grenzende zijgevels van de uitbouwen worden daarom hier beschreven. In de rechterzijgevel van de 

nieuwere aanbouw bevindt zich een klein enkelruits venster met strekse boog en gemetselde 

lekdorpel. Langs de dakvoet is een houten goot aangebracht. In de linkerzijgevel van de oudere 

uitbouw zijn een enkelruits venster met rollaag boven en natuurstenen lekdorpel onder, een houten 

deur met drieruits bovenlicht, strekse boog en hardstenen dorpel en een enkelruits venster met 

strekse boog en geglazuurde lekdorpel. Bovenaan de gevel zijn een bloktand, overhoekse 

muizentand en houten goot aanwezig. In de achtergevel van het tweelaags deel van het hoofdvolume 

is op de begane grond een enkelruits dubbele deur met roeden en groen kathedraalglas in het 

bovenlicht. Hierboven bevindt zich een segmentboog met een betegeld boogveld. Op de eerste 

verdieping bevindt zich onder een strekse boog een tweeruits venster waarvoor gedeeltelijk een 

modern rolluik is uitgerold. De lekdorpel is geglazuurd. In de top van de gevel bevindt zich onder een 

strekse boog een dubbel venster met bovenin roeden en groen kathedraalglas. De lekdorpel is 

geglazuurd. Langs de dakranden is op klossen een houten windveer aangebracht. Op de top van het 

wolfeind staat een piron. In het iets terugwijkende eenlaags deel van het hoofdvolume bevindt zich 

onder een rollaag een enkelruits venster met enkelruits bovenlicht en geglazuurde lekdorpel. 

Bovenaan de gevel zijn een bloktand en een overhoekse muizentand gemetseld. Onder de dakvoet 

bevindt zich een houten goot op klossen. In de achtergevel van oude uitbouw bevindt zich onder een 

segmentboog een houten deur met tweeruits licht. Het boogveld is in de kleur van de deur 

geschilderd. Op de verdieping is een vierruits venster met gemetselde lekdorpel onder een rollaag 

geplaatst. Het metselwerk rond het venster is zichtbaar gewijzigd. Langs de dakrand is een houten 

windveer aanwezig.  

 

In het interieur is nog een aantal authentieke elementen aanwezig, zoals een bordenlijst in de keuken, 

een zwart natuurstenen schouw in de salon en stucwerk op de plafonds. Van grote bijzonderheden is 

echter geen sprake en bovendien is door de splitsing van het gebouw in twee adressen de oude 

indeling voor een deel verdwenen.  

 

Waardering 

De villa is cultuurhistorisch van waarde als onderdeel van de vroeg twintigste-eeuwse bebouwing van 

Aarle-Rixtel. Het gebouw is voorts architectuurhistorisch waardevol vanwege de gaafheid van de 

hoofdvorm en de detailleringen, die nog voor een groot deel oorspronkelijk zijn en die het gebouw van 

de karakteristieke elementen van de Chaletstijl voorzien. Het pand ligt bovendien beeldbepalend op 

de hoek van de Klokkengietersstraat en de Kanaaldijk.  
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Afbeelding: Villa aan de Klokkengietersstraat 12-14 te Aarle-Rixtel 

 

 

31.4. Café 

Café zonder overnachtingsgelegenheid (dan wordt het een herberg, zie daarvoor 27.21). Vroeger had 

je boerderijen waarvan de beste kamer tot caféruimte ingericht was. Later kwamen er specifiek als 

café gebouwde of tot café verbouwde panden. 

 

11.31.4.001 Café Dorpsstraat 18, Aarle-Rixtel 

Dateert van ca. 1910. 

Gemeentelijk monument. 

Café tegenover kerk met neo details 
Aan de centraal gelegen Dorpsstraat in Aarle-Rixtel bevindt zich café De Lantaarn/gildehuis St. 

Margaretha. Het pand ligt aan een breed trottoir, de nokas haaks daarop geplaatst. Links is een 

jonger pand (ca. 1990) terugwijkend tegen het café geplaatst. Bij de bouw hiervan is ook de 

linkerzijgevel van De Lantaarn vernieuwd. Aanvankelijk stond er tegen de linkerzijgevel een eenlaags 

pand dat net als De Lantaarn op de rooilijn was geplaatst. Rechts bevindt zich een overkapping van 

de ingang naar de zaal, een groot en vrij recent gebouw dat aan de achterzijde tegen het oude café is 

geplaatst. De houten overkapping is met de andere zijde aan het eveneens verder naar achter 

geplaatste buurpand bevestigd. Aan de achterzijde ligt achter de nieuwere zaal nog een diepe tuin.  

Het eenlaags café met rechthoekige plattegrond is opgetrokken in baksteen en gemetseld in 

kruisverband. De voorgevel is van een felrode baksteen, de zijgevels (en vermoedelijk achtergevel) 

van een donkere baksteensoort. De strekse bogen in de zijgevels zijn echter weer met de felrode 

steensoort gemetseld. Het voegwerk is rondom vervangen door een platvolle grijze specievoeg. 

Onderaan de gevels bevindt zich een gepleisterde en grijs geschilderde plint. Het gebouw wordt 

afgedekt door een recent vernieuwd zadeldak met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Links 

is tegen de nieuwbouw de zoldering vergroot door middel van een haaks op de nok geplaatst dakvlak. 

Het houtwerk van De Lantaarn is wit en donkergroen geschilderd.  

 

De voorgevel is een trapgevel met symmetrische indeling. Op de hoeken van de begane grond zijn 

gemetselde pilasters met afgeschuinde toppen geplaatst die in een latere verbouwing afgedekt zijn 

met (nu vervuilde) kalkzandsteen. In het midden bevindt zich onder een strekse boog de voordeur 

met aan weerszijden onder een strekse boog een schuifvenster. Het betreft een houten paneeldeur 

met ritmisch snijwerk (o.a. diamantkoppen) en negen ruitjes van kathedraalglas onder een 

schouderboog. De tussendorpel is gesneden met diamantkoppen en het bovenlicht is enkelruits. Aan 

de onderzijde bevinden zich een hardstenen stoepje, dorpel en neuten. De schuifvensters hebben 

een voor het begin van de twintigste eeuw karakteristieke verdeling met een middelstijl en vier kleine 
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ruitjes van geel kathedraalglas aan de onderzijde en een bovenlicht met twaalf kleine ruitjes in groen 

kathedraalglas. De hardstenen lekdorpel is grijs geschilderd. Tussen de begane grond en de 

verdieping bevindt zich een forse zonnewering, waarachter een deel van de detaillering schuil gaat. In 

het midden van de verdieping bevindt zich onder een strekse boog een deelbaar draaiend venster 

met middenstijl, vier vierkante gele ruitjes onder en vier langwerpige groene ruitjes boven. De 

lekdorpel is gepleisterd en grijs geschilderd. Voor het venster is een vlaggenmast in de kleuren rood, 

wit, blauw aanwezig. Boven het venster bevindt zich een ronde opening met een rollaag rondom. 

Hiervoor is een ijzeren houder met een lantaarn geplaatst (recent).  

Van de getrapte topgevel wordt iedere trap afzonderlijk afgedekt met een ezelsrug in natuursteen. Op 

de top staat een gouden lier.  

 

De linkerzijgevel is vernieuwd bij de bouw van het naastgelegen pand.  Hierbij is door middel van een 

haaks geplaatst dakvlak tevens extra ruimte onder het cafédak gecreëerd. De nieuwe muur loopt door 

tot voorbij de dakvoet/dakrand. Alleen in het interieur van het café is een klein stukje van de oude 

linkerzijgevel overgebleven. Door de aansluiting van de nieuwbouw op het café is dit de binnenmuur 

van een gang geworden. Het oude voegwerk is hier nog zichtbaar, net als een oude buitendeur. Deze 

heeft een grove roedenverdeling, een tussendorpel met diamantkoppen en een zesruits kleppend 

bovenlicht. Links in de rechterzijgevel zijn twee vensters aanwezig zoals op de begane grond van de 

voorgevel. Hierna sluit de houten luifel aan op de gevel. In de muur zijn verder geen bijzonderheden. 

Bovenaan geven smeedijzeren muurankers de plaats van de balklaag aan. Onder de dakvoet is een 

houten goot geplaatst. De oude achtergevel is met de aanbouw van de zaal geheel aan het zicht 

onttrokken. De zaal heeft geen cultuurhistorische waarde.  

 

In het interieur zijn enkele oude elementen aanwezig, zoals een houten vloer, de eerder genoemde 

voormalige buitendeur en het houten balkenplafond. Mogelijk zijn ook het houten ingangsportaal bij 

de voordeur en de lambrisering nog oorspronkelijk. Verder zijn er losse elementen, zoals een vitrine 

van gilde St. Margaretha met zilveren schildjes.   

 

Waardering 

Het pand is cultuurhistorisch en stedenbouwkundig waardevol als onderdeel van de begin twintigste-

eeuwse bebouwing van het centrum van Aarle-Rixtel. Voorts is het sociaal-historisch van belang voor 

Aarle-Rixtel vanwege de functie als café en gildehuis. Ook is er sprake van architectuurhistorische 

waarde vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en de gaafheid van de detailleringen, voor zover nog 

aanwezig. Met name de voorgevel is nog erg oorspronkelijk. Ook de rechterzijgevel is in een eeuw tijd 

nauwelijks veranderd.  Tenslotte is het pand een beeldbepalend element voor de Dorpsstraat.  
 

 

Afbeelding: Cafe aan de Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel 
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11.31.4.002 Café Heuvelplein 6, Beek en Donk 

Rijksmonument nr. 520176 

Dateert van 1880. 

 

11.31.4.003 Café Kapelstraat 5, Beek en Donk 

Horeca/winkel uit 1915. 

 

11.31.4.004 Café Willemstraat 1, Beek en Donk 

MIP AE007-000083 

Cafe / woonhuis uit 1925. 

Gelegen voor de ophaalbrug, daar waar het doorgaande verkeer van kanaaloever wisselt. 
 

 

31.5. Woonhuis met bedrijfsruimte 

Woning met daaraan vast of los erbij een bedrijfsruimte, soms ook een erf dat bij het bedrijf hoorde. 

 

11.31.5.001 Woonhuis met winkel, Klokstraaat 8, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Winkelwoonhuis met klok en originele details 
 

11.31.5.002 Tol-/wevershuis Opstal 2, Aarle-Rixtel  

Rijksmonument nr. 6946. 

Gebouwd in 1785.  

Gepleisterd pandje, hoog met riet en pannen gedekt. 
 

11.31.5.003 Woonhuis met winkel, Wilhelminalaan 2/4, Aarle-Rixtel 

Vermoed.17e eeuw. 
Gemeentelijk monument. 
Winkelwoonhuis, voormalig burgemeesterswoning 
Oorspronkelijke functie: burgemeesters- en bakkershuis, herberg De Drie Leliën  

Huidige functie: woonhuis 

Bouwjaar: kern vermoedelijk 17e eeuw, 18e/19e-eeuws karakter 

 
Afbeelding: Voorzijde Wilhelminalaan  

 

In het oosten van Aarle-Rixtel ligt op de hoek van de centrale Dorpsstraat en de Wilhelminalaan een 

pand met een rijke historie. Het is onder meer in gebruik geweest als bakkerij, herberg en 
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burgemeesterswoning. Tegenwoordig is het pand een woonhuis. De voormalige bakkerswinkel is 

ingericht als museum (maar dit is recent gesloten).  Het gebouw ligt in de lengte aan de 

Wilhelminalaan in een smalle voortuin. Aan de linkerzijde bevindt zich tuin, rechts ligt het direct aan 

het trottoir. Achter is een ruime achtertuin, waarin zich tevens een lager haaks bouwdeel bevindt.  

Het eenlaags pand heeft een T-vormige plattegrond en is gepleisterd. Het achterste deel van het 

haakse bouwvolume is enige decennia terug opnieuw opgetrokken (vanwege bouwvalligheid) in rode 

baksteen in wild verband. Het volume aan de straat wordt afgedekt door een zadeldak met bonte 

gegolfde Hollandse pannen dat aan de achterzijde verder doorloopt. Dit maakt het pand een 

zogenaamd Kempisch huis. Het haakse bouwdeel heeft eveneens een zadeldak van bonte pannen. 

Op beide daken is een schoorsteen gemetseld. Het houtwerk is geschilderd in wit, donkergroen, 

okergeel en grijs.  

 

In de voorgevel bevinden zich links drie vierruits schuifvensters met een tweeruits bovenlicht en een 

geschilderde lekdorpel. In het midden bevindt zich een brede paneeldeur met roeden, een enkelruits 

bovenlicht met gietijzeren levensboom en een houten omlijsting met geschilderde stenen neuten en 

een granito dorpel. Rechts hiervan bevindt zich het enkelruits winkelvenster met drieruits bovenlicht 

en een geschilderde hardstenen lekdorpel. Geheel rechts is een vierde schuifvenster zoals 

beschreven aanwezig. Ter hoogte van de lekdorpels is een gepleisterde lijst op de gevel aangebracht. 

Bovenaan de gevel is een uitkraging in het gepleisterde metselwerk zichtbaar. Onderaan de dakvoet 

is een houten goot geplaatst.  

 

De linkerzijgevel van de haakse uitbouw aan de achterzijde bestaat geheel links uit een klein modern 

bouwvolume onder een lessenaardak met een vierruits venster met gemetselde lekdorpel. Verder 

naar rechts zijn drie grote zesruits vensters tegen elkaar op een borstwering met gemetselde 

lekdorpel geplaatst. Vervolgens zit in de dakhelling een knik, waardoor de gevel lager is. Hier zijn drie 

dubbele vierruits vensters met een gemetselde lekdorpel en een enkele houten deur aanwezig.  

In de linkerzijgevel van het volume aan de straat bevindt zich zowel rechts op de begane grond als in 

de top een vierruits venster met gepleisterde en geschilderde lekdorpel. Ter hoogte van de balklaag 

en de gordingen zijn smeedijzeren muurankers aangebracht. Op de geveltop bevindt zich een smalle 

gepleisterde hals. 

 

In de rechterzijgevel is op de begane grond links een zesruits venster met een geschilderde 

hardstenen lekdorpel geplaatst. Rechtsonder bevindt zich een getoogd keldervenster met houten 

diefijzers en een smeedijzeren diefijzer met „zijtakken‟. Direct daarboven is een tweeruits 

opkamervenster met tweeruits bovenlicht en gepleisterde en geschilderde lekdorpel geplaatst. Op de 

verdieping bevindt zich een vierruits venster met gepleisterde en geschilderde lekdorpel. De 

gepleisterde lijst die op de voorgevel is aangebracht is doorgetrokken aan deze zijde. Ter hoogte van 

het keldervenster vormt deze een segmentboog. Ter hoogte van de balklaag en gordingen zijn 

muurankers aanwezig. Op de geveltop bevindt zich een smalle gepleisterde hals, waaraan een drie 

smeedijzeren lelies zijn bevestigd. Dit ornament is een overblijfsel van herberg De Drie Leliën, die 

hier ooit gevestigd was. In de rechterzijgevel van het haakse bouwdeel is een achtruits schuifvenster 

met vierruits bovenlicht en gepleisterde en geschilderde lekdorpel aanwezig. Verder naar rechts is de 

gevel opnieuw opgemetseld. Ook is hier een afdak met lessenaardak geplaatst. Hieronder bevindt 

zich onder een rollaag de voordeur van nummer 4. Het betreft een oude houten deur met klopper en 

een drieruits bovenlicht. In de latei onder het bovenlicht is een tandlijst gesneden.  

Verder naar rechts zijn onder het afdak een groot modern venster met roeden en een moderne deur 

met roeden aanwezig.  
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Afbeelding: Linkerzijgevel/achtergevel met haaks bouwvolume  

 

Links in de achtergevel bevindt zich een dubbel vierruits venster met gepleisterde en geschilderde 

lekdorpel, rechts een houten deur met ruit. Hierna volgt het haakse bouwvolume. Het lage 

bouwvolume onder lessenaardak heeft een blinde achtergevel. In de geveltop die hierboven zichtbaar 

is bevindt zich een vierruits venster tussen rollagen.  

Rechts van het haakse bouwdeel zijn een enkelruits venster, een houten deur en een dubbel vierruits 

venster aanwezig. In het dak is een modern tuimelvenster geplaatst. 

 

Het interieur van het pand is zeer bijzonder te noemen. De voordeur leidt direct naar de voormalige 

winkel. Achter de toonbank bevindt zich de toegang tot een achterkamer. Recht tegenover de 

voordeur ligt een doorgang naar de keuken, die zich in het voorste deel van de haakse uitbouw 

bevindt. De keuken heeft veel authentieke elementen, zoals een balkenplafond, plavuizen op de vloer 

en een schouw met bordenlijst. In een ruitje van het schuifvenster is de naam van de burgemeester 

die ooit in het pand woonde gekrast: “Jean Donkers, 1821”. De voorkamer heeft een bijzonder 

gepleisterd balkenplafond en een betegelde schouw. In het gehele gebouw zijn de oude balklagen 

aanwezig. Ook de paneeldeuren zijn oorspronkelijk.  

 

Waardering 

Het pand Wilhelminalaan 2 en 4 is van grote cultuurhistorische waarde als eeuwenoud onderdeel van 

de bebouwing van de kern van Aarle-Rixtel. Ook vanwege de diverse functies die het gebouw heeft 

gehad (burgemeesters- en bakkershuis, herberg) is het belangrijk voor de historie Aarle-Rixtel. Het is 

architectuurhistorisch waardevol vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en detailleringen en als 

voorbeeld van een Kempische dorpswoning. Ook het interieur van het pand is zeer bijzonder en 

beschermenswaardig. Bovendien is het beeldbepalend gelegen op een hoek van de doorgaande 

Dorpsstraat.  

 

11.31.5.004 Woonhuis met uurwerkfabriekje, Kapellaan 1/Klokstraat 10 te Aarle-Rixtel 

Rijksmonument nr. 520170 

WOONHUIS met BEDRIJF, uurwerkfabriekje, gebouwd in 1926 in Overgangsstijl. Het pand ligt op de 

hoek van de Kapellaan en de Klokstraat, nabij de kern van Aarle-Rixtel. Aan het bedrijfsgedeelte zijn 

enkele delen toegevoegd die niet beschermd worden. Het geheel bestaat uit een tweelaags woonhuis 

aan de Kapellaan met aanbouw aan de Klokstraat. Het huis heeft een rechthoekige plattegrond en 

een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Tegen de rechterzijgevel is een kleine 

uitbouw met een lagere topgevel geplaatst. De voorgevel is aan de rechterkant voorzien van een 

topgevel, links daarvan is de verdieping terugliggend met een loggia, aangebracht. Het pand is 

uitgevoerd in baksteen, vanaf de verdieping is het bepleisterd en witgeverfd. In de topgevels opzij van 

het huis is betimmerd houtwerk zichtbaar. Aan de voorzijde is de topgevel betimmerd, eronder is het 

opschrift "De Klok A.D. 1782" aangebracht. 

 

Het dak is voorzien van een overstek en windveren, het is gedekt met Hollandse pannen. Boven de 
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loggia steunt het dak op houten palen, ertussen is een ijzeren sierhek aangebracht. In de gevel zijn T-

ramen en kruisvensters geplaatst, de bovenlichten zijn voorzijn van glas-in-lood. De segmentbogen 

boven de ramen, alsmede de vensterbanken eronder zijn uitgevoerd in rode strengperssteen. In de 

boogvelden zijn geglazuurde tegels aangebracht. De toegang wordt gevormd door een paneeldeur. 

Voor en opzij van het huis is een smalle stoep aangebracht, van de straat gescheiden door een 

smeedijzeren hekwerk. Haaks op deze bouwmassa is aan de Klokstraat een éénlaags bedrijfspand 

geplaatst, dit gedeelte heeft een rechthoekige plattegrond onder zadeldak. Het geheel steekt een 

klein stukje uit ten opzichte van de zijgevel van het woonhuis. 

Het bedrijfspand is uitgevoerd in cementsteen en voorzien van een imitatie rustica plint. De bovenkant 

van de gevel is voorzien van een muizetand, uitgevoerd in rode baksteen die om de topgevels 

doorloopt. Het dak is gedekt met Hollandse pannen. De gevel aansluitend aan het huis is getrapt 

uitgevoerd.  

In de zijgevel zijn vier brede getoogde ramen aangebracht, voorzien van een rode bakstenen 

middenstijl en segmentboog. De kozijnen zijn uitgevoerd in metaal en voorzien van voorzetramen. In 

de achtergevel bevinden zich lage ramen onder een segmentboog, het boogveld is betegeld.  

 

Het bedrijfsgebouw met aanbouw en hekwerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft 

cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de 

klokkengieterij en de uurwerkfabricage en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de 

gebouwen voor deze tak van nijverheid. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl en 

de bijzondere combinatie van bouwmaterialen. Het gebouw is tevens van belang vanwege de 

gaafheid van het exterieur. Het is zeldzaam wegens opzet en constructie. 

 

11.31.5.005 Woonhuis met bedrijfsruimte De Klumper 24, Lieshout 

2e helft 19e eeuw 
 

11.31.5.006 Woonhuis met werkplaats 

Bedrijfswoning, fabriekswoning uit 1880 
MIP AE063-000720 

 

11.31.5.007 Woonhuis met kantoor, Burg. V.d. Heuvelstraat 16, Lieshout 

MIP AE063-000754 

Eerste steen in portiek: A.D. 1916 J.J.M. Giessen par. Kantoor van de brouwerij Bavaria. 
 

11.31.5.008 Woonhuis met fabriekspand Willemstraat 3, Beek en Donk 

Fabriekspand met woning  

MIP AE007-000085 

In buurtje met verschillende fabriekspandjes, bij Beekse brug. 
 

 

31.6. Bakhuis 

Losstaand bijgebouwtje op boerenerf bedoeld om brood in te bakken. Let op: er zijn ook boerderijen 

waar de bakoven aan het woonstalhuis vastgebouwd is. Die bakovens moeten bij de boerderij 

beschreven worden. Sommige bakhuizen hadden een buurtfunctie, deze gemeenschappelijke 

gebouwtjes stonden dan meestal niet achter maar voor de boerderijen. 

 

11.31.6.001 Bakhuisje Vogelenzang 47 en 49 

Bij langgevelboerderij (zie 11.31.2.046). 
 

11.31.6.002 Bakhuisje bij boerderij Het Laar 10, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

kopgevelboerderij authentiek hoge kwaliteit uit begin 19
e
 eeuw 

Het betreft een boerderij die zich in het buitengebied tussen Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout 

bevindt. Het object heeft als adres Het Laar 10, maar ligt vrij ver verwijderd van het agrarische 
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buurtschap dat van oorsprong die naam draagt. Voor de boerderij is een gemetselde waterput met 

een hefboom aanwezig.   

Verder staat links voor de boerderij een bakhuisje onder een zadeldak met een oven onder een lager 

zadeldak. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen en gemetseld in halfsteens verband. Het 

dateert uit het interbellum.  

 
Afbeelding: bakhuisje Het Laar 10. 

 

31.7. Schuur/bijgebouw 

Bij een boerderij hoorde in de regel minstens één schuur, soms waren er meerdere schuren en 

andere bijgebouwtjes. Soms is de schuur veel ouder dan het woonstalhuis en dan komt het voor dat 

de schuur wel en de rest niet als monument wordt aangemerkt. 

 

11.31.7.001 Stal Het Laar 7, Aarle-Rixtel 

19e eeuws stal bij woonhuis uit jaren 30. 
Beoogd gemeentelijk monument. 
 

11.31.7.002 Schuur Achterbosch 11, Lieshout 

Beoogd gemeentelijk monument. 

De schuur achter de boerderij Achterbosch 11 (zie 11.31.2.001) te Lieshout lijkt op het eerste gezicht 

van grote ouderdom, omdat het gebouw net als de achtergevel van de boerderij uit verschillende 

stukken muurwerk is opgetrokken. In feite bestaat het bouwwerk uit twee losse schuurtjes met een 

golfplaten overkapping die beide stukken verbindt. Op oude kadastrale kaarten (tot in de jaren 1940) 

is het gebouw echter niet ingetekend, overigens in tegenstelling tot een grote schuur die tussen het 

bedrijfsgedeelte en de straat heeft gestaan én een zogenaamde turfschop die op het kadastraal 

minuutplan van 1811-1832 aan de kant van het bedrijfsgedeelte stond. Volgens de overlevering is het 

rechter gedeelte van de schuur achter de boerderij pas in de tweede helft van de twintigste eeuw 

versteend. Waarschijnlijk is hierbij wel gebruik gemaakt van oude materialen (stenen, deuren en 

ramen), wellicht van het gebouw dat ooit aan de voorzijde stond.    

 
Afbeelding: Schuur Achterbosch 11 Lieshout 

 

11.31.7.003 Schob Laag Strijp 26, Aarle-Rixtel 

Gemeentelijk monument 
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Achter de boerderij (zie 11.31.2.023) zijn diverse bijgebouwen aanwezig. Het betreft schuren/stallen 

van later datum en een schop met lagere aanbouw die na de bouw van de boerderij met oude 

bouwmaterialen van het vorige woonhuis is opgebouwd. Deze is gemetseld in kruisverband en 

afgedekt met een zadeldak van rode gegolfde Hollandse pannen.  

 
Afbeelding: Schob op achtererf Laag Strijp 26. 

 

 

31.8. Koetshuis 

Bijgebouw van een deftige woning of boerderij, waarin de koets (later de auto) gestald stond. 

 

11.31.8.001 Koetshuis bij R.K. Kerk Beek en Donk 

Kapelstraat 31 te Beek en Donk 

Beschermd rijksmonument nr. 525189 

Achter de pastorie staat in de tuin een KOETSHUIS, gebouwd omstreeks 1910. De stijl van het 

gebouw is samengesteld uit verschillende motieven: de kap met houten betimmeringen met 

driespanmotief heeft elementen van de Chaletstijl, de steile dakhelling en een fors overstek doen 

Neo-Gotisch aan. 

 

Het eenslaags bakstenen gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een 

asymmetrisch (want aan de achterzijde lager aangezet) samengesteld zadeldak met tuile-de-nord 

pannen. Het dak heeft een steile helling en een fors overstek op gesneden houten korbelen. Het 

bakstenen muurwerk heeft een gebosseerde hardstenen plint en banden in een afwijkende kleur 

baksteen. De hoge topgevels zijn betimmerd. Het gebouw omvat drie delen: op de begane grond de 

eigenlijke koetsstalling en een paardenstal, terwijl op de zolder een tasruimte is ondergebracht. Deze 

hooizolder is toegankelijk via een luik met een hijsinstallatie onder overkragende topgevel, boven de 

inrijpoort van de stalling. In de gevels zijn eenvoudige lichten aangebracht, voorzien van een 

samengestelde omlijsting. De naast de stalling gelegen ruimte heeft een voordeur met samengesteld 

keperboog-bovenlicht, geflankeerd door lichten, en in de zijgevel een samengesteld venster, 

opgebouwd uit een centraal zesruits schuifvenster, geflankeerd door een T-schuifvenster. 

 

Het koetshuis 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 voor de 

typologische ontwikkeling van het koetshuis. Het is van architectuurhistorisch belang vanwege de 

bijzondere stijl en als uitzonderlijk voorbeeld van het late werk van C. Franssen. Het heeft 

ensemblewaarden als visueel middelpunt van de deels industriële bebouwingskern rondom de Zuid 

Willemsvaart. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. 
 

11.31.8.002 Koetshuis Dorpsstraat 94, Aarle-Rixtel 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Villa burgemeester met koetshuis 
 

 

31.9. Varia 
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Er blijven altijd nog onverwachte zaken over. Die kunnen hier beschreven worden. Enkele 

voorbeelden: typische hooimijten, postkantoor, kadaverhuisje, diepvrieskluis, brandtoren, zendtoren 

voor radio, TV etc..  

 

11.31.9.001 Poort van Binderen 

Poort naar huize Ribbius, Burgemeester van den Heuvelstraat 1 te Lieshout. 

Dateert van 1700. 

Rijksmonument nr. 25887 
 

11.31.9.002 Decoratieve gevel Kapelstraat 11, Beek en Donk 

Beoogd gemeentelijk monument. 

Reparatieinrichting, decoratieve gevel 
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3. Inventarisatie archeologisch landschap –  Laarbeek 
 

 

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
78

, 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. 

 

 

                                                                 

78 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); 

 

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). 

 

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: 
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• 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). 

 

 

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: 

• 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). 

 

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). 

 

32.7 Borg/Stins/Versterkt huis 

Plaats met resten van bewoning; resten van geïsoleerd huis/ erf van hout of 
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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: 

• 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). 
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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). 

 

 

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); 
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• bijgebouwen in de directe omgeving (b). 

 

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). 

 

 

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); 

• 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); 
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• een algemeen verschijnsel is dat urnenvelden rondom één of meer oudere tumuli zijn aangelegd (b). 

 

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). 

 

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). 
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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). 

 

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); 

• primaire vulling die wijst op langzaam stromend en periodiek stilstaand water (sterk gelaagde 

vulling, soms met organische bandjes of laag) (a). 
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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). 

 

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). 

 

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 
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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. 

 

39.2 Muntvondst 

Zie definitie onder 39.1, maar dan alleen munten. 
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Thema: 40 Onbekend 

 

40.1 Onbekend 
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Heusden, Altena de Langestraat & den Bommellerwaard en een verder gedeelte van 

de Provintie Gelderland het land van Kessel en meer andere landen en plaatsen. 

Met groote moeyte en kosten merendeels opgenoomen en saamen gesteld door 

Hendrik Verhees geadmiteerd landmeter te Boxtel. 1794. 

Datum: 1794 

Maker: Hendrik Verhees 

Orig : NAG, FIDZ 457 met twee titelbladen, waarvan één “Noord-Brabant”. 

Kopie:   

Afgedrukt: Gedrukt bij Mortier Covens en zoon, Amsterdam, uitgevers. O.a. gevoegd bij Crijns 

en Kriellaars, 1987. 

Opmerking:  

 

Kaart van de Helmondse Aa van Helmond tot bij Boerdonk, 1808. 
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de stad Helmont, zijnde ‟t vierde stuk of vervolg van ‟s Bosch de Aa rivier opwaarts 

tot Helmont. 

Datum: 1808 

Maker: H. Verhees 

Orig : NAG, 4.VTH 800. 

Kopie: C:\atlas\oudekrt\aarle-rixtel\vth800-verhees-z.jpg 

Afgedrukt: Pel, H.. Op de kaart gezet Hendrik Verhees. Politicus, kaartenmaker en 

waterstaatkundige 1744 - 1813. Boxtel (Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel - Meierij " 

Hendrik Verhees"), 2007, 234 – 235. 

Opmerking: Manuscript. Afm 108 x 50 cm. Toont brede strook ter weerszijden van de rivier de Aa 

met wegen en bebouwing in detail, percelen meest symbolisch aangegeven.  
 

Kaart van de gemeente Aarle-Rixtel, 1810. 

Titel: - 

Datum: 1810 

Maker: - 
Orig :  RHC-Eindhoven, Oud archief der gemeente Aarle-Rixtel, 1300-1810, nr. 102. 

Kopie: C:\atlas\oudekrt\aarle-rixtel\aarle rixtel OAA Deurne 1786 (*).jpg (4 bestanden) 

Afgedrukt: - 

Opmerking: Manuscript, gemengd Franstalig en Nederlands, de Zuid-Willemsvaart staat er nog 

niet op. Met huis- en streeknamen. Bevond zich in 1976 ingelijst op de afdeling 

Algemene Zaken ten gemeentehuize. 
 
 
 
 
 


