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1. Overzicht van gebouwde rijksmonumenten 

 
De gegevens in dit overzicht zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en opgenomen in de Objecten Databank (ODB). Uit de 
ODB zijn alleen de volgende gegevens overgenomen: rijksmonumentnummer, straat en huisnummer 
en de inleiding van de redengevende omschrijving. Voor een uitgebreide (redengevende) 
omschrijving en waardering van het gebouwde erfgoed in de gemeente Eersel, zie de catalogus bij de 
gemeentelijke erfgoedkaart.  

 
Rijksnr Straat Huisnr Redengevende_Omschrijving 

14568 Hint 28 Boerderij van het Noordbrabantse langgeveltype, rieten wolfdak 
met voet van pannen. "Den Herd" genaamd. 

14569 Kerkstraat 31 R.K. Kerk van de H. Willibrordus. Vanouds afhankelijk van de 
Benedictijnen van Echternach, later van de abdij van Postel, 
genoemd in 1480; na beschadiging van de torenspits in 1708 en 
van het schip in 1718 hersteld; van 1648 tot 1812 hervormd. In 
1924 de toren gerestaureerd, in 1930 de kerk door architect H.W. 
Valk vergroot, waartoe het oude koor gesloopt. Eenvoudige toren 
met haakse steunberen uit omstreeks 1400. Tufstenen banden in 
het muurwerk van het driebeukige schip (15

e
 eeuw), dat 17

e
 

eeuwse stucgewelven draagt; houten tongewelven over het 
omstreeks 1500 toegevoegde dwarspand. De inventaris klein 
orgel (18

e
 eeuw of vroeg 19

e
 eeuw), vier Evangelistenbeelden 

(Waterstaatsstijl of laatbarok). Van het oorspronkelijke orgel van 
B.P. van Hirtum uit 1838 resteert nog alleen de kas. In 1972 werd 
een eenklaviers instrument dat F.C. Smits in 1857 maakte voor 
de R.K. Kerk te Groot-Linden, in de Van Hirtum-kas geplaatst. Bij 
die gelegenheid werd het orgel uitgebreid met een vrij Pedaal. 
Eikenhouten klokkenstoel, circa 14de eeuw. 

14570 Markt 1 Kapel van Onze Lieve Vrouw. In 1464 gesticht door ridder 
Hendrick van Eyck uit Duizel, ter ere van Maria, Catharina en 
Nicolaas, en door hem rijk begiftigd; bediend door een rector 
aangesteld door de Van Eyks. In 1648 voor de eredienst gesloten 
en ingericht als raadhuis, gevangenis en bewaarplaats voor de 
brandspuit. In 1918 hersteld (als raadhuis), in 1957 opnieuw 
hersteld als kapel. Eenbeukige kapel met driezijdige sluiting en 
een houten torentje op het dak. Eenvoudige steunberen, aan de 
westgevel overhoeks geplaatst. Inwendig een houten tongewelf. 
Klokkentorentje met klok van M. Fremy, 1713, diam. 50 cm. 

14571 Markt 15 Huis met gebosseerd gepleisterde lijstgevel; ingang omlijst met 
diamantblokken in stuc. 19

e
 eeuw. 

14572 Markt 17 Huis met gepleisterde gevel; jaarankers 1669. 

14573 Markt 21 Huis met schilddak en lijstgevel, waarop kroonlijst met consoles; 
vensters met afgeronde bovenhoeken en kuiven van stuc, 19

e
 

eeuw. 

14574 Markt 31 Dorpswoning onder zadeldak tussen zij-topgevels. 
Segmentvormig overtoogde vensters met zesdelige schuiframen 
en met luiken. 

14575 Markt 49 Woning onder zadeldak tussen zijtopgevels (18
e
-19

e
 eeuw) 

14576 Markt 51 Dwarshuis zonder verdieping onder met pannen gedekt 
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zadeldak, midden 19e eeuw. 

14577 Markt 18 Huis met witgepleisterde lijstgevel; stoep met smeedijzeren 
krullen als zijhekken. 

14578 Markt 20 HUIS met dwars zadeldak tussen zijtopgevels. 

14579 Markt 30 WONING onder met pannen belegd, overstekend schilddak. 
Zesdelige schuiframen. (Bescherming betreft uitsluitend het 
hoofdgebouw. 

14580 Markt 32 WONING onder pannen belegd, overstekend schilddak. 
Zesdelige schuiframen. 

14581 Markt 38 Ned.Herv.Kerk, gebouwd in 1812, herbouwd in 1861. 
Eenvoudige bakstenen zaalkerk in plattegrond een langwerpig 
achtkant, aan de noord- en de zuidzijde driezijdig gesloten, met 
een torentje op het dak. In de westwand gedenksteen ter 
stichting. De kerk bezit een eiken preekstoel met 
zandloperhouder en koperen lezenaar, alles XVIIIe eeuw. 
Eikenhouten klokkenstoel, 1813, met klok van anonieme gieter, 
ca. 1812-1830. 

14582 Markt 1 Pomp. Midden op het plein een hardstenen pomp uit 1864, met 
het wapen van Eersel. 

14583 Postelseweg 97 "De Heestert". Grote boerderij van het Noordbrabantse 
langgeveltype. 

14584 Oude Kerkstraat 1 Kerktoren. Overblijfsel van de middeleeuwse kerk van St. Jan de 
Doper, 1927 is afgebroken. De toren is een bakstenen bouwwerk 
uit de tweede helft van de XVe eeuw, met haakse steunberen, 
die, evenals de romp, met rondbogige en spitsbogige 
spaarvelden, waarin driepassen, versierd zijn. Eikenhouten 
klokkenstoel met drie jukken, rechte houten luidass-en met 
verhoogstukken en luidarmen. De stoel is voorzien van gehakte 
merken en gedateerd: ANNO 1741. 

14585 Groenstraat 12 Huis "De Veste", voormalige R.K. Pastorie: een met grachten 
omgeven gebouw met stenen hekpalen, thans gepleisterd en 
gewijzigd; blijkens jaarankers in de zijgevel in 1754 gesticht en in 
1871 verbouwd. Inwendig: enige schoorsteenmantels, plafonds 
en luiken uit de bouwtijd, in Lodewijk XVI stijl. 

14586 Hoef 14 Boerderij van het Noordbrabantse langgeveltype. 

14587 Kerkdreef 9 Kerktoren. Overblijfsel van de middeleeuwse kerk van St. Lucia, 
waarvan het 15

e
 eeuwse koor nog bleef bestaan toen in 1821 

een nieuw schip gebouwd werd; omstreeks 1933 zijn koor en 
schip gesloopt. De toren is een laat 14

e
 eeuws bouwwerk, zonder 

steunberen; diepe ingangsnis; overhoeks gemetselde middenstijl 
van de galmgaten.  Eikenhouten klokkenstoel met klok van W. 
Kaerwas, 1495, diam. 143 cm. Mechanisch torenuurwerk, 
mogelijk 19de eeuw. 

14588 Hees 40 "De Bult", boerderij van het Noordbrabantse langgeveltype. 

37237 Driehuizen 5 Boerderij van het Kempische langgeveltype, jaarstenen 1778. 
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37238 Jan 
Smuldersstraat 

4 Langgevelboerderij uit de eerste helft van de 19e eeuw onder 
met riet en pannen gedekt wolfdak. Deur met panelen, vensters 
met luiken en getoogde deuren.  

37239 Jan 
Smuldersstraat 

6 Langgevelboerderij uit de eerste helft van de 19e eeuw onder 
met riet en pannen gedekte wolfdak. Vensters met luiken en 
twintigruitsschuiframen. Deur met eenvoudig bovenlicht. Tegen 
de zijgevel van de stal een houten schuur onder afhangend 
pannen dak. 

37240 Servatiusstraat 8 St. Lambertus, 1882-1883, H.Bekkers. Op de grondslagen van 
de laat-gotische parochiekerk opgetrokken neogotische basiliek 
zonder transept. 15e eeuwse toren. Tot de inventaris behoren 
twee kroontjes (ca. 1800). Tweeklaviers mechanisch orgel met 
aangehangen pedaal, gemaakt door F. Loret in 1868. Restauratie 
door de firma Verschueren in 1968. 

37241 Servatiusstraat 8 Toren van de R.K. Kerk van St. Lambertus. De kerk die zelf niet 
op de lijst wordt geplaatst is in 1881 door H. Bekkers op de oude 
grondslagen vernieuwd, doch de 15e eeuwse toren is behouden 
gebleven: een bakstenen bouwwerk met overhoekse steunberen 
aan de westzijde, rechte aan de oostzijde, en bestaande uit drie 
geledingen en een van vier tot achtkant ingesnoerde spits. In de 
geledingen spaarvelden met spitsbogen bovenin galmgaten en 
onder de daklijst een rondboogfries. 

37242 Servatiusstraat 9 Dorpswoning uit 1863 met koetshuis en hek. 

37243 Wilhelminalaan 18 Molen. Ronde stenen bergkorenmolen. 

37244 Willibrordusstraat 24 Pand zonder verdieping, met leien zadeldak tussen puntgevels, 
midden 19e eeuw. De houten kroonlijst van de voorgevel is 
boven de middenas driehoekig verhoogd als een fronton. Hierin 
een cirkelvormig en twee segmentvormige vensters. De vensters 
in de voorgevel hebben luiken en achtruitsschuiframen. Naast het 
pand een koetshuis onder pannen zadeldak. 

468633 Maaskant 5 Buiten de bebouwde kom van Vessem gelegen laat- 
middeleeuws houtskelet van een langgevelboerderij van zes 
traveeën.  

471624 Smitseind 38 R.K. kerk H. Johannes Geboorte, VANWEGE een uit 1741 
daterend doopvont en een 17e eeuwse kaarsenkroon, die uit de 
oude kerk zijn overgebracht. 

517801/ 
517802/ 
517803 

 

Smitseind 28 Eersel, complex Smitseind 26-28-30 
 
Aan het Smitseind, gelegen in de kom van Duizel, staat een 
drietal eenlaags woonhuizen uit het vierde kwart van de 
negentiende eeuw, met de nok parallel aan de straat. Nummer 
30 (1) is vrijstaand; de westelijk in het verlengde van dit huis 
gelegen nummers 26 (2) en 28 (3) zijn met de zijgevels tegen 
elkaar gebouwd. Smitseind 30 is een huis met bedrijfsgedeelte. 
Dit pand is nog vrijwel in de oorspronkelijke staat. Daarentegen is 
nummer 26 en met name nummer 28 sterk verbouwd. Bij de 
laatste twee is echter van belang dat het oorspronkelijke beeld 
van langgerekte eenlaags dorpswoonhuizen onder zadeldak, 
door een smalle betegelde stoep en een onverhard erf met een 
laanbeplanting van tien linden, gehandhaafd is. Smitseind 26 
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heeft tussen 1908 en 1920 als raadhuis van de gemeente Duizel 
gefunctioneerd. 
 
Het langgerekte WOONHUIS met BEDRIJFSGEDEELTE 
Smitseind 30 is gesitueerd aan de noordelijke zijde van de straat 
en sluit een karakteristieke rij eenlaags bebouwing aan de 
oostelijke zijde af. Het pand dateert uit het vierde kwart van de 
negentiende eeuw. Voor het pand staat een viertal linden. 
 
Het WOONHUIS Smitseind 26 dateert uit het laatste kwart van 
de negentiende eeuw, maar heeft mogelijk een oudere kern. Het 
westelijke deel van het pand heeft oorspronkelijk gefunctioneerd 
als bedrijfsaanbouw, maar is thans verbouwd tot woonhuis. In het 
pand is tussen 1908 en 1920 het raadhuis van Duizel gevestigd 
geweest. Belangrijk is de ligging van het pand: het maakt deel uit 
van een rij van drie langgerekte eenlaags dorpswoonhuizen. 
Voor het pand staat een tweetal linden. 

Het woonhuis Smitseind 28 dateert in de huidige vorm uit het 
laatste kwart van de negentiende eeuw. Recentelijk (omstreeks 
1980 en opnieuw omstreeks 1992) is het pand verbouwd, waarbij 
de oorspronkelijke indeling van het interieur grotendeels verloren 
is gegaan. Van belang is dat het pand deel uitmaakt van een rij 
van drie langgerekte eenlaags dorpswoonhuizen. De westelijke 
zijgevel staat tegen nummer 26, terwijl aan de oostelijke zijde het 
pand door een steeg gescheiden wordt van nummer 30. Voor het 
pand staat een viertal linden. 

517804 Joseph 
Schulteweg 

12 In de kom van Steensel staat, aan de oostelijke zijde van de 
noord-zuid getraceerde Joseph Schulteweg, een vrijstaand 
SCHOOLGEBOUW met AANBOUW, daterende uit 
respectievelijk 1884-1885. Kort na 1922 is de school tot 
woonhuis verbouwd, waarbij het enkele hoge klaslokaal in twee 
verdiepingen is gesplitst. Waarschijnlijk is toen ook de aanbouw 
aan de zuidoostelijke zijde toegevoegd. Omstreeks 1970 is het 
belendende woonhuis aan de noordelijke zijde afgebroken, 
waarbij reparaties aan de noordelijke gevel zijn uitgevoerd. 
Omstreeks 1980 is de uitbouw uit omstreeks 1922 naar de 
zuidelijke zijde verlengd. Dit deel van de uitbouw, in gebruik als 
garage, valt buiten de bescherming. 

517805 Stevert 22 Aan de oostelijke zijde van Stevert, een globaal noord-zuid 
gerichte weg door het gelijknamige gehucht ten zuiden van 
Steensel, staat een LANGGEVELBOERDERIJ, bestaande uit 
een bedrijfsgedeelte dat in de kern stamt uit de eerste helft van 
de negentiende eeuw, en een zuidelijk daarvan gelegen 
woonhuis, daterend uit omstreeks 1890. Het muurwerk van het 
bedrijfsgedeelte is tussen 1850 en 1940 meerdere malen 
gedeeltelijk vernieuwd.  

517806 Markt 2 Aan de noordoostelijke zijde van de Markt staat, aan de zuidelijke 
zijde van de kruising met de Nieuwstraat, haaks op het plein, de 
voormalige BOERDERIJ met SCHUUR 'De Oude Hoeve', in de 
huidige vorm blijkens een gevelsteen daterend uit 1884, maar 
met een oudere kern. Kort vóór 1884 is de reeds ter plaatse 
bestaande boerderij afgebrand, maar delen (onder meer een in 
baksteen overwelfde kelder) zijn in het daarna herbouwde pand 
(de huidige boerderij) opgenomen. Na de Tweede Wereldoorlog 
is een deel van het aan de Markt gelegen woonhuis verbouwd tot 
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winkel. De gevel van het pand is daarbij intact gebleven.  

517807 Dijk 38 Aan de Dijk staat, op de T-kruising met de Gebr. Hoekstraat en 
de Kapelweg, in een rij met grotendeels naoorlogse, eenlaags 
bebouwing, een eenlaags WOONHUIS met rijke stucdecoraties, 
daterende uit omstreeks 1890. Het pand verkeert, ook wat betreft 
het interieur, nog in nagenoeg oorspronkelijke staat. Omstreeks 
1985 zijn de geprofileerde gootlijst en de schoorstenen 
vervangen. Ook aan de centraal op het dak staande dakkapel 
zijn toen enkele modificaties doorgevoerd.   

517808 Kerkstraat 31 Aan de oostelijke zijde van de R.K. kerk van de heilige 
Willibrordus, die in de kern van vóór 1480 dateert en waarvan 
schip en toren reeds van rijkswege beschermd zijn, staat een 
onder architectuur van H.W. Valk in 1930-'31 op de plaats van 
het oude koor gebouwde uitbreiding, bestaande uit een KOOR 
met APSIS, TRANSEPTARMEN met PORTIEK en SACRISTIE, 
twee westelijk van het oorspronkelijke, tijdens de verbouwing 
verlengde transept gesitueerde SCHIPKAPELLEN, de twee, de 
westelijke toren flankerende KAPELLEN en, tenslotte, de 
KERKHOFMUUR. Door de aanbouwen aan de oostelijke zijde 
heeft de koorpartij een sterk centraliserende plattegrond 
gekregen, waardoor, aansluitend bij de toenmalige liturgische 
ideeën, de gelovigen aan drie zijden rond het altaar konden 
worden geschaard. Doel van de architectonische vorm van deze 
'christocentrische-kruisbasiliek' was een inniger deelname van de 
gelovigen aan de mis. De architectuur staat in dienst van deze 
doctrine. Het geheel is gebouwd in een traditionele stijl, waarmee 
men poogde aan te sluiten bij de stijl van de Kempische gotiek. 

517809 Wolverstraat 44 Aan de noordelijke zijde van de Wolverstraat staat de voormalige 
LANGGEVELBOERDERIJ, bestaande uit een hoofdgebouw 
parallel aan de weg, en een haakse achteraanbouw aan de 
westelijke zijde. Het hoofdgebouw dateert uit omstreeks 1895. 
Enkele jaren later is het in westelijke richting verlengd. 
Omstreeks 1910 is de achteraanbouw gereed gekomen. Het 
gebouw staat tussen de oude akkerbodems (noordelijke zijde) en 
de voormalige heidevelden (zuidwestelijke zijde).  

517810 Postelseweg 25 Aan de zuidwestelijke zijde van de Postelseweg staat de kop-
romp BOERDERIJ "Veezicht - Mijn genoegen", een uit omstreeks 
1930 daterende, haaks op de weg gesitueerde boerderij met een 
tweelaags woonhuis. De boerderij staat aan de voormalige 
doorgaande weg van Eersel naar Duizel, die sinds de aanleg van 
de E3 ter plaatse dood loopt en niet is verhard. Het open 
weidelandschap aan de overzijde van de straat wordt thans 
afgesloten door een viaduct in de autosnelweg.  

520268 Servatiusstraat 8 De CALVARIEBERG MET BEELDENGROEP is in 1887 
geplaatst op het kerkhof, behorende tot de van rijkswege 
beschermde Sint Lambertuskerk. De groep is geplaatst als 
afsluiting van het hoofdpad van het kerkhof, tegenover de toren 
van de kerk. 

520269 Jan 
Smuldersstraat 

3 Het WOONHUIS is gebouwd rond 1900 en staat dwars op een 
kruising van wegen, in de bebouwde kom van Vessem. 

520270 N.v.t.  Het HEILIG HARTBEELD is rond 1925 geplaatst in het 
buitengebied van het huidige Knegsel. Het staat op de door een 
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beukenhaag omzoomde plek waar zich de kerk en het kerkhof 
bevonden. 
 
Het dorp werd in 1688 verwoest en vervolgens verplaatst. De 
kerk stortte in 1790 in. Voor het beeld ligt een in 1988 geplaatste 
plaquette die de verwoesting door de Franse troepen memoreert. 

520272 Steenselseweg 2 De H.H. MONULPHUS en GONDULPHUSKERK is in 1926 
gebouwd naar ontwerp van architect H.W. Valk. De kerk is 
grotendeels uitgevoerd in Neo-gotische stijl, maar heeft 
onderscheidende Ex-pressionistische onderdelen. Haar 
hoofdopzet is een variatie op de Kempische gotiek van de 
middeleeuwse dorpskerken uit de streek. 

520273 Steenselseweg 4 De PASTORIE werd in 1900 gebouwd naar ontwerp van architect 
J. van der Mark, in Neo-gotische stijl. Rond 1913 werd de 
pastorie uitgebreid met een ruimte die als patronaat dienst zou 
doen. Deze is echter al spoedig verbouwd tot koetshuis. De van 
oorsprong vrijstaande pastorie werd met de bouw van de kerk in 
1926 door een bouwlid hiermee verbonden.  

520275 Willibrordusstraat 37 De toren werd oorspronkelijk gebouwd bij de parochiekerk van 
Wintelre uit 1822. De huidige kerk uit 1930-1931 van architect J. 
Vermeulen heeft de toren opgenomen tussen voorportaal en 
transept. Deze kerk komt niet in aanmerking voor 
rijksbescherming. De toren is gebouwd in 1857-1859 naar 
ontwerp van architect H.J. van Tulder. Hij paste hierbij al vroeg 
motieven uit de Kempische gotiek toe. 

520276 Willibrordusstraat 37 Het HEILIG HARTBEELD is rond 1925 geplaatst in een 
plantsoen naast de kerk, tegenover de pastorie. Het beeld is een 
ontwerp van J. Dechin. 
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2. Overzicht van archeologische rijksmonumenten 
 

De onderstaande archeologische monumenten zijn beschermd ex artikel 6 van de 

Monumentenwet 1988 

 

 

Eersel (Gemeente Eersel) 

 

GEMEENTE Eersel 

 Plaats Eersel 

 Monumentnr. 15591 

 Rijksnr. 

 Bron AMK 

 CAA 57A-037 

 Coördinaten        x 147895 

                           y 372687 

 Toponiem Panberg 

 Thema 1 Bewoning 

 Complextype 1 Nederzetting 

 Datering 1 Mesolithicum 

 Begin periode 1 Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr. 

 Eind periode 1 Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

 Omschrijving Terrein met sporen van bewoning uit het Vroeg-Mesolithicum. Het betreft 

verscheidene individuele kampementjes die goed van elkaar te onderscheiden 

zijn. Centrale Coördinaten : 147925 / 37262 5.De vindplaatsen liggen op een 

dekzandrug. Ondanks beplanting (geen stobben gerooid) is de oorspronkelijke 

podzolbodem deels nog aanwezig. De waarde van het terrein is vastgesteld 

tijdens verscheiden en systematisch opgezette boorcampagnes en de 

opgraving van een der aangetroffen vondstconcentraties. Verstoring is alleen 

opgetreden in de bouwvoor; de horizontale en verticale conservering is goed. 

T.a.v. conserveringsomstandigheden bovendien de opmerking dat verkoolde 

hazelnootresten en houtskool werden aangetroffen. De clustering van 

individuele kampementjes geeft het geheel een hoge ensemblewaarde. De 

omvang van het oorspronkelijke HAW-terrein werd op 02-04-2003 beperkt t.g.v. 

de opwaardering naar ZHAWB. Dit n.a.v. de resultaten van booronderzoek. 

Desbetreffende memo (mail) in CMA. 

Literatuur Onbekend 2002 , in: Verslag eersel-Panberg Boorcampagne 2001: Noordelijke 

sector (ongepubliceerd verslag) 

 Onbekend 1997 , in: Archeologisch onderzoek De Panberg, gemeente Eersel. 

Verslag over 1996 (ongepubliceerd verslag) 

 Gisbergen, P. van 1993 , in: Eersel Panberg, verslag van geologische en 

archeologische boringen. Met supplement (ongepubliceerd verslag) 

Gisbergen, P. van 1996 , in: Archeologisch onderzoek De Panberg, gemeente 

Eersel. Verslag over 1995 (ongepubliceerd verslag) 

Deeben, J.E.A. 1995 , in: Archeologisch onderzoek De Panberg, gemeente 

Eersel. Verslag over 1994 (ongepubliceerd verslag) 

Datema, R.R. 2005 Basisbeschrijving Staatsbosbeheer Zuidoost, in: Rapport 

van de Archeologische monumentenwacht Nederland 

Datema, R.R. 2006 Inspectierapport Staatsbosbeheer Regio Zuidoost- 

Brabant/Limburg , in: Rapport Stichting Archeologische Monumentenwacht 

Nederland 

Opmerkingen Verstoring is alleen opgetreden in de bouwvoor; de horizontale en verticale 

conservering is goed. 
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Pad door het archeologisch monument Panberg, gelegen op een kamduin rond een 

uitblazingslaagte (oktober 2010) 

 

 

Knegsel (Gemeente Eersel) 

 

 GEMEENTE Eersel 

 Plaats Knegsel 

 Monumentnr. 1520 

 Rijksnr. 46114 

 Bron AMK 

 CAA 51D-002 

 Coördinaten        x 151225 

                           y 378471 

 Toponiem HOEKDRIES 

 Thema 1 Bewoning 

 Complextype 1 Nederzetting 

 Datering 1 Bronstijd 

 Begin periode 1 Bronstijd laat: 1100 - 800 v. Chr. 

 Eind periode 1 Bronstijd laat: 1100 - 800 v. Chr. 

 Thema 2 Bewoning 

 Complextype 2 Nederzetting 

 Datering 2 Mesolithicum 

 Begin periode 2 Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr. 

 Eind periode 2 Mesolithicum: 8800 - 4900 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 
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Omschrijving CAA: 51DZ-39 terrein met sporen van bewoning uit het mesolithicum en de late 

bronstijd. Mogelijk betreft het de nederzetting behorend bij het door W.C. Braat 

(RMO) in 1935 onderzochte urnenveld dat zo’n 300 à 400 m ten westen 

hiervan lag (mededeling G. Beex). 

Literatuur  BRAAT, W.C. 1936 Een urnenveld te Knegsel (gem. Vessem). pp. 38-46., in: 

Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
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Opmerkingen In het kader van het AMR-project is op het monument in april 2002 

booronderzoek uitgevoerd. Het monument bevindt zich waarschijnlijk in goede 

staat; de bodem is er nooit diep bewerkt. 

 

  

GEMEENTE Eersel 

 Plaats Knegsel 

 Monumentnr. 1521 

 Rijksnr. 46115 

 Bron AMK 

 CAA 51D-060 

 Coördinaten        x 152761 

                           y 377929 

 Toponiem WOLFHOEKSCHE HEIDE; OUDE DIJK 

 Thema 1 Bewoning 

 Complextype 1 Wal/omwalling 

 Datering 1 Middeleeuwen 

 Begin periode 1 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 na Chr. 

 Eind periode 1 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 na Chr. 

 Thema 2 Begraving 

 Complextype 2 Grafveld 

 Datering 2 Romeinse tijd 

 Begin periode 2 Romeinse tijd: 12 v. Chr. - 450 na Chr. 

 Eind periode 2 Romeinse tijd: 12 v. Chr. - 450 na Chr. 

 Thema 3 Begraving 

 Complextype 3 Urnenveld 

 Datering 3 IJzertijd 

 Begin periode 3 IJzertijd: 800 - 12 v. Chr. 

 Eind periode 3 IJzertijd: 800 - 12 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

Omschrijving CAA: 51DZ-43+44+102 terrein met resten van een aarden wal en 

bijbehorende sporen van een route uit de middeleeuwen, alsmede sporen die 

vermoedelijk verband houden met een nabijgelegen nederzetting uit de 

IJzertijd en/of Romeinse tijd. Mogelijk bevinden zich binnen de grenzen van 

het monument ook sporen van een grafveld/urnenveld uit de Romeinse tijd. 

G. Beex heeft in 1955 zowel de oost-west gerichte wal onderzocht als één 

van de dwarswallen (zie ook  monument nrs. 11985 en 2966) die langs de 

oude verbindingsroute was gelegen. Uit het onderzoek van het reeds 

vergraven waldeel (‘poortvleugel’) aan de noordoostzijde van de passage 

bleek dat deze was opgeworpen. 

Bij de afgraving van het (verdwenen) gedeelte van de wal werden vondsten 

uit de Romeinse tijd aangetroffen. Voorheen werd vermoed dat ook de wal uit 

de Romeinse tijd dateerde, maar achteraf bleek dat het materiaal in het 

wallichaam terecht is gekomen toen bij de aanleg ervan, waarschijnlijk ten 

tijde van de middeleeuwse verkaveling rond Knegsel, een Romeins grafveld 

(en mogelijk een cultusplaats) werd doorsneden. 
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Het centrale deel van het monument wordt doorsneden door een verharde 

weg met de naam Oudendijk, die (althans wat dit gedeelte betreft) niet op de 

plaats van het oorspronkelijke Oudendijk ligt: de restanten daarvan bevinden 

zich meer naar het oosten, in het aangrenzende bosperceel. Het wallichaam 

is zichtbaar in het landschap. Langs de buitenzijde van de wal bevindt zich 

een greppel met een breedte van ca. 2.5 m en een diepte tot maximaal 0.8 m. 

In het kader van het AMR-project is van 4 tot 7 april 2005 booronderzoek op 

het terrein uitgevoerd. 

Literatuur THEUWS, F. 1976 Palissaden (?) op de grens van gemeynt en akkergebied, 

pp.143-147,, in: Brabants Heem XXVIII 

 BEEX, G. 1957 Romeinse Limes in Noord-Brabant?, p. 56-63., in: BH 

 -- 1957 Kapittelstokjes, p. 56-63, in: BH 

 -- 1964 p. 63, in: BH 

 KAKEBEEKE, A.D. 1949 Wallen in ons landschap, p. 7-11., in: BH 

 BEEX, G. 1968 Archeologisch overzicht der gemeente Veldhoven, in: BH 

 -- 1955 Vondstmeldingen, in: BH 

 MANDOS, H. EN A.D. KAKEBEEKE 0 , in: De Acht Zaligheden, p. 292. 

Theunissen, M.J.J. en A.P.G. Lieberom 1993 Historische wallen in Knegsel (p. 

212-220), in: J. vanden Biggelaar e.a. (red.) De 

 Hooge Dorpen: 700 jaar Vessem-Wintelre-Knegsel 1292-1992 

Prins, J. 2000 Schatten uit Knegsel. Munten en bronzen voorwerpen uit een 

inheems-Romeins grafveld, in: Brabants Heem 52-2 

Datema, R.R. & M.G.J. Grievink 2002 , in: Beschrijving van de bestaande 

toestand van 50 monumenten op particulier terrein in Noord-Brabant. [locatie 

rapport: archief RACM] 

Opmerkingen Het centrale gebied is nauwelijks aangetast; alleen op de plaats waar de 

voormalige Oudendijk zich als holle weg manifesteert, blijkt het reliëf deels 

kunstmatig te zijn. Het noordelijk deel (boven de weg Oeyenbos) is ooit 

bewerkt met de bosploeg waarvan de sporen goed zichtbaar zijn als ondiepe 

geulen loodrecht door de wal. 

 

  Omwalling bij Knegsel,op het punt waar  de wal ombuigt  in zuidelijke richting. (juni 2010) 

 

 

GEMEENTE Eersel 

 Plaats Knegsel 
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 Monumentnr. 1522 

 Rijksnr. 46116 

 Bron AMK 

 CAA 51D-005 

 Coördinaten        x 153323 

                           y 377831 

 Toponiem WOLFHOEKSCHE HEIDE; MOORMANLAAN 

 Thema 1 Begraving 

 Complextype 1 Grafheuvel 

 Datering 1 Bronstijd 

 Begin periode 1 Bronstijd: 2000 - 800 v. Chr. 

 Eind periode 1 Bronstijd: 2000 - 800 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

Omschrijving terrein met sporen van begraving (grafheuvel) uit het Neolithicum en/of de 

bronstijd. Onderzocht door P.J.R. Modderman (IPL, 1967). Het betreft een 

heuvel opgebouwd uit plaggen, met een dubbele paalkrans. De diameter 

bedraagt 12 m, de hoogte 1 m. De tumulus maakt deel uit van een groep van 

twee; de andere ligt in het aangrenzende monument 1523. Consolidatie en 

onderzoek in 1985. Naar aanleiding van het veldbezoek op 15 april 2004 in het 

kader van het AMR-project, heeft de AMC besloten het monument te 

verkleinen tot de feitelijke heuvel met een 10 m brede strook daar omheen. 

Literatuur THEUNISSEN, L. 1990 (p. A25-A28)., in: Een inventarisatie in de gemeente 

Vessem c.a. van archeologische vindplaatsen uit het neolithicum, de bronstijd 

en de ijzertijd. 

 MODDERMAN, P.J.R. EN C.C. BAKELS 1971 A Bronze age barrow on the 

Moormanlaan near Knegsel, prov. Noord-Brabant, p. 52-56., in: APL 

 MODDERMAN, P.J.R. 1967 Archeologisch Nieuws: Knegsel, kol. 56, 57., in: 

BKNOB 

Datema, R.R. & M.G.J. Grievink 2002 , in: Beschrijving van de bestaande 

toestand van 50 monumenten op particulier terrein in Noord-Brabant. [locatie 

rapport: archief RACM] 

Opmerkingen Alleen het zuidoostkwadrant was nog intact. 

 
 

GEMEENTE Eersel 

 Plaats Knegsel 

 Monumentnr. 1523 

 Rijksnr. 46116 

 Bron AMK 

 CAA 51D-006 
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 Coördinaten        x 153246 

                           y 377894 

 Toponiem WOLFHOEKSCHE HEIDE; MOORMANLAAN 

 Thema 1 Begraving 

 Complextype 1 Grafheuvel 

 Datering 1 Bronstijd 

 Begin periode 1 Neolithicum: 5300 - 2000 v. Chr. 

 Eind periode 1 Bronstijd: 2000 - 800 v. Chr. 

 Thema 2 Begraving 

 Complextype 2 Grafheuvel 

 Datering 2 Neolithicum 

 Begin periode 2 Neolithicum: 5300 - 2000 v. Chr. 

 Eind periode 2 Bronstijd: 2000 - 800 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

Omschrijving CAA: 51DZ-45 terrein met sporen van begraving (grafheuvel) uit het 

Neolithicum en/of de bronstijd. Grafheuvel: 153.27/377.87; diameter 18 m; 

hoogte 1,5 m. Waarnemingsnr. 33451.Naar aanleiding van het veldbezoek op 

15 april 2004 in het kader van het AMR-project, heeft de AMC besloten het 

monument te verkleinen tot de feitelijke heuvel met een 10 m brede strook daar 

omheen. 

Literatuur THEUNISSEN, L. 1990 (p. A25-A28)., in: Een inventarisatie in de gemeente 

Vessem c.a. van archeologische vindplaatsen uit het neolithicum, de bronstijd 

en de ijzertijd. 

 MODDERMAN, P.J.R. EN C.C. BAKELS 1971 A Bronze age barrow on the 

Moormanlaan near Knegsel, prov. Noord-Brabant, p. 52-56., in: APL 

 MODDERMAN, P.J.R. 1967 Archeologisch Nieuws: Knegsel, kol. 56, 57., in: 

BKNOB 

Datema, R.R. & M.G.J. Grievink 2002 , in: Beschrijving van de bestaande 

toestand van 50 monumenten op particulier terrein in Noord-Brabant. [locatie 

rapport: archief RACM] 

Opmerkingen Recente aantastingen werden niet geconstateerd. Het noordwest kwadrant van 

de grafheuvel is deels verlaagd. De top is afgeplat en plaatselijk vergraven. Door 

het westtalud loopt noord-zuid een ondiepe greppel. De zuidzijde is mogelijk iets 

vergraven bij het banen van een zandweg en opgenomen in een omwalling: op 

het talud zijn plaggen gestapeld. Ook de westvoet is mogelijk aangesneden door 

een verlaging (zitkuil). 

 

 

 GEMEENTE Eersel 

 Plaats Knegsel 

 Monumentnr. 1573 

 Rijksnr. 46113 

 Bron AMK 

 CAA 51D-001 

 Coördinaten        x 150853 

                           y 378608 

 Toponiem KNEGSELSCHE HEIDE; HOOGELOONSEDIJK 

 Thema 1 Bewoning 

 Complextype 1 Nederzetting 

 Datering 1 Laat-Paleolithicum 

 Begin periode 1 Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr. 

 Eind periode 1 Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v. Chr. 

 Thema 2 Begraving 

 Complextype 2 Urnenveld 
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 Datering 2 Bronstijd 

 Begin periode 2 Bronstijd laat: 1100 - 800 v. Chr. 

 Eind periode 2 Bronstijd laat: 1100 - 800 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

Omschrijving terrein met sporen van bewoning en een urnenveld uit respectievelijk het laat 

paleolithicum/vroeg mesolithicum (kampement op 60cm onder het maaiveld) en 

de late bronstijd. In 1934-1935 vond hier een opgraving plaats door W.C. Braat 

(Rijksmuseum van Oudheden, Leiden). 

In het kader van het AMR-project is het monument op 7 februari 2002 en op 14 

april 2004 bezocht.    

Literatuur GLASBERGEN, W. 1954 (p. 60)., in: Paleohistoria 3 

BRAAT, W.C. 1936 Een urnenveld te Knegsel (gem. Vessem), p. 38-46., in: 

OMROL 

Opmerkingen Het monument is aanzienlijk aangetast door de aanleg van rabatten. Ook is het 

al grotendeels  opgegraven. Staat en gaafheid zijn slecht. 

 

 GEMEENTE Eersel 

 Plaats Knegsel 

 Monumentnr. 1574 (+ 16709) 

 Rijksnr. 46118 

 Bron AMK 

 CAA 51D-008 

 Coördinaten        x 152571 

                           y 379682 

 Toponiem HUISMEER 

 Thema 1 Begraving 

 Complextype 1 Grafheuvelveld 

 Datering 1 Neolithicum 

 Begin periode 1 Neolithicum: 5300 - 2000 v. Chr. 

 Eind periode 1 Bronstijd: 2000 - 800 v. Chr. 

 Thema 2 Begraving 

 Complextype 2 Urnenveld 

 Datering 2 IJzertijd 

 Begin periode 2 IJzertijd: 800 - 12 v. Chr. 

 Eind periode 2 IJzertijd: 800 - 12 v. Chr. 

 Thema 3 Begraving 

 Complextype 3 Grafheuvelveld 

 Datering 3 Bronstijd 

 Begin periode 3 Neolithicum: 5300 - 2000 v. Chr. 

 Eind periode 3 Bronstijd: 2000 - 800 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

Omschrijving CAA: 51DZ-8+27+28+113. 8/1. terrein met sporen van begraving uit het 

neolithicum en/of de bronstijd (tenminste 10 grafheuvels) en de ijzertijd 

(urnenveld). De heuvels zijn tijdens verschillende veldbezoeken, o.a. door 

Hijszeler (1951/52) en ROB (o.m. Beex, 1968) verschillend genummerd. Door 

de verwarrende documentatie, vergravingen in het verleden en de slechte 

herkenbaarheid van de sporen in het natuurlijk reliëf van het terrein is het 

monument zeer ontoegankelijk voor onderzoek. De nieuwste nummering van 

de heuvels rangschikt ze van zuid naar noord: Heuvel 1 (Hijszeler III, Beex I), 

in 1951/52 onderzocht en in 1984 gerestaureerd. Diameter ca. 8 m, hoogte ca. 

0.5 m. Heuvel 2 (Hijszeler II, Beex II), in 1951/52 onderzocht en in 1984 

gerestaureerd. Diameter ca. 12, hoogte ca. 1.2 m. Heuvel 3 (Hijszeler I, Beex 

III), in 1951/52 onderzocht en in 1984 gerestaureerd. Ten NW. van de zgn. 



15 

 

‘Kattenberg’ zijn in beperkte mate verhevenheden herkenbaar die 

samenhangen met het urnneveld. Heuvel 4 is het restant van een zwaar 

gedeformeerde heuvel aan de westrand van een uitgesleten weg, waar zand 

werd gewonnen. Aan de westzijde laat de heuvelvoet zich nog min of meer 

herkennen. Op basis van het restant is de diameter globaal te bepalen op 15-

16 m. Heuvel 5 is duidelijk herkenbaar. In het centrum bevindt zich een groot 

gat. De heuvel is niet wetenschappelijk onderzocht. Diam. ca. 12 m, hoogte 0.8 

m. Heuvel 6 is een lage, weinig opvallende heuvel die waarschijnlijk deel 

uitmaakt van een urnenveld. Diam. ca. 10, hoogte 0.5 m. Heuvels 8/9 (Hijszeler 

V+VI, Beex IV+V) zijn in 1951/52 onderzocht en verdwenen. Over enige 

afstand is de bodem vergraven tot op de schone ondergrond. Mogelijk heeft 

hier nog een derde heuvel gelegen, waarvan een deel van de paalkrans kon 

worden vastgelegd. Heuvel 10 (Hijszeler VIII, Beex VI) is in 1951/52 

onderzocht en in 1984 gerestaureerd. Diameter ca. 12, hoogte 1 m. 

Het urnenveld strekt zich waarschijnlijk over de gehele zandrug uit. In het 

perceel bouwland is een groot aantal paalkuilen aangetroffen alsmede twee 

kringgreppels, een kuiltje en een aantal karrensporen. De laatste stammen uit 

de 18de-19de eeuw. Ze hebben een spoorbreedte van 1.85 m en zijn mogelijk 

veroorzaakt door postkoetsen. 

Het monument ligt in een dekzandlandschap, meer specifiek op een zandrug 

tussen twee natte gebieden (aan oostzijde van voormalig ven). Over de 

zandrug heeft een doorgaande route gelopen die getuige vondsten uit die 

periode in de omgeving –waaronder enkele grafheuvels-  wellicht al uit het 

Neolithicum stamt en in gebruik is gebleven tot aan de 20ste eeuw. 

In het kader van het AMR-project is het terrein in de periode 31 januari -16 

maart 2002 diverse malen bezocht. Ook werd tussen 5 en 9 december 2002 

het perceel bouwland middels proefputten onderzocht.  

Literatuur GLASBERGEN, W. 1954 Barrows surrounded by Ringsof Posts. Dissertatie, 

deel II., in: Paleohistoria II 

 KLOK, R.J.H. 1977 , in: Archeologisch Reisboek van Nederland, p. 310-311. 

  KLOK, R.J.H. 1971 , in: De Acht Zaligheden, p. 247-249. 

 KLOK, R.J.H. 1952 --, in: BH 

PANKEN, P.N. 1845 --, in: Geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en 

beeldende kunst der Provincie Noord-Brabant, p. 85 en 266. 

 HIJSZELER, C.C.W.J. 1952 Grave-mounds near Knegsel, p.26-27., in: BROB 

 Braat, W.C. 1936 Een urnenveld te Knegsel (gem. Vessem), p. 41, in: OMROL 

 -- 1984 , in: Archeologische fiets/wandelroute (ROB) 

 BEEX, G. 1952 De grafheuvels en de weg langs het Huismeer te Knegsel, p. 

14-18., in: BH 

Opmerkingen  Door het landgebruik als bos met de nodige stormschade en verjonging zijn de 

niet gerestaureerde en onderhouden heuvels moeilijk te lokaliseren. 
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Overzicht van de in 1951 opgegraven en nadien gerestaureerde grafheuvels aan het Huismeer ten 

noorden van Knegsel. 

 

 GEMEENTE Eersel 

 Plaats Knegsel 

 Monumentnr. 11985 

 Rijksnr. 46115 

 Bron AMK 

 CAA 51D-061 

 Coördinaten        x 152548 

                           y 378013 

 Toponiem WOLFHOEKSCHE HEIDE; OUDE DIJK 

 Thema 1 Bewoning 

 Complextype 1 Wal/omwalling 

 Datering 1 Middeleeuwen 

 Begin periode 1 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 na Chr. 

 Eind periode 1 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 na Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

Omschrijving CAA: 43Z, 44Z, 102Z; w. 33471. terrein met resten van een aarden wal 

vermoedelijk uit de middeleeuwen. G. Beex heeft in 1955 zowel de oost-west 

gerichte wal onderzocht als één van de wallen (zie ook mon.nrs. 1521 en 2966) 

die langs de oude verbindingsroute was gelegen. Uit het onderzoek van het 

reeds vergraven waldeel (‘poortvleugel’) aan de noordoostzijde van de passage 

bleek dat deze was opgeworpen. Langs de buitenzijde van de wal bevindt zich 

een greppel met een breedte van ca. 2.5 m. De wal zelf kan aan de basis niet 

veel breder zijn geweest dan 3 meter. 

In 2000 werd op de zuidgrens van het terrein, of net daarbuiten, een vondst 

gedaan van 83 Romeinse munten. Op de aangegeven locatie is een laagte in 

het terrein zichtbaar, waarvan werd verondersteld dat het een restant van een 

voormalig ven zou zijn, waarin de munten als rituele depositie terecht waren 



17 

 

gekomen. Booronderzoek heeft echter aangetoond dat van een oud ven geen 

sprake is. 

In het kader van het AMR-project is van 4 tot 7 april 2005 booronderzoek op 

het terrein uitgevoerd. Voor literatuur zie monument 060. Zie ook 51D-060. 

Literatuur Datema, R.R. & M.G.J. Grievink 2002 , in: Beschrijving van de bestaande 

toestand van 50 monumenten op particulier terrein in Noord-Brabant. [locatie 

rapport: archief RACM] 

Datema, R.R. 2006 Inspectierapport Monumentenwacht Noord-Brabant, in: 

Rapport Stichting Archeologische Monumentenwacht Nederland 

Opmerkingen  Door erosie is de wal in de loop der tijd voor een deel over de begeleidende 

greppel heen gezakt. Tegen de Steenselse Weg aan is in het verleden 

geploegd waardoor het terrein hier wat is afgevlakt. 

    

De poortvleugels van de wal aan de  splitsing Oude Dijk-Oeyenbos.Opname vanuit N. 

 

 

Steensel (Gemeente Eersel) 

 

 GEMEENTE Eersel 

 Plaats Steensel 

 Monumentnr. 487 

 Rijksnr. 45392 

 Bron AMK 

 CAA 51D-018 

 Coördinaten        x 154257 

                           y 377203 

 Toponiem HEERSCHE HEIDE; DE HEIBLOEM 

 Thema 1 Begraving 

 Complextype 1 Grafheuvel 

 Datering 1 Bronstijd 

 Begin periode 1 Bronstijd midden: 1800 - 1100 v. Chr. 

 Eind periode 1 Bronstijd midden: 1800 - 1100 v. Chr. 

Thema 2 Begraving 

 Complextype 2 Urnenveld 

 Datering 2 IJzertijd 

 Begin periode 2 IJzertijd: 800 - 12 v. Chr. 

 Eind periode 2 IJzertijd: 800 - 12 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 
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Omschrijving 51DZ-55 Grafheuvel: 154.26/377.26; dia. 15 m, h. 0,6 m. De Heibloem 100. 

Onderzoek 1957 IPL. Consolidatie 1985 ROB terrein met sporen van begraving 

(urnenveld) uit het ijzertijd. Een deel van het urnenveld is in 1844 onderzocht 

door P.N. Panken, in 1910 opnieuw door C. Rijken. Het monument omvat een 

gereconstrueerde grafheuvel (ijzertijd) met een diameter van 15 m en een 

hoogte van 0.6 m. Onderzoek 1957: IPL, Leiden. Omdat deze tumulus de 

honderdste was die in Brabant wetenschappelijk werd onderzocht, heeft de 

heuvel de bijnaam ‘nr. 100’ gekregen. De noord- en noordoostzijde waren 

vergraven door zandwinning, de westhelft door konijnen en dassen. De gehele 

heuvel is onderzocht. 

In het kader van het AMR-project is het terrein op 15 april 2004 bezocht. N.a.v. 

de resultaten heeft de AMC besloten de omvang van de wettelijke bescherming 

terug te brengen tot de huidige staat. 

Literatuur 1964 , in: BKNOB 

 1957 , in: BKNOB 

 BEEX, G. 1964 Archeologische vondsten te Eersel, p. 88-89., in: BH 

MODDERMAN, P.J.R. EN L.P. LOUWE KOOIJMANS 1966 The Heibloem, a 

cemetery from the late bronze age and early iron age between Veldhoven and 

Steensel, prov. Noord-Brabant, p. 9-26., in: APL 

Opmerkingen Het heuvellichaam is aangetast. Waarschijnlijk is er tijdens boswerkzaamheden 

met zwaar materieel over heengereden. Onder een westnoordwest-oostzuidoost 

gerichte hoogspanningsleiding is een brede strook bos gekapt en de verjonging 

recent geklepeld. Hierbij is de bodem geroerd: er is hier sprake van een 

overtreding Monumentenwet(!) 

 

  

GEMEENTE Eersel 

 Plaats Steensel 

 Monumentnr. 14768 

 Rijksnr. 525030 

 Bron AMK 

 CAA 51D-066 

 Coördinaten        x 153179 

                           y 377426 

 Toponiem GENDERSTEIJN 

 Thema 1 Begraving 

 Complextype 1 Grafheuvel 

 Datering 1 Bronstijd 

 Begin periode 1 Bronstijd midden A: 1800 - 1500 v. Chr. 

 Eind periode 1 Bronstijd midden B: 1500 - 1100 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

 Omschrijving CAA-nr.. 51DZ-139 Terrein met ringwalheuvel. In gebruik als bosperceel (in 

erfpacht SSB) De heuvel meet ca. 35 m in diameter en bestaat uit een 

heuvellichaam, omringd door een greppel en wal. De heuvel is in januari 2000 

in digitaal ingemeten (meetwerknr.. 1999- 017). De Coördinaten  luiden 

153.179/377.426. 

Literatuur THEUNISSEN, L. 1997 Een inmeetactie op vrijdag de 13de. Grafheuvel bij 

Steensel 4000 jaar oud., in: De Heijmraeder 5, pp. 1-2 (uitgave van 

heemkundevereniging De Hooge Dorpen Vessem, Wintelre en Knegsel). 

THEUNISSEN, E.M. 1999 , in: Midden-Bronstijd samenlevingen in het zuiden 

van de Lage Landen. Een evaluatie van het begrip 'Hilversum-cultuur', Leiden, 

pp. 59-60. 

Datema, R.R. Consolidatierapport Archeologisch Monument, in: Rapport 

Stichting Archeologische Monumentenwacht Nederland 
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Datema, R.R. 2005 Basisbeschrijving Staatsbosbeheer Zuid-Oost, in: Rapport 

van de Archeologische monumentenwacht Nederland 

Datema, R.R. 2006 Inspectierapport Staatsbosbeheer Regio Zuidoost-

Brabant/Limburg , in: Rapport Stichting Archeologische Monumentenwacht 

Nederland 

 

 

Vessem (Gemeente Eersel) 

 

 GEMEENTE Eersel 

 Plaats Vessem 

 Monumentnr. 1517 

 Rijksnr. 46110 

 Bron AMK 

 CAA 51C-015 

 Coördinaten        x 148537 

                           y 384215 

 Toponiem LEEMSKUILEN 

 Thema 1 Industrie/nijverheid 

 Complextype 1 Steenbakkerij/ pannenbakkerij 

 Datering 1 Middeleeuwen 

 Begin periode 1 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 na Chr. 

 Eind periode 1 Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 na Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

Omschrijving Terrein met sporen van baksteenproductie. Het betreft de resten van een 

drietal steenovens uit de 14
de

 of waarschijnlijk de 15
de

 eeuw. Ze werden in 

1968 aangetroffen door provinciaal archeoloog G. Beex. Uit aantekeningen 

valt te herleiden dat hij tenminste 5 ovens lijkt te hebben waargenomen. Ten 

westen en noordwesten van het monument (dus buiten de begrenzing) liggen 

nog meer ovens en/of sporen van leemwinning (bron: visuele inspectie in 

kader AMR-project, d.d. 22-03-2004). In het noordwesten zijn in ieder geval al 

2 ovens ontdekt (boringen AMR project, zie mon.nr. 15839). In het oostelijk 

gedeelte van het monument zelf zijn (nog) geen sporen aangetroffen van 

leemwinningskuilen of daarmee samenhangende activiteiten, hetgeen niet 

betekent dat ze er niet zouden kunnen zijn. In een deel van het gebied zijn 

nog greppels herkenbaar. Binnen deze omgrenzing zal dit gebied afmetingen 

hebben gehad van 38 x 50 m. Het totale nog herkenbare leemwinningsgebied 

beslaat 250 x 175 m. De diepste kuilen zijn uitgegraven tot ca. 1.5 m onder 

maaiveld. De bovenzijde van de leemlaag die werd gebruikt voor de 

baksteenproductie bevindt zich op zo’n 50 cm onder het oppervlak. Het 

formaat van de hier vervaardigde bakstenen is 23/24 x 11.5/12 x 5.5 cm; de 

breedte kon slechts in één geval worden gemeten. 

In het kader van het AMR-project is begin mei 2004 booronderzoek op het 

terrein uitgevoerd. 

Literatuur Datema, R.R. & M.G.J. Grievink 2002 , in: Beschrijving van de bestaande 

toestand van 50 monumenten op particulier terrein in Noord-Brabant. [locatie 

rapport: archief RACM] 

Opmerkingen Bedreiging door ongewenste recreatie 
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Omgreppeld terrein met steenoven (coördinaten: ±  De bult verhult de steenoven. Gezien vanuit NW. 

148.47/384.32). Opname vanuit N. 

 

  
Een andere steenoven (coördinaten: ± 148.47/ Greppel om locatie steenoven, gezien vanuit ZW. 
384.29), gezien vanuit Z. [foto’s: AMW, 2009] 
 

 GEMEENTE Eersel 

 Plaats Vessem 

 Monumentnr. 1518 

 Rijksnr. 46111 

 Bron AMK 

 CAA 51C-016 

 Coördinaten        x 149140 

                           y 382344 

 Toponiem LEEUWERIKHOEVE 

 Thema 1 Bewoning 

 Complextype 1 Nederzetting 

 Datering 1 Middeleeuwen 

 Begin periode 1 Middeleeuwen: 450 - 1500 na Chr. 

 Eind periode 1 Middeleeuwen: 450 - 1500 na Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

 Omschrijving Resten van de aanleg en funderingen van een nederzetting. Wustung. 

Rechthoekig, met brede wallen en sloten omgeven. CAA 19N.Volgens de 

gegevens van een in het kader van de AMR opgesteld 'Meldingsformulier 

overtreding art. 11 en 12 van de Monumentenwet' (aanwezig in de CMA-ordner 

51C-016) werd hier in 1986 een ruilverkaveling uitgevoerd, met ingrepen op en 

ernstige aantasting van het terrein als gevolg: een kwart van het bos in het NW 

werd verwijderd, omgezet in akkerland en geëgaliseerd. Bovendien werd er 

een diepe sloot door het monument aangelegd. 

Literatuur  
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Opmerkingen Aantasting door bosonderhoud en dierlijk graafwerk  

 
Kaartschaal 1:10.000. Bron: Archis, bewerking AMW. 

 

 

 GEMEENTE Eersel 

 Plaats Vessem 

 Monumentnr. 1519 

 Rijksnr. 46112 

 Bron AMK 

 CAA 51C-017 

 Coördinaten        x 149759 

                           y 380578 

 Toponiem ACHTERSTE HOEK 

 Thema 1 Begraving 

 Complextype 1 Grafheuvel 

 Datering 1 Neolithicum 

 Begin periode 1 Neolithicum laat: 2850 - 2000 v. Chr. 

 Eind periode 1 Bronstijd: 2000 - 800 v. Chr. 

 Thema 2 Begraving 

 Complextype 2 Grafheuvel 

 Datering 2 Bronstijd 

 Begin periode 2 Neolithicum laat: 2850 - 2000 v. Chr. 

 Eind periode 2 Bronstijd: 2000 - 800 v. Chr. 

 Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex  

 artikel 6 van de Monumentenwet 1988 

Omschrijving terrein met sporen van begraving (grafheuvels). Het monument bevindt zich in 

vrij vlak dekzandlandschap. De heuvels zijn zichtbaar in het terrein. Volgens 

het CMA-fiche liggen er mogelijk nog meer heuvels (of restanten?). Visuele 

inspecties door G. Beex, provinciaal archeoloog en Monumentenraad van de 

ROB. Naar aanleiding van het veldonderzoek dat op 14 april 2004 plaatsvond 

in het kader van het AMR-project heeft de AMC besloten het monument te 
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verkleinen tot de huidige omvang van de grafheuvels inclusief een 10 m zone 

rondom de heuvelvoet. 

Literatuur  

Opmerkingen Aantasting door grondverzet. Consolidatie van de heuvels is gewenst. Hierbij  

de heuvels vrijstellen en hun vorm met schoon zand herstellen. 

 

 
Oostelijke heuvel, vanuit Oosten. Erachter de andere heuvel (foto AMW, 2009) 
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3. Overzicht van gemeentelijke monumenten 
 

 

Plaats Adres Start Functie 

Wintelre De Nie 2 
 

Langgevelboerderij 

Eersel Dijk 14 Ca. 1880 Schoolmeesterswoning 

Eersel Dijk 24 
 

Woonhuis, timmermansplaats 

Eersel Dijk 26 
 

Woonhuis, timmermansplaats 

Eersel Dijk 30 
 

Woonhuis 

Eersel Dijk 38 Ca. 1880-1900 Naoorlogs woonhuis met rijke stucdecoraties 

Eersel Dijk 41 
 

Mariakapel traditionalisme 

Eersel Duizelseweg 17 
 

Woonhuis 

Knegsel Eerselseweg 18 
 

Langgevelboerderij, (ontginnings)boerderij 

Knegsel Eerselseweg 2 
 

Wegkapelletje 

Steensel Eindhovenseweg 30 
 

R.K. Kerk 

Steensel Eindhovenseweg 32 1934 R.K. Kerk 

Eersel 
Gebroeders 
Hoeksstraat 1 Ca. 1920 Woonhuis 

Eersel 
Gebroeders 
Hoeksstraat 45 

 
Woonhuis + winkel 

Duizel Groenstraat 4 1e helft 19e eeuw Woonhuis 

Duizel Groenstraat 6 Ca. 1900 Woonhuis 

Duizel Groenstraat 6a Ca. 1900 Woonhuis 

Eersel Hazenstraat 43 
Tweede helft 19e 
eeuw Boerderij/langgevelboerderij 

Eersel Hees 12 1912 Landhuis/Gooise landhuisstijl 

Eersel Hees 58 
 

Boerderij/Langgevelboerderij 

Eersel Hint 1 
 

Boerderij 

Eersel Hint 10 4e kwart 19e eeuw Woonhuis (Hotel) 

Eersel Hint 11 Ca. 1920 Woonhuis 

Eersel Hint 14 Ca. 1920 Woonhuis, boerderij 

Eersel Hint 16 
 

Boerderij 

Eersel Hint 16a 
 

Boerderij 

Eersel Hint 16b 
 

Veestal, schuur 

Eersel Hint 19 
 

Woonhuis 

Eersel Hint 19b Ca. 1900 Woonhuis 

Eersel Hint 6 Ca. 1930 Woonhuis 

Eersel Hint 8 Ca. 1910 Woonhuis 

Eersel Hint 9 
 

Woonhuis 

Wintelre 
Hoek De 
Hoef/Groenstraat 

 
Kapelletje met Mariabeeld 

Eersel Hoogstraat 16 
 

Langgevelboerderij 

Vessem Jan Smuldersstraat 15 Ca. 1880 Gemeentehuis 

Vessem Jan Smuldersstraat 16 
 

Woonhuis 

Vessem Jan Smuldersstraat 24a 
 

Woonhuis en schoorsteen van voormalige 
brouwerij 

Vessem Jan Smuldersstraat 26 
 

Woonhuis en schoorsteen van voormalige 
brouwerij 
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Vessem Jan Smuldersstraat 34 
 

EÚnlaags woonhuis 

Steensel Joseph Schulteweg 12 4e kwart 19e eeuw Schoolgebouw met Aanbouw 

Eersel Kapelweg 2 Ca. 1900 Langgevelboerderij 

Eersel Kerkstraat 27 Ca. 1930 Patronaatsgebouw 

Eersel Kerkstraat 29 Ca. 1900 R.K. pastorie 

Wintelre Kerkstraat 3 Ca. 1880 School en woonhuis schoolhoofd 

Eersel Kerkstraat 42 
 

Omroepsteen 

Wintelre Kerkstraat 5 Ca. 1880 School en woonhuis schoolhoofd 

Vessem Kuilenhurk 12 1890 Langgevelboerderij 

Vessem Maaskant 3 1910 Langgevelboerderij 

Eersel Markt 39 18e eeuw Woonhuis 

Eersel Markt 47 Ca. 1910 Woonhuis 

Eersel Markt 6 
 

Woonhuis, boerderij 

Eersel Markt 8 
 

Woonhuis, boerderij 

Duizel Meerstraat 4 1912 Schoolgebouw met onderwijzerswoning 

Eersel Nieuwstraat 19 
 

Woonhuis, bedrijfsgebouw 

Eersel Nieuwstraat 21 
 

Woonhuis, bedrijfsgebouw 

Eersel Nieuwstraat 44 
 

Woonhuis 

Eersel Nieuwstraat 78 
 

Woonhuis 

Eersel Nieuwstraat 94 1919-1920 Sonnevanck, Villa, Woonhuis, huisarts-praktijk 

Knegsel Oeyenbos 8 
 

Boerderij 

Knegsel Pastoor Eykenweg 1925 Historisch Grafmonument 

Eersel Postakkers 36 
 

Woonhuis 

Eersel Schadewijk 15 1741 Langgevelboerderij 

Eersel Schadewijk 16 Ca. 1880 Langgevelboerderij 

Eersel Schadewijk 17 
 

Langgevelboerderij 

Eersel Schadewijk 3 
 

Langgevelboerderij 

Eersel Schadewijk 9 
 

Langgevelboerderij 

Vessem Servatiusstraat 4 
 

R.K. lagere school 

Duizel Smitseind 260 
 

EÚnlaags woonhuis 

Duizel Smitseind 28 
 

Woonhuis 

Duizel Smitseind 30 
 

Woonhuis 

Duizel Smitseind 31 
 

Woonhuis 

Duizel Smitseind 36 
 

Pastorie 

Duizel Smitseind 38 
 

R.K. Kerk 

Knegsel Steenselseweg 5 1915 Schoolhuis, Kempisch dorpshuis 

Steensel Stevert 35 
 

Voormalige watermolen 

Knegsel 
't 
Groen/Veldhovensewg 1938 Kruisbeeld langs de weg 

Vessem Wilhelminalaan 25 1910 Woonhuis 

Eersel Willibrorduslaan 31 
 

Dubbel woonhuis, sociale woningbouw 

Eersel Willibrorduslaan 33 
 

Dubbel woonhuis, sociale woningbouw 

Eersel Willibrorduslaan 41 
 

Woonhuis 

Eersel Willibrorduslaan 42 
 

Woonhuis 

Eersel Willibrorduslaan 80 
 

Woonhuis 
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Wintelre Willibrordusstraat 2 1e helft 19e eeuw Kortgevelboerderij 

Wintelre Willibrordusstraat 37 1822 R.K.Kerk en oude sacristie 

Wintelre Willibrordusstraat 39 1935 Woonhuis 

Wintelre Willibrordusstraat 41 
 

Woonhuis 

Knegsel Wolfshoek 1 
 

Langgevelboerderij 

Knegsel Wolfshoek 3 Eerste helft 19e eeuw Langgevelboerderij 

Knegsel Wolfshoek 5 
 

Langgevelboerderij 

Knegsel  
 

Heilig Hartbeeld 
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4. Overzicht van rijksbeschermde dorpsgezichten 
 

 

1. Oude dorpskern Eersel 
Rijksbeschermd stads/dorps-gezicht 
Aangewezen op:  Oktober 19  1967 
CHW. nr. R14 
Oude dorpskern met langgerekte markt. De structuur, met een tot markt verbrede hoofdstraat, dateert 
van omstreeks 1400. De nederzetting is ontstaan langs de doorgaande landweg tussen Eindhoven en 
Turnhout.  
 

 
Markt Eersel (december 2010) 
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5. Overzicht van historische buitenplaatsen 

 
Deze ontbreken vooralsnog in Eersel. 
 

 


