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Fietsroute langs monumenten in ’t groen met afstappunten 

 

 

 

De route langs de monumenten in ‘t groen begint bij museum ‘t Oude Slot in 

Zeelst. Via Meerveldhoven, Veldhoven, Zandoerle, Oerle en de Heikant keren we 

daar ook weer terug. 

 

 

 

In de routebeschrijving zijn 25 "afstappunten" 

opgenomen waar is te lezen wat daar te zien is, welke 

historische wetenswaardigheden met deze plek 

verbonden zijn en eventueel wat op het volgende 

stukje van de route aan bijzonderheden aan bod komt. 

Om de routebeschrijving overzichtelijk te houden zijn 

de stukjes tekst die bij de afstappunten horen achter de 

routebeschrijving geplakt. 

 

Onderweg wordt kennis gemaakt met bomen zoals 

linden, beuken en eiken. 

Van de meest voorkomende bomen staat achter in dit 

gidsje extra informatie. 
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MONUMENTEN IN ‘T GROEN 

 

Veldhoven kent fraaie groene monumenten: oude, monumentale bomen zoals linden 

en beuken, maar ook in ‘t groen verscholen, historische plekjes. 

Bovendien is Veldhoven een gemeente die veel aandacht besteedt aan openbaar groen 

en waar bomen nadrukkelijk aanwezig zijn in tuinen, parken en langs wegen. Er is een 

schatting gemaakt van het aantal bomen in de bebouwde kom. Het zijn er maar liefst 

tussen de veertig- en vijftigduizend. Dat betekent voor elke Veldhovenaar één 

boom. 

 

 

 

Dit gidsje voert langs groene monumenten in 

Veldhoven. Daarnaast wordt verwezen naar 

monumentale gebouwen die op de route liggen.  

 

De route is 1 6 km en dus gemakkelijk per fiets te 

doen.  

 

De tocht is uitgezet door het IVN, dat ook een 

deel van de beschrijvingen voor haar rekening 

heeft genomen.  

 

Veel fiets- en kijkgenot! 

Veldhoven in 1921 

 

 
 

Veldhoven in 2021
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PLATTEGROND VAN DE ROUTE 
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DE ROUTEBESCHRIJVING 

       

1   Vanaf binnenplaats RD tot einde weg 

2   RA op einde weg  (Kruisstraat) Afstappunt 2 Villa La Bella, Kruisstraat 23 

3   Keer om 

4   RA St. Severinuslaan, rechts aanhouden Blaarthemseweg 

5   Bij Verkeerslichten RA:  Afstappunt 3: vóór de Willibrorduskerk 

6   Terug naar verkeerslichten: RA Binnenweg  

7   LA Kapelstraat-Noord Afstappunt 4: molen  

8   Kapelstraat-Noord blijven volgen Afstappunt 5: Kapelstraat-Noord 76 

9   RA Hagendorenseweg: Afstappunt 6: grasveld direct na Polkestraat 

10 Vanaf grasveld oversteken naar bushalte  

11 Enkele meters terug fietsen via Hagendorensweg 

12 RA Kapelstraat-Zuid  

13 LA Schoolstraat Afstappunt 7: tegenover Schoolstraat 15 

14 LA na wandeling door park  

15 LA Kapelstraat-Zuid Afstappunt 8: vóór de Lambertuskerk 

16 RA Provincialeweg Afstappunten 9 en 10: mozaïekbankje tegenover 

     Provincialeweg 66  

17 RA bij verkeerslichten Afstappunt 11: molen  

18 Steek vanaf de molen de Burg van Hoofflaan over: Abdijlaan  

19 RA De Groes  

20 LA Schotelmansstraat Afstappunt 12: Oude Kerkhof  

21  2x LA Oude Kerkhof 

22  RA De Groes 

23  RA Abdijlaan 

24 LA Abdijtuinen, wordt Pastorielaan  

25 Einde Pastorielaan: Afstappunt 13: Oude Pastorie  

26 RA Dorpstraat Afstappunt 14: Notarishuis, Dorpstraat 25  

    Afstappunt 15: vóór de Caeciliakerk 



! 6 

    Afstappunt 16: Parkeerplaats De Plaatse  

27 Dorpstraat wordt Locht Afstappunt 17: Locht 18  

28 RA op rotonde (De Plank) 

29  LA Nieuwstraat 

30 Rotonde rechtdoor Afstappunt 18: Nieuwstraat 87 (huize de Smeel) 

31 RA Schooterweg  

32 Op rotonde tweede afslag (Zittard):Afstappunt 19: kruising met 

    Antwerpsebaan 

33 RA Eindhovense baan, volg de weg ca 100 meter: Afstappunt 20  

34 Keer om 

35 RA Zandoerle 

36 RA op eerste klinkerweg Afstappunt 21: Kapelletje  

37 Einde plein bij huis uit 1863 schuin rechtdoor (klinkerweg wordt asfalt)  

38  RA op einde weg (Zandoerleseweg) 

39  RD op rotonde 

40 RA Oude Kerkstraat Afstappunt 22: kruising met Zittardsestraat 

41 RD Nieuwe Kerkstraat Afstappunt 23: na kruising met Platanenlaan  

42 RA Berg volgen tot rotonde  

43 RD op rotonde, Heike Afstappunt 24: tegenover basisschool aan ‘t Heike  

44 RA Speelhei richting fietsknooppunt 18 

45 Verhoogde rotonde Afstappunt 25  

46 RD op de fietsrotonde (blijf fietsknooppunt 18 volgen) 

47 Bij knooppunt 18 (verkeerslichten): RA Vijverstraat  

48 In Vijverstraat vrijwel meteen LA De Trog  

49  LA De Reek 

50  RA De Kuip 

51  Eerste weg linksaf Einde tocht  
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DE AFSTAPPUNTEN 

 

1. Museum 't Oude Slot 

Op de resten van dit laat-middeleeuwse “Adellijk Huis” staat het museum 

't Oude Slot  (Hemelrijken 6). Het is van oorsprong een boerderij met een bijzondere 

vorm, een U-vormig complex uit het einde van de 18e eeuw. 

Het museum herbergt een rijk Veldhovens erfgoed en organiseert regelmatig 

tentoonstellingen. 

 

2. Kruisstraat 34 

Tegenover restaurant Villa La Bella staat in de voortuin van 

Kruisstraat 34 een fraaie boom van circa 110 jaar oud, de 

gewone plataan ofwel de Platanus acerifolia. 

Hij moet er dus al gestaan hebben toen in 1928 de villa werd 

gebouwd, waarin nu het restaurant gehuisvest is. Dit landhuis 

werd gebouwd in opdracht van Zeelstenaar Frans Bazelmans, 

bijgenaamd "de lord", een markante persoonlijkheid die een 

weverijtje had voor linnengoed. Bazelmans noemde zijn huis 

"Het Slot" en heeft zich misschien laten inspireren door de 

bouwresten van het laatmiddeleeuwse "Adellijk Huis" van 

Zeelst, dat algemeen 't Slot werd genoemd en waaraan zijn 

tuin grensde. 

 

3. De St. Willibrorduskerk 

Bij de kerk van Zeelst staan 2 prachtige monumentale bomen, die de dorpskom van 

Zeelst een bijzondere aanzien geven. 

Allereerst valt de 

majestueuze lindeboom 

op, rechts voor de kerk. 

Deze Hollandse linde 

van bijna 30 meter hoog 

met een stamomtrek van 

circa 3 meter is een 

zogenaamde 

herinneringsboom. Hij 

werd op 9 mei 1898 

geplant in het 

vooruitzicht van de 

kroning van  

de Wilhelminaboom  de bruine beuk   Wilhelmina tot koningin 

van Nederland op 31 augustus. Het planten van de boom gebeurde door de oudste 
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inwoner van Zeelst, de bijna 90-jarige Gijsbertus Eliëns. In ruim 100 jaar is de 

Wilhelminaboom uitgegroeid tot een waardevol, levend monument. 

Rechts naast de kerk - bij Huize Sele - staat een ruim 20 meter hoge bruine beuk met 

- in de zomer - een prachtig bladerdek. 

 

Bij het verkeerslicht, op de hoek Binnenweg/Blaarthemseweg, ligt Huize Selstadium 

(zie topgevel), de villa aan de Binnenweg 1. In de tuin staat een tekstbordje met 

informatie. 

 

4. De Zeelster molen 

De molen van molenaar Peter Stijmans stond aan de 

Molenstraat, 100 meter ten zuiden van de molen die 

bekend staat als de "Zeelster molen", die gebouwd is 

in 1858. Het is een ronde stenen bovenkruier, dat wil 

zeggen dat de wieken door draaiing van de kap op de 

wind kunnen worden gezet.  

Om minder afhankelijk te zijn van de wind,  kreeg hij 

in 1893 een stoommachine als aandrijving. In 1914 

werd overgeschakeld op een gasmotor. 

 

5. Het Trapjeshuis 

Op Kapelstraat-Noord 76 staat het “Trapjeshuis” dat in 1750 door molenaar Peter 

Stijmans werd gebouwd. 

Vroeger noemde men dit pand het 

Hooghuis, vanwege zijn verhoogde 

ligging en zijn dakschuinte. Door zijn 

bijzondere zijgevels, die getrapt omhoog 

gaan, verwierf het in de volksmond de 

naam "trèpkeshuis". Voor het huis staan 

vier Hollandse linden. Om de 6 jaar 

worden de twijgen eraf gekapt zodat 

knotlinden ontstaan.  

In onze Kempen staan op veel plaatsen 

lindebomen voor de voorgevel. Het is een 

oud gebruik dat teruggaat tot onze Germaanse voorouders. De linde was gewijd aan de 

godin Freya en zorgde ervoor dat het huis gespaard bleef van rampen en ziektes, 

tenminste bij een oneven aantal van bijvoorbeeld 3, 5 of 7 op een rij! 

 

6. De Polkestraat 

Aan de Hagendorenseweg, meteen voorbij de kruising met de Polkestraat, ligt een 
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grasveldje, een ander historisch plekje in onze gemeente. Er staat een 

doorgeschoten beukenhaag, waaruit inmiddels bomen gegroeid zijn. Deze haag was 

de oorspronkelijke afscheiding van een perceel, waarop de uit de 16de eeuw 

stammende Lambertuskerk van Meerveldhoven stond en waar tot 1892 de doden 

werden begraven.  

Met keien in het gras is de grondvorm uitgebeeld van de 16de 

eeuwse kerk. De kerk is in 1803 gesloopt. Dat staat te lezen op 

een hardstenen sokkeltje 

op het perceel. Wellicht is 

dit in het oudste centrum 

van Veldhoven. In de 

achtste eeuw krijgt de 

abdij van Lorsch namelijk 

een kerk met 13 hoeven ten geschenke, gelegen 

te Meerfelt. Er zijn aanwijzingen dat ook deze 

kerk hier dichtbij moet hebben gestaan. 

 

7. Het processiepark 

Bij de ingang van het processiepark tegenover huisnummer 15 (hobby-atelier de 

Hobbit) staan tegen het trottoir twee lindebomen en links daarvan een esdoorn. Even 

verderop na de bankjes staat links een linde en even verder twee platanen. Juist 

voor de ingang van het kerkhof staat links een esdoorn. 

 

In 1895 werd onder pastoor Van Schendel 

een begin gemaakt met dit park, als 

uitvloeisel van de Maria-verering die in de 

meimaand haar hoogtepunt bereikte. 

De oorsprong van de Maria-verering ligt in 

1264, toen een Meerveldhovenaar een 

Mariabeeldje aantrof in een eik, ongeveer op 

de plaats waar nu de kerk staat. De vinder 

nam het beeldje mee naar huis, maar vond het 

de volgende dag weer terug in dezelfde eik. 

Dat herhaalde zich driemaal. Het was de inwoners van Meerveldhoven nu wel 

duidelijk dat Maria hier vereerd wilde worden. Rond de eik met het Mariabeeldje 

werd een kapel gebouwd, waarin de Heilige Maagd aanbeden kon worden. De faam 

van wonderbaarlijke gebedsverhoringen zorgde al spoedig voor een grote toeloop 

van bedevaartgangers. 

In de meimaand trokken bedevaartgangers in processie door het dorp en de velden, in 

latere tijden alleen rondom de kerk. In de processie droeg een priester de Heilige 
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Hostie onder een baldakijn. Voorop liep de harmonie die christelijke liederen 

speelde. Het baldakijn werd omringd door priesters, kerkmeesters met kaarsen en 

misdienaars met wierookvat en bellen. Erachter volgden de nonnen en de door de 

nonnen tot bruidjes en engeltjes getrainde schoolmeisjes. Verder volgden de 

gilden, "het groot" en "het gewone volk". Aan de zijkanten liepen de 

"voorbidders", die Onze Vaders en litanieën voorzegden, die het volk dan nazegde. 

Onderweg waren zogenaamde rustaltaren waar korte diensten werden gehouden. 

Eén van de rustpunten is nu het processiepark, waar in 1912 ook een kapelletje met 

een rustaltaar werd gebouwd. 

 

Achter de metalen poort ligt het uit 1892 stammende kerkhof, de opvolger van het 

kerkhof aan de Polkestraat, met vier bruine beuken, twee links, twee rechts. 

 

Beuken werden op kerkhoven geplant  

als symbool van het eeuwige leven. 

Dit omdat een beuk wel 400 jaar oud 

kan worden. De twee beuken links 

maakten deel uit van een rijtje van 

vijf. Helaas zijn er drie gekapt. 

 

Eén van de beuken rechts flankeert 

het graf van een groot man uit 

Meerveldhoven: Johannes Cornelis 

van Nuenen, burgemeester van 1891 

tot 1909. De andere beuk licht het graf van zijn broer Wilhelmus enigszins 

omhoog. 

Terug in het processiepark en het pad naar links volgend, staan bij de bankjes 

zeven Amerikaanse eiken. In het grasveld staat een beuk. 

Na het verlaten van het processiepark is aan de linkerkant een mooie esdoorn te 

zien.  

 

8. De St. Lambertuskerk   

Vanuit het processiepark de hoek naar de 

kerk omgaand, is midden voor de kerk een 

Amerikaanse eik te zien. Naast de kerk staat 

de pastoorswoning uit 1902, één van de 

"jongere monumenten" (periode 1850-1940) 

van de gemeente Veldhoven. 

Tussen kerk en pastorie staat een bijzonder 

fraaie esdoorn, deze keer een variëteit met een 

bont blad. 
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Oorspronkelijk stond de Lambertuskerk in de Polkestraat. Toen die in 1803 

gesloopt werd, bouwde men hier aan de 

Kapelstraat een nieuwe kapel, deels op 

de restanten van de oude kapel met de 

Heilige Eik en zijn Mariabeeldje. In 

1888 werd daar een kerk naast gebouwd, 

de voorganger van de huidige kerk. 

Binnen in de kerk is nog altijd de eik 

met het miraculeuze beeldje te vinden. 

Veel mensen hebben uit dankbaarheid 

voor de verhoring van hun gebed 

zilveren voorwerpen, met daarin gegraveerde dankwoorden, in de eik laten hangen. 

 

9. Het Driek de Greefpark. 

Op de hoek Provincialeweg/Kapelstraat ligt een plantsoentje, dat zelfs gedoopt is tot 

parkje. Hier groeien voornamelijk 

linden en esdoorns. Er zijn geen 

tastbare herinneringen aan het 

verleden te vinden, behalve dan 

misschien de fraaie linde tegen het 

trottoir aan de Provincialeweg bij het 

mozaïekbankje. De linde markeert 

de plaats waar vroeger de tramhalte 

lag bij het café van de legendarische 

Driek de Greef, naar wie het parkje 

Links het café van Driek de Greef                        genoemd is. 

 

 

Het is ook de plaats waar nog maar 

enkele decennia geleden de laatst  

overgebleven boerderij van de Heskok 

stond, één van Veldhovens oudste 

boerenbedrijven, die reeds in 1388  

vermeld wordt. De Heskok strekte zich 

globaal uit van hier tot aan de 

Burgemeester van Hoofflaan. 

 

                                                     

Links van het café de laatste restanten van de Heskok 

 

Even verderop ligt aan de linkerkant bij Provincialeweg 32 de plaats van de oudste 
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boerderij van de Heskok, het Oude of Leege huijs geheten, waar eeuwenlang 

kabouters woonden en die een grote rol speelde in het leven van kabouterkoning 

Kyrië. Het is in 1870 gesloopt. 

 

In Veldhoven is een woonwijkje naar het kaboutervolkje genoemd, de kabouterwijk, 

met fraaie kabouternamen zoals Abramsdreef, Jertjespad, Aerdmennekesbaan en 

natuurlijk de koning Kyriëweg. 

Bij de linde - bij het 

mozaïekbankje - is er zicht op 

twee villa's uit het begin van deze 

eeuw. Terugkijkend in de richting 

van de Kapelstraat staat het pand 

Kapelstraat-Zuid nr 3, in 1905 

gebouwd voor textielfabrikant 

Wilhelmus van Nuenen, die naast 

zijn broer op het kerkhof van 

Meerveldhoven ligt. Tussen 1949 

en 1974 was het pand in gebruik 

als gemeentehuis van Veldhoven. 

Daarna, tot 1980, deed het dienst  

                        als politiebureau. 

10. Provincialeweg 66 

Op Provinciale weg 66 staat het architectonisch broertje van Kapelstraat-Zuid 3, in 

1903 gebouwd voor Johannes Cornelis van 

Nuenen, die niet alleen burgemeester was 

maar ook fabrikant. De familie Van Nuenen 

behoorde tot dé industriëlen van 

Meerveldhoven. De villa van J.C. is later in 

Veldhoven als "Huize Ter Eik", een internaat 

geworden voor jongens in de periode 1952 tot 

1972. 

In de voortuin van het pand staat rechts een 

bruine beuk. De boom is zeer waarschijnlijk 

in 1903 aangeplant en heeft dus al een respectabele leeftijd behaald. 

 

11. De Adriaan 

 

De Meerveldhovense molen heet "den 

Adriaan" en is evenals de Zeelster 

molen een stenen bovenkruier.  
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12. De Oude Kerkhof 

Welkom voor een tijdelijk verpozen op de 

Oude Kerkhof, eeuwenlang voor veel 

Veldhovenaren de laatste rustplaats. In de 

herfst van 1992 is deze dodenakker geruimd. 

 

De Oude Kerkhof is een overblijfsel van de 

voormalige parochiekerk Zonderwijk, die in 

de 15de eeuw is gebouwd en die 

waarschijnlijk op dezelfde plaats nog één of 

meer voorgangers heeft gehad.  

Bij de Vrede van Münster in 1648 kwam de 

kerk in handen van de gereformeerde 

gemeente van Veldhoven. In 1798 werd de kerk - in vervallen toestand - weer 

overgedragen aan de katholieke parochie van Veldhoven. In 1815 werd het 

kerkgebouw gesloopt, in 1834 volgde de toren. Afbraakmaterialen werden gebruikt 

voor de nieuwe kerk in Veldhoven-dorp, de voorganger van de huidige Cecilia-kerk. 

In 1801 was de oudste klok uit de oude toren vergoten tot een nieuwe klok. Ook deze 

klok verhuisde mee naar de nieuwe kerk. Het was deze 

klok die in de Tweede Wereldoorlog verstopt werd om 

omsmelting door de Duitse bezetter te voorkomen. 

Vanwege een scheur verloor de klok in 1991 haar functie 

en werd op 2 mei 1992 als gedenkteken in de Kleine Dreef 

geïnstalleerd. 

 

De Oude Kerkhof is nu een parkje met 23 groene en bruine 

beuken, van ongeveer 160 jaar oud, die de oorspronkelijke 

vorm van het kerkperceel zichtbaar maken.  

 

Een 

bronzen plaquette op een 

gemetselde sokkel geeft uitleg 

over de geschiedenis van het 

terrein. Door middel van 

klinkertjes en gemetselde 

muurdelen worden de contouren 

van de oude kerk in beeld 

gebracht. 
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13. De Oude Pastorie 

Dorpstraat 95 staat in Veldhoven bekend als de Oude Pastorie. Voor 1900 was dit 

het woonhuis van de Veldhovense pastoor. In 1778 heeft de abdij van Postel de 

pastorie herbouwd. De ijzeren ankers in de voorgevel herinneren daaraan. De 

witheren van Postel benoemden tot 1826 de Veldhovense pastoors. 

In 1848 is de tuin rondom het huis, in opdracht van de 

pastoor, opnieuw aangelegd en uit die tijd stammen de 

oudste bomen.  

Links naast de pastorie, aan de Pastorielaan, staat de 

kleinbladige linde of winterlinde. In de tuin, goed te 

zien vanaf de Pastorielaan, staat de zeldzame en 

exotische 

Japanse 

notenboom 

ofwel de 

Ginkgo biloba. 

Deze boom 

heeft een 

beschermde status gekregen. 

De Dorpstraat buigt in de dorpskom naar 

links. In deze bocht staat het oude notarishuis, Dorpstraat 25. Na de bocht ligt de 

inmiddels ook alweer ex-pastorie uit 1899 met daarnaast de Ceciliakerk uit 1914. 

 

14. Notarishuis 

 

Het Notarishuis aan Dorpstraat 25 stamt uit 

1438. Het heeft in 1880 zijn bijzondere stijl 

gekregen en is in 1978 en 2018 

gerestaureerd.  

In de vertrekken op de begane grond is de 

oorspronkelijke stijl gehandhaafd. 

 

 

 

15. St. Ceciliakerk 

De St. Ceciliakerk is in 1913 

gebouwd. Het is de opvolger van het 

Waterstaatkerkje uit 1834. Daarvoor 

stond de kerk op de Oude Kerkhof in 

d’Ekker. 
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16. De Gender 

Op parkeerplaats "de Plaatse" (een oude naam voor 

samenkomst), schuin tegenover de kerk, staat een 

kiosk. Voor de kiosk staat links een speciale boom, de 

vochtminnende vleugelnoot met zijn brede kroon. 

Langs de Gender lopend is bij een kiosk het beekje in 

zijn volle  glorie te bewonderen.  Helaas is de Gender 

is in de loop der jaren hoe langer hoe meer "recht 

getrokken". De Genderbloem - in de rest van Nederland de Waterranonkel geheten - 

is daar niet blij mee. 

 

De Gender ontspringt in 

Steensel nabij de zuidzijde van 

het tegenwoordige  

E3-strand ter hoogte van De 

Hees en mondt uit in het 

afwateringskanaal van de 

Dommel in Eindhoven. 

Aanvankelijk is het een drassig 

slootje dat in Veldhoven een 

beekje geworden is. Het meeste 

water komt erin vanuit de 

broekbossen van het Klein Goor 

en alle akkerontwatering tussen 

Steensel en Veldhoven. 

De betekenis van het woord Gender zou zijn "het heldere, blinkende, blanke water". 

Dit langzaam stromende heldere water voorzag vanaf het midden van de 18de eeuw 

in een noodzakelijke behoefte voor de eerste stappen op weg van de industriële 

ontwikkeling van Veldhoven.  

Het zachte water trok wasserijen aan. Bovendien konden er zich weverijen en 

leerlooierijen vestigen.  

Op plaatsen waar opeengehoopte plantenresten in het water tot veenvorming leidde, 

dregde men het veen op. Na droging kon dit als brandstof worden gebruikt, zoals dit 

in weverij van Van Nuenen werd gedaan. 

De lozingen van industrie en de rioolafvoer deden "het heldere, blinkende, blanke 

water" geen goed. Halverwege de 20ste eeuw stonk de Gender dan ook enorm. De 

Gender is nu vrij schoon. De bruine kleur wordt veroorzaakt doordat het water 

waarmee de Gender gevoed wordt, veelal bestaat uit kwelwater. Dit kwelwater 

komt in de broekbossen van het Klein Goor omhoog en bevat veel ijzerdeeltjes, dus 

roest. De belangrijkste verontreiniging bestaat tegenwoordig uit riooloverstort bij 

o.a. flinke onweersbuien. Daarnaast wordt het water helaas ook als vuilnisbak 
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gebruikt. 

Voor lezers is nog vermeldenswaard dat de Gender de literatuur heeft gehaald.  

In "Uit de Meierij" van Johan Söhngen uit 1888 speelt de Gender een rol in "de 

Twee Vrienden". 

 

17. Locht 18 

In 1880 bouwde schoenfabrikant Martinus 

van Sambeek dit woonhuis. Uit die tijd stamt 

de witte paardenkastanje in de voortuin naast 

de oprit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Huize Smeel 

Aan de linkerkant ligt huize de Smeel (huisnummer 87). In het weilandje daarna  - 

vóór papierhandel Bokx – staan drie ongeveer 110 jaar oude zomereiken. 

 

19. Antwerpsebaan  

Vanaf de kruising met de Antwerpsebaan beginnen de Zandoerlese bossen. Waar nu 

bossen zijn met grove den en eiken hakhout waren vroeger kleinschalige akkers van 

boeren uit Zandoerle. Om de gewassen 

te beschermen tegen vraat door het vee, 

dat meestal gedeeltelijk los liep, werden 

de  

akkers omringd met houtwallen, 

opgeworpen zandruggen met 

houtaanplant. Voor de uitvinding van de 

prikkeldraad was dit dé manier om de 

akker te beschermen. De houtwallen 

bestonden uit eiken met eronder, dicht 

opeen geplant, doornige struiken. De 

houtwallen werden ongeveer om de 

zeven jaar gekapt om het hout "jong " te houden. Het dikkere hout werd dan gebruikt 

als geriefhout op de boerderij en het dunnere hout werd tot een takkenbos (mutserd) 

gebonden en opgestapeld. Dit kort hout werd gebruikt om de bakovens te stoken om 

brood te bakken. Zowel links als rechts liggen verhogingen in de bosrand, de 
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restanten van oude houtwallen. Sommige houtwallen worden weer gekapt en 

gerestaureerd tot  een ondoordringbare houtwal. 

 

20. Hoek Zittard/Eindhovensebaan 

Aan de Eindhovensebaan liggen nog prachtige houtwallen. Als alle Oerlese 

zandruggen aaneengeschakeld zouden 

worden, zou de totale lengte ongeveer 4,5 

km bedragen. De meeste houtwallen kennen 

een gevarieerde begroeiing, met de 

zomereik als meest voorkomende 

boomsoort. In het wallencomplex verblijven 

veel zoogdieren, vogels en insecten. 

De houtwallen in de Zandoerlese bossen 

dateren uit de late Middeleeuwen en zijn 

een typsich voorbeeld van 'groene 

monumenten'. Bij het behoud van deze landschappelijk en cultuurhistorisch 

waardevolle wallen zijn vrijwilligers van het IVN actief. 

Terug naar de hoek Zittard/Eindhovenseweg gaat de route rechtsaf naar  'den Brink' 

van Zandoerle. 

 

21. Het marktveld van Zandoerle 

Vanaf het kapelletje is er een mooi uitzicht op het marktveld van Zandoerle, meestal 

ten onrechte 'den Brink' 

genoemd. Brabant kent geen 

brinken. Dat is een naam uit 

Drenthe. 

Het kanon op de markt is een 

herinnering aan de 

bevrijdingsactie op 21 

september 1944, toen de 

Duitsers tijdens de gevechten 

te Oerle en Wintelre dit kanon 

moesten achterlaten. 

Het kapelletje is een 

devotiekapel met 

 linden op het marktveld          Mariabeeldje. 

Tijdens de vroegere bedevaarten door de Acht Zaligheden werd ook deze kapel 

aangedaan. Samen met nog vijf panden aan het marktveld (de huis- nummers 15, 

26, 30, 34 en 36) staat het op de Rijksmonumentenlijst. 

 

Het hele plein staat vol lindebomen, zogenaamde Hollandse linden.  
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De oudste zijn in 1908 geplant. Na 1961 zijn er nog bomen bij geplant om de 

doorgang van de zandweg dwars over het plein ongedaan te maken. 

 

Zandoerle is reeds vanaf de bronstijd - circa 1500 v Chr - bewoond geweest. De 

grafheuvels bij Toterfout en Halfmijl wijzen daarop. Rond 800 na Chr. zou er 

reeds een houten kerk hebben gestaan, die in de 12e eeuw vervangen is door een 

stenen. 

In 1326 verleent Hertog Jan van Brabant privileges aan Zandoerle, zoals het houden 

van zeven jaarmarkten en van rechtspraak. Deze zogenoemde vrije jaarmarkten 

vonden plaats op het marktveld.  

 

De boeren hebben vanaf de Middeleeuwen hier het landschap bepaald. Op de grote 

heidevelden van Toterfout tot Vessem werden schapen gehouden. De heide werd 

afgeplagd en met deze humusrijke plaggen werden de door houtwallen omzoomde 

zandige akkers verrijkt. De oude heide en de veraf gelegen akkers werden vanaf 

1900 geleidelijk vervangen door bos. 

 

Rondom Zandoerle zijn door het IVN diverse wandeltochten uitgezet. 

 

22. St. Jan de Doper 

Tegen de afrastering van het 

grondgebied bij de kerk staan een 

aantal waardevolle bomen. Op de 

hoek staan twee zomereiken en 

verder in de Zittardsestraat staan 

vier witte paardenkastanjes. Ze 

zijn geplant in 1886. Een aantal 

bomen staat wat scheef, omdat ze 

midden in een oude, gedempte 

gracht staan. Het was een gracht 

uit de 11de eeuw, die het terrein 

omsloot waarbinnen nu kerk, 

kerkhof en pastorie gelegen zijn. 

Deze gracht noemde men de Vest. Tussen 1832 en 1917 is hij stukje bij beetje 

gedempt. 

 

Achter de kerk loopt het pastoor Vogelspad. Veel tuinen hier waren vroeger 

omgeven door beukenhagen. Dat heette "omtuind". Het pad is genoemd naar Joannes 

Vogels, pastoor van Oerle van 1874 tot zijn dood in 1907. Hij bouwde in 1877 een 

heuse koepelkerk, die in Oerle veel commotie teweeg bracht en in 1911 reeds werd 

gesloopt en vervangen door de huidige St. Janskerk. 
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St. Jan den Doper is van oudsher de patroon van de parochie. De legende rond zijn 

dood heeft voor de sintjanstros gezorgd. St Jan, die op de vlucht was voor zijn 

vijanden, sliep in het huis van een vriend. Een verrader hing een bloemenruiker aan 

de deurpost, opdat zijn vijanden 's anderdaags zijn schuilplaats zouden herkennen. 

Door een wonder hingen de volgende dag bloemtrossen aan alle huisdeuren, zodat 

zijn schuilplaats verborgen bleef. 

 

Op de eerste zondag, volgend op de feestdag van St. Jan op 24 juni, worden na de 

viering in de kerk de bloemtrossen gewijd. Zij beschermen, volgens het volksgeloof, 

tegen blikseminslag, ziekte, brand en boze geesten. Zij brengen een grotere 

vruchtbaarheid van mens en dier en een rijke oogst van de gewassen. Drie 

bestanddelen vormen een noodzakelijk vereiste, nl. bladeren van de notenboom 

(=vruchtbaarheid), korenbloem (=onschuld) en het Sint Janskruid (= uit de 

vroegere zonnesymboliek, de zomerzonnewende omstreeks 24 juni). 

 

23. De Nieuwe Kerkstraat 

 

De Nieuwe Kerkstaat met zijn oude statige 

eiken is de oorspronkelijke verbinding tussen 

Zeelst en Oerle. 

 

24. Peter Bennensonpark 

 

 

 

Het Peter Bennensonpark 

heeft ook een paar oude 

bomen. De beuken zijn in 

een rijtje geplant. 
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25. Herdenkingslinde 

 

 

De herdenkingslinde bij de 

verhoogde rotonde is in 2021 

geplant bij gelegenheid van 

het eeuwfeest van de huidige 

gemeente Veldhoven. Bij het 

bankje staat een zuil met de 

namen van alle 100-jarigen 

vanaf 1 januari 2020. 

 

 

 

 

Terug op ‘t Oude Slot 

Weer terug van weggeweest. Hopelijk is Veldhoven eens anders bekeken dan 

gewoonlijk en is een beter zicht gekregen op het verleden van de vier kerkdorpen: 

Zeelst, Meerveldhoven, Veldhoven en Oerle, met het kleine Zandoerle als 

historische reus. Eens was dit een bedrijvig middelpunt van kooplieden, handelaren 

en reizigers. Op het marktveld kwamen de Antwerpse-, Eindhovense- en 

Bosschebaan samen. De Antwerpsebaan liep vanaf Meerveldhoven via de 

Jasperstraat door d' Ekker, Brockspad en Saturnus verder langs de Boerenbond naar 

Zandoerle en dan via Knegsel richting Turnhout. 

Langs deze Antwerpsebaan lagen veel akkers waarnaar de woonwijk D'n Ekker is 

vernoemd. 

Bovendien trof men veel houtwallen en hakhoutbosjes aan.  

Om aan te geven waar de grens lag van de 

verschillende eigenaren, werd gebruik 

gemaakt van grensstenen en grenseiken. Op 

enkele plaatsen staat nog zo'n eik langs een 

akker. Veel van deze grenseiken zijn in de 

Tweede Wereldoorlog gekapt voor 

brandhout.  Ook bij de ruilverkaveling in de 

jaren '60 zijn er veel gesneuveld, niet alleen 

in Veldhoven maar in de hele Kempen. 
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ENKELE BOOMSOORTEN 

 

Beuk  

De beuk is een gemakkelijke boom. Het hout droogt 

gemakkelijk en is goed te bewerken. Onder stoom is 

beukenhout buigzaam. Drukblokken en houtsneden 

werden van beukenhout gemaakt. De woorden beuk en 

boek zijn daarom verwant aan elkaar. 

De beuk is de laanboom bij uitstek vanwege zijn hoge 

statige en gladde stam. De bekende rode beuk is een 

toevalstreffer van de natuur en is sedert 1760 in cultuur 

gebracht. De beuk kan goed tegen snoei, mits dit van 

jongs af aan gebeurt. Hierdoor is de beuk erg geschikt 

voor heggen.  

Beukennootjes zijn wat giftig omdat ze blauwzuur bevatten. Geroosterd zijn ze een 

lekkernij. 

 

Eik 

            
         zomereik                               Amerikaanse eik 

 

Het hout van de eik staat bekend om zijn sterkte en duurzaamheid. Romeinse 

schepen werden reeds grotendeels van eikenhout gemaakt. Op het boerenerf en het 

dorpsplein werden altijd eiken geplant om goed bouwhout in voorraad te hebben. 

Bovendien konden eiken dienst doen als grenspalen en vergaderplaats. De Keltische 

druïden legden hun mensenoffers in manden van eikentwijgjes.  

Daarentegen zijn eiken gevoelig voor blikseminslag. Een verklaring daarvoor wordt 

gezocht in het hoge gehalte aan vetten en oliën in de bast. 

Een waardevol product is de eikel als varkensvoer in het traditionele boerenbedrijf, 

maar ook om eventueel eikeltjeskoffie te maken. 

Eikenbast bevat een zuur dat bij het looien van huiden werd gebruikt. 
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Gewone esdoorn 

 

De gewone esdoorn komt veel voor als sierboom. In 

de 19de eeuw zijn van de gewone esdoorn allerlei 

bladkleurvariëteiten gekweekt.  

Esdoornhout is, als het goed droog is, stabiel en 

buigzaam.  

De bladeren bestaan uit 5 lobben.  

De vruchtjes bestaan uit twee gevleugelde nootjes. 

 

 

 

 

Linde 

 

Eeuwenlang was de linde een onmisbare boom. 

Van de vezelrijke bast konden sandalen, matten 

en scheepstouw worden vervaardigd. Met de 

komst van hennep en vlas werd de linde in dat 

opzicht overbodig. 

Lindehout is bij uitstek geschikt voor 

houtsnijwerk en beelden. Het schild van de 

ridder werd wel van lindehout gemaakt.  

Door zijn specifieke eigenschappen wordt het 

gebruikt voor o.a. tekenborden en pianotoetsen. 

Als bron van honing, in tijden waarin 

geraffineerde suiker nog niet voorhanden was, 

was de linde waardevol. Lindebloesem levert een 

verkwikkende thee met een koortswerend 

middel. 

De linde is bijzonder geschikt als laanboom. De 

linde laat zich gewillig snoeien en is om die 

reden geschikt om de huisgevel te beschermen 

tegen wind, regen en zon. De grote linde, veelal in een of meer etages gesnoeid, 

heeft van oudsher allerlei functies en naargelang die functie, werd gesproken over 

o.a. gerechtsboomlinde of marktlinde. Afhankelijk van het type markt kon er dan 

sprake zijn van boterlinde of vleeslinde. Bovendien kon de linde een functie hebben 

als herinneringsboom, zoals bij de kerk in Zeelst en de rotonde op de Heerbaan. 
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Paardenkastanje of witte kastanje 

 

De witte paardenkastanje is een geliefde boom 

bij woningen, openbare gebouwen, kerkhoven, 

grachten en lanen. De soort is reeds van ver 

voor de Middeleeuwen bekend. Het hout heeft 

weinig gebruiksmogelijkheden omdat het 

zacht en bros is. De vruchten zijn niet 

eetbaar, maar wel uitstekend geschikt als 

speelgoed. De naam paardenkastanje heeft de 

boom te danken aan het hoefvormige litteken, 

compleet met nagelmerken, die de afvallende 

bladeren nalaten. De rode paardenkastanje is 

een bastaard die ontstond uit een kruising met 

de rode pavia, een kastanjesoort. 

 

 

 

 

               paardenkastanje 

 

 

In tegenstelling tot de wilde kastanje zijn de 

kastanjes van de tamme kastanje wel eetbaar. 

Deze boom is geen familie van de wilde 

kastanje, maar verwant aan de eik en de beuk. 

De boom werd reeds ingevoerd door de 

Romeinen, maar stierf in de late Middeleeuwen 

door de strenge winters uit. Vanaf 1800 werd 

hij opnieuw vanuit Frankrijk ingevoerd. 

 

 

 

 

         tamme kastanje 

 

 

 

 

 

 



! 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Deze gids werd samengesteld bij gelegenheid van de viering van 100 jaar 

gemeente Veldhoven. Bij het samenstellen van de tekst is gebruik gemaakt van de 

gids die in 1999 werd samengesteld door het IVN in samenwerking met het 

Comité Open Monumentendag Veldhoven. Ook een aantal foto's werd aan deze 

uitgave ontleend. 

Een gpx-bestand, een folder en deze brochure zijn te downloaden via ivn.nl/vev. 

En kies daar vervolgens publicaties, wat we doen, voor publiek, fietsroutes. Of 

zoek via de app IVN routes naar “Monumenten in het groen” voor de 

interactieve route. 

 

 

 

 

De route is samengesteld door IVN Veldhoven 

Eindhoven Vessem en Vereniging Erfgoedhuis  

Veldhoven. 


