Cultuurhistorische
Inventarisatie Noord-Brabant
Gemeente Loon op Zand

Provincie
Noord-Brabant

CULTUURHISTORISCHE INVENTARISATIE NOORD-BRABANT
MONUMENTEN INVENTARISATIE PROJECT

GEMEENTE LOON OP ZAND

UITGAVE PROVINCIE NOORD-BRABANT

- 2 -

colofon

De Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant/ Monumenten Inventarisatie
Project wordt verricht door mevr. drs. M. Daru-Schoemann, dhr. drs. M. Koenders,
dhr. drs.• A. van Leeuwen (coördinatie), dhr. drs. N. Maes, dhr. drs. J. Michels,
dhr. H. Ruiter arch. h.b.o., mevr. drs. M. Vaessen, mevr. drs. W. Wessel.
Secretariaat: mevr. H.van Wanrooij-de Cort,
Hildebrandstraat 24, 5216 VR 's-Hertogenbosch. Tel. 073-147471.
De rapporten zijn te bestellen bij de afdeling Voorlichting van de Provincie
Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 VR
's-Hertogenbosch.
Tel.: 073-812511.

-

3 -

INHOUD
Woord vooraf

3

Werkwijze en criteria

5

1. Situering der gemeente

9

2. Bodemgesteldheid

9-10

3. Grondgebruik

10-11

4. Infrastructuur

11-12

5. Ontwikkeling van de nederzettingen

12-15

6. Stedebouwkundige typologie

15-16

7. Karakterisering der objecten, bouwvormen
en typen

16-25

8. Objectgegevens

26-87

9. Literatuur

88

Kaart (bijlage)

- 4 -

WOORD VOORAF
Dit rapport over Loon op Zand maakt deel uit van de serie Cultuurhistorische
Inventarisatie Noord-Brabant/Monumenten Inventarisatie Project. Het geeft per
gemeente een overzicht van de waardevolle nederzettingen, gebouwen en groenelementen tot ca. 1940 in de steden en dorpen van de provincie.
De snelle en vaak ingrijpende veranderingen in het Brabantse cultuurlandschap
hebben de totstandkoming van een dergelijk overzicht urgent gemaakt. Ondanks
vervlakking en schaalvergroting bezit elke gemeente een eigen karakter in de
stedebouwkundige structuur, de bebouwing van kern en buitengebied. We doelen
daarbij zeker niet alleen op erkende monumentale gebouwen, maar evenzeer op
boerderijen, woonhuizen, fabrieksgebouwen, bruggen en sluizen, wegkruisen of een
ijzeren sierhek en dorpslinde.
Na het monumentenjaar 1975 heeft het provinciebestuur besloten om de cultuurhistorische waardevolle bebouwing van de provincie vast te laten leggen. Hiervoor is in 1976 de "Inventarisatiecommissie Brabantse Monumenten" ingesteld.
In september 1979 is een drietal inventarisatoren aangesteld om een werkmodel te
ontwikkelen en veldwerk en rapportage te verrichten.
Dit model is tot eind 1988 gehanteerd in 69 gemeenten. Najaar 1988 is ook in
Noord-Brabant het door de minister van WVC geëntameerde Monumenten Inventarisatie Project van start gegaan. Binnen dit project wordt vastgelegd hetgeen in
Nederland tussen ca. 1850 en 1940 aan bouwkunst en stedebouw is gerealiseerd.
Het MIP beoogt:
- het verkrijgen van een eerste landelijk overzicht van de zgn. "jongere bouwkunst en stedebouw1 (ca. 1850 - 1940)
- het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads- en dorpsgezichten en voor monumenten van geschiedenis en kunst uit de periode 1850 1940
- het formuleren van uitgangspunten ten behoeve van publikaties en wetenschappelijk onderzoek op architectuurhistorisch, bouwhistorisch, stedebouwkundig,
historisch-geografisch of industrieel-archeologisch gebied
- het verkrijgen van bouwstenen als een eerste aanzet tot nieuw te ontwikkelen
beleid van Rijk, provincies en gemeenten ten aanzien van de ruimtelijke
ordening, stadsontwikkeling en monumentenzorg, alsmede van een basis voor
planologisch-stedebouwkundige afwegingen
- het verzamelen van informatie die voor Rijk, provincies en gemeenten als basis
kan dienen bij het selecteren en registreren van objecten, ensembles,
structuren en dorps- en stadsgezichten.
In Brabant zullen daarnaast ook nog objecten en structuren van voor 1850 vastgelegd worden als uitvloeisel van de in 1979 begonnen Cultuurhistorische Inventarisatie.
Onderzoek en veldwerk voor dit rapport vonden plaats in 1990, door W. M. Wessel.
1

s-Hertogenbosch, oktober 1991.

- 5 -

WERKWIJZE EN CRITERIA
In Brabant is het MIP officieel van start gegaan op 1 oktober 1988. De inventarisatie wordt hierbij gebiedsgewijs aangepakt. Daartoe is de provincie in acht
werkgebieden verdeeld, op basis van de historische en bestuurlijke ontwikkelingen in de periode 1850 - 1940.
Deze gebieden zijn:
1. Brabants Kleigebied
2. Zuidwest Brabant
3. Regio Tilburg
4. Regio 's-Hertogenbosch
5. Kempen
6. Regio Eindhoven
7. Maaskant
8. Brabantse Peel
Bij de inventarisatie wordt - binnen een zo breed mogelijke context - gewerkt
van groot naar klein.
Eerst wordt van elk gebied een schets gegeven van de algemene karakteristieken.
Op basis hiervan wordt voorts - gemeentegewijs - ingegaan op de stedebouwkundige
aspecten van een stad of dorp. Tegen deze achtergrond worden ten slotte de
objecten in de verschillende gemeenten beschreven.
De door het rijk voorgestelde werkwijze sluit goed aan bij onze sinds 1979
gevolgde werkwijze. Onbewust vooruitlopend op het MIP heeft de provincie vanaf
het begin naast de oudere bouwkunst (ca. 10% van de monumenten in Brabant) ook
steeds de jongere bouwkunst (ca. 90% van de monumenten) in haar werkwijze
betrokken. Dit uitgangspunt zal binnen het MIP gehandhaafd blijven, met dien
verstande dat de gegevens van de oudere bouwkunst buiten het MlP-kader vallen en
dus niet aan het rijk geleverd zullen worden. Zij zullen wel voorkomen in de
rapporten van de gemeenten die gewoon zullen blijven verschijnen. Tevens zullen
nu ook de grote gemeenten (Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Eindhoven, Roosendaal, Helmond en 's-Hertogenbosch) beschreven worden.
In de geautomatiseerde MlP-bestanden welke uiteindelijk aan het Rijk geleverd
gaan worden, zal ook het bestaande materiaal van jongere bouwkunst van de 69
reeds geïnventariseerde gemeenten worden opgenomen.
Deelname aan het MIP verleent de provinciale inventarisatie een belangrijke
toegevoegde waarde. Zonder extra provinciale investering wordt het inventarisatiebestand geautomatiseerd en in overeenstemming gebracht met een landelijke
opzet.
Voor verdere details verwijzen wij naar de Handleiding Inventarisatie jongere
bouwkunst en stedebouw (1850-1940), Zeist- 's-Gravenhage 1987.
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Criteria
Uit de vele objecten die voor inventarisatie in aanmerking komen moet uiteraard
een keus worden gedaan. Dat gebeurt aan de hand van een aantal criteria, die
groepsgewijs worden omschreven.
Bij deze criteria wordt het bindend element in veel gevallen gevormd door de
"historische karakteristiek" van de nederzetting. Wat wordt daaronder verstaan?
Een nederzetting is, in de hier gebruikte terminologie, een geheel van bebouwing, percelen, wegen en waterlopen, dat in de loop der tijd een meer of minder
samenhangende vorm heeft opgeleverd. Het eigen karakter van een nederzetting is
het produkt van een - al dan niet geleidelijke - historische ontwikkeling, die
in vele gevallen tot op de dag van vandaag valt af te lezen, zowel aan het
ruimtelijk patroon als aan de bebouwing zelf. Dat geldt in beginsel net zo goed
voor een oud akkerdorp, als voor een moderne nieuwbouwwijk. Op zeker moment
leidt een reeks van ontwikkelingen tot een situatie, waar de nederzetting voor
ons gevoel een uitgesproken eigen vormidentiteit bereikt. Dat moment bepaalt de
"historische karakteristiek" van de nederzetting, die dus als het ware de optelen aftreksom is van een reeks structuurbepalende en structuurverstorende ingrepen.
De invloed van dat moment kan zich, meer of minder nadrukkelijk zichtbaar, vaak
uitstrekken tot het moment van nu. Zo is voor de landelijke nederzettingen
tussen Oirschot en Best de situatie rond het midden van de vorige eeuw nog
steeds beeldbepalend. Vandaar dat het moment van de historische karakteristiek
ook omstreeks dat tijdstip is gekozen. Zowel de middeleeuwse aanleg, als de
wijzigingen van na 1850 zijn daarbij als wezenlijke bestanddelen aan te merken.
Een heel ander voorbeeld is de oude vestinggordel van Bergen op Zoom. Daar is
een essentieel element in de historische karakteristiek, zoals die rond 1800
bestond, thans niet meer afleesbaar. In die tijd werd de stad sterk gedomineerd
door haar uitgebreide vestingswerken. Sinds die echter aan het eind van de
vorige eeuw zijn ontmanteld, wordt het huidige beeld bepaald door een parken-,
straten- en bebouwingsgordel, die rond 1920 zijn uiteindelijke vorm kreeg.
Daarmee is de historische karakteristiek van ca. 1800 nu dus niet meer relevant
voor dit deel van de stad. Die van rond 1920 echter des te meer.
Tegen de achtergrond van deze historische karakteristiek worden alle objecten
afzonderlijk getoetst aan de volgende criteria:
* Architectonische en kunsthistorische criteria
- het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant, of van
het werk van een bekend architect, stedebouwkundige of kunstenaar
- het object is gaaf qua stijl en detaillering
- het object vertegenwoordigt een unieke (bouw) techniek, (bouw)- type of is
typerend voor de ontwikkeling van de industriële techniek
- het object heeft esthetische waarde op grond van de vorm en detaillering van
exterieur en/of interieur.
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* Planologische, landschappelijke en stedebouwkundige criteria
- het object vormt samen met bijgebouwen, kleine artefacten, erfbeplanting of
tuinaanleg een karakteristiek geheel
- het object maakt deel uit van een groter historisch geheel of complex
- het object sluit, met name in historisch en geomorfologisch opzicht, aan
bij het landschap
- het object maakt deel uit van een gebied met een grote continuïteit, waardoor
het historisch patroon van verkaveling, wegen en waterlopen goed geconserveerd
is gebleven
- het object vormt een onderdeel van een historische stedebouwkundige structuur
of een historisch nederzettingstype
- het object is karakteristiek voor stad, dorp of streek.
* Sociaal- en cultuurhistorische criteria
- aan het object zijn historische herinneringen verbonden in de ruimste zin van
het woord
- het object vertegenwoordigt een aspect van de sociale of economische geschiedenis
- het object is representatief voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van
dorp, stad of streek.
Afhankelijk van de situatie en de aard van het object, is het ene criterium bij
de selectie meer bepalend dan het andere.
Zo kan men zich voorstellen dat bij een eenvoudig voorbeeld van landelijke
bouwkunst criteria als type, bouwtechniek, samenhang met de directe of wijdere
omgeving, historische verkaveling en patroon van wegen en waterlopen, meer
gewicht in de schaal werpen, dan bij een kerkgebouw. Daar zullen eerder stijl,
gaafheid van details, esthetische kwaliteiten en geschiedkundige aanknopingspunten de doorslag geven. Bij monumenten van jongere datum zijn op hun beurt
bouwtype, techniek, vormgeving, architect en sociaal-historische betekenis weer
het meest van belang.
De samenhang met de omgeving heeft bij de beoordeling een grote - zo niet
dominerende - rol gespeeld. Objecten als daglonershuizen, weverswoningen,
smidsen e.d., ontlenen vooral daaraan hun bijzondere waarde. Een op zich interessant object, dat als laatste getuige de herinnering oproept aan een overigens
verder geheel verstoorde situatie, scoort doorgaans minder hoog, dan een object
dat deel uitmaakt van een karakteristieke, betrekkelijk ongerept gebleven
omgeving. Daarentegen zal een in detail aangetaste reeks gebouwen, die een
onderdeel vormt van een qua maat en schaal nog goed bewaarde en interessante
structuur, op grond daarvan in deze inventarisatie juist worden meegenomen.
Tenslotte heeft, zoals men begrijpen zal, ook de zeldzaamheidswaarde van een
object of nederzettingstype bij de afwegingen meegespeeld.
Samenstelling rapport
In dit rapport wordt een beeld gegeven van de cultuurhistorisch waardevolle
structuren en objecten van oudere en jongere bouwkunst binnen de gemeente.
Hierbij is de samenhang tussen de objecten en het landschap of de nederzetting
van groot belang.
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Door het raadplegen van de historisch-geografische beschrijving van het inventarisatiegebied (afzonderlijk verkrijgbaar) en het naslaan van specifieke
plaatsgebonden literatuur ontstaat een beeld van de ontwikkelingen tot ca. 1950.
De topografische kaarten van ca. 1850, 1900 en heden op de schalen 1 : 50.000 en
1 : 25.000 zijn eveneens van belang, omdat door vergelijking een indruk ontstaat
van occupatiepatronen en ontwikkelingen tot op heden. In het veld wordt dit
beeld aangevuld met eigen waarneming.
Vervolgens worden per kern en in het buitengebied de objecten die aan de eerder
genoemde criteria voldoen geregistreerd.
Elk rapport omvat de volgende onderdelen. Na Woord Vooraf en Werkwijze en
Criteria worden de ligging van de gemeente (hoofdstuk 1 ) , de bodemgesteldheid
(2) en het grondgebruik (3) behandeld. Dan volgt een overzicht van de veranderingen in infrastructuur, wegen, waterlopen etc. (4). Vervolgens worden de
nederzettingen behandeld (5). In de hoofdstukken 6 - 8 worden de onderzoeksresultaten beschreven. Voor de grotere gemeenten met planmatige ontwikkelingen
tussen 1850-1940 wordt een stedebouwkundige typologie gegeven met een kaart van
gebieden van bijzondere stedebouwkundige waarde. Bij de meeste kleinere gemeenten blijft dit onderdeel achterwege. Hier hebben in het algemeen immers in de
periode 1850-1940 geen samenhangende stedebouwkundige ontwikkelingen plaatsgehad. Wel worden in sommige gemeenten waardevolle bebouwingsgroepen van voor de
periode 1850-1940 apart aangegeven.
Dan volgt een karakterisering der objecten, bouwvormen en typen (boerderijen,
woonhuizen, openbare gebouwen e t c ) . Dit alles wordt afgesloten met de objectgegevens, geordend naar adres en huisnummer (even, oneven). Per object worden de
oorspronkelijke en huidige functie, architect, bouwdata, bouwstijl en een
beschrijving der gevels, ramen, deuren, daken, bijzondere constructies en in een
enkel geval interieurgegevens (meestal wordt alleen het exterieur geregistreerd)
weergegeven..Dan volgen bijgebouwen, artefacten (stoepen, stootstenen, hekken
etc.) en groenelementen. Ook wordt aangegeven een motivering voor opname en of
het object beschermd is.
Tenslotte volgt de literatuur.
Bijgevoegd worden kaarten 1 : 10.000 en indien nodig deelkaarten van de stedebouwkundige typologie en de dichtbebouwde kernen. Op de kaart 1 : 10.000 worden
aangegeven:
- geïnventariseerde objecten met cultuurhistorische betekenis (zwarte stip) beschermde monumenten (zwarte stip met cirkel)
- straatnaam en huisnummers
- gemeentegrenzen
- dijken, waterlopen en steilranden
- oude wegenpatronen en oude akkerbodems met een humusdikte van minimaal 50 cm.
(globaal aangegeven).
Beschermde stads- en dorpsgezichten, alsook landgoederen worden eveneens aangegeven.
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1. Situering der gemeente
De gemeente Loon op Zand is gelegen in het midden van Noord-Brabant, in de regio
Tilburg. De gemeente bestaat uit de drie woonkernen: Loon op Zand, Kaatsheuvel
en De Moer, en een aantal gehuchten. Aan de westkant zijn dit Hoge Zandschel,
Rechtvaart en Berndijk, aan de noordkant Lage Zandschel, Hill, Sprangsevaart en
Loons Hoekje. Centraal gelegen zijn Efteling, Duikse Hoef en Kraanven. In het
oosten Roestelberg en Land van Kleef, in het zuidoosten treft men Moleneind en
gedeeltelijk Molenstraat aan.
Loon op Zand grenst in het noorden aan de gemeenten Sprang-Capelle en Waalwijk,
in het oosten aan Drunen en Udenhout. In het zuiden grenst het aan Tilburg en in
het westen aan Dongen en Waspik. Deze grenzen hebben grotendeels een kunstmatig
recht verloop zoals gebruikelijk in heidegebieden. Voor een deel wordt de
scheiding gevormd door wegen, zoals de Zuidhollandsedijk in het noorden, de
Capelsedreef in het westen en de Loonse Molenstraat in het zuidoosten. De
noordgrens behoudt binnen haar grens het Galgenwiel, dit kleine stuk is de enige
natuurlijke grensafscheiding. De westgrens volgt een afwateringssloot, langs de
Capelse Dreef en de Moerse Dreef.
De gemeente beslaat een oppervlakte van 5219 ha. en had op 1 januari 1989 21.376
inwoners.
1.2. Ontwikkeling der gemeente
Loon op Zand was vanaf 1269 tot 1857 een hoge heerlijkheid, al werden de heerlijke rechten in de Franse tijd, in 1795 afgeschaft. De Moer heeft als kern het
agrarische karakter behouden, terwijl Loon op Zand en Kaatsheuvel veel werk
boden en deels nog steeds bieden in de schoen- en lederindustrie. De belangrijkste werkverschaffers zijn nu de recreatieve sector en de kleine en middelgrote industrie.
Loon op Zand maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
Midden-Brabant.
2. Bodemgesteldheid
2.1. Grondsoorten
De zandgronden in deze gemeente zijn van Pleistocene oorsprong. In diverse
perioden daarna zijn er verstuivingen geweest, het eerst aan het eind van de
laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden, daarna rond 600 voor Christus en in
de veertiende eeuw. Klimatologische factoren en menselijk ingrijpen werkten daar
aan mee. Daarnaast ontstond er in het Holoceen, de periode die volgde op het
Pleistoceen, veengroei in de lagere gedeelten. Het midden en zuidoosten was, als
onderdeel van de dekzandrug van Tilburg naar de oostelijke Langstraat, droog en
zandig. In het noorden vond men tegen deze hogere zandgronden een veendek. Dit
veen, belangrijk voor de turfwinning, is inmiddels practisch geheel verdwenen.
De gronden zijn hoofdzakelijk fijnzandig en zwaklemig, natuurlijk met uitzondering van de hoge stuifduincomplexen, die niet leemhoudend zijn.
2.2. Hoogte en afwatering
De hoogste terreinen bevinden zich in het zuiden en in het midden van Loon op
Zand. Van het zuiden, met 11,6 m. boven N.A.P., loopt de hoogte op tot 12,7 m.
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in de Loonse Duinen, in de nabijheid van de Efteling. De hoogte loopt naar het
noordoosten toe terug tot 4 m. boven N.A.P., en in het westen 6.5 m. tot 2.1 m.
De afwatering geschiedt in noordwaartse richting, naar de Bergse Maas. Het
duinencomplex vormde daarbij een barrière, welke vergroot werd door de dichte
lösslagen onder die duinen die het wegzakken van het water verhinderden. De
gemeente werd op deze wijze eeuwenlang geteisterd door overstromingen. Vooral in
de winter liep de waterstand hoog op. Om'de afwateringssituatie te verbeteren
werden er zanddijken aangelegd, waarvan het zand gewonnen werd uit de duinen
zelf. Om het water van de verschillende beken en lopen als de Moerse Loop af te
kunnen voeren naar het Hollands Diep moest men ingrijpen. In deze eeuw heeft men
door de constructie van de Baardwijkse Overlaat en het in 1907-1911 gegraven
Afwateringskanaal van 's Hertogenbosch naar Drongelen de overlast beëindigd. De
invloed van de overlaat op Loon op Zand was overigens betrekkelijk, de Meerdijk
was van groter belang. De aanwezige duinen werkten ook als barrière. Eveneens in
het noorden bevindt zich een met de verkaveling samenhangend ontwateringssloten-complex dat zuid-noord gericht is. Dit bestond al eerder dan het bovengenoemde kanaal.
Daarnaast is er nog een klein deel in het westen dat afwatert op de Donge, zoals
de Oude Leij en de Moerse Loop.
Wateren van natuurlijke oorsprong zijn nog te vinden in de vorm van vennen,
zoals het Leikeven en het Plakkeven.
Een dijkdoorbraak in 1700 veroorzaakte een overstroming ter hoogte van de
Melkdijk. Het aldus gevormde wiel heet het Galgenwiel.
Van kunstmatige oorsprong is de halfcirkelvormig uitgegraven brede sloot met
eiken rondom op de as van de Kasteellaan. Oorspronkelijk vormde dit met het stuk
aan de overzijde een volledige cirkel de grens van het landgoed van het kasteel.
De ijsbaan is in de jaren dertig gegraven.
De gemeente valt onder het Waterschap de Dongestroom.
3. Grondgebruik
Bijna 2000 ha. wordt ingenomen door natuurgebied, namelijk de Drunense en de
Loonse Duinen en het Landgoed Unitas. De Loonse en Drunense Duinen, die deels
ook in de gemeente Drunen gelegen zijn, zijn bestemd tot natuurreservaat. Dit is
het geval sinds het gebied in 1922 in eigendom werd verkregen door de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten. Het gebied is gelegen op een hoge dekzandrug.
Het bestaat deels uit stuifzand, deels uit met naaldwoud beboste stukken. De
hoge zandige gronden waren niet te gebruiken in het boerenbedrijf. Aan de randen
van de heide werden in de Middeleeuwen "contactontginningen" ingericht. Deze
ontginningen vormden een brug tussen het natte, en het droge gebied, tussen de
lagere en de hogere grond. In Loon op Zand werd een deel van het gebied voor de
akkerbouw ingericht. Een ander deel was heide, in gebruik als graasgrond voor de
schapen. Ontginningspogingen en zandwinning voor de dijkenbouw in het overlatengebied tussen 400 en 1273 resulteerde in het ontstaan van het stuifduinenlandschap.
Het noordelijke oude akkerbouwgebied is te vinden rondom de Capelsestraat, ten
noorden van de Hoofdstraat, rondom de Roestenbergstraat en bij de Kinkenpolder.
Men vindt deze akkers eveneens tussen de Van Haestrechtstraat en de Duinlaan.
Ook het gehucht Loons Hoekje en Achterste Hoeve horen daar bij. In het centrum
liggen de oude akkers rondom de gehuchten Kraanven en Duikse Hoef en tussen de
Eftelingsestraat en de Horst. In het westelijk deel der gemeente behoren de
gronden boven de Paalstraat en de Zijstraat er bij, het terrein ten noorden van
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de Middelstraat tot en met de Bisarsteeg en het gehucht De Moer. In het zuidoosten bevinden de oude akkers zich in een driekwart cirkel rondom Loon op Zand.
Het Land van Kleef hoort hier b i j , evenals de Kloosterstraat en delen van de
Loonse Molenstraat. De Kasteellaan met omgeving is er tenslotte ook een deel
van.
De verkaveling bestaat voor het merendeel uit tamelijk grote, min of meer
blokvormige percelen die dwars op de wegen staan. Opvallend anders is de
Langstraatse verkaveling, die zich tussen de Rechtvaart en de Zuidhollandsedijk
bevindt. Er is hier sprake van een slagenlandschap met smalle, lange percelen
die vrijwel steeds noord-zuid zijn gericht, waardoor er een schuine hoek met de
Zuidhollandsedijk gemaakt wordt. De huizen en boerderijen aan deze dijk zijn op
het perceel gericht. Hier volgt uit, dat de huizen ten opzichte van de weg
schuin zijn geplaatst. Dit bijzondere effect, geheel verschillend van dat, waar
de panden zich naar de rooilijn voegen, is typerend voor de Langstraat.
Eikenbossen werden aangelegd om de run, eikeschors waarin zich een natuurlijke
looistof bevindt. De heideplaggen werden gestoken om als brandstof en mest te
kunnen dienen.
Behalve heideplaggen werd er in de middeleeuwen ook op grote schaal turf gestoken in de zuidelijke en westelijke moeren.
In de periode daarna werden de oude turfvelden gebruikt voor de teelt van haver
en rogge.
Van der Aa somt in 1868 behalve bovenstaande gewassen ook nog boekweit, gerst,
vlas, aardappels, knollen, peeën en andere groente en fruit op. Inmiddels zijn
de meeste van deze gewassen verdwenen. Het huidige landschap wordt gekenmerkt
door het grote areaal aan weidegebieden en een kleiner deel akkerbouwgebied.
Het landschap bestaat uit afwisselende gebieden met een vlak karakter, een
geaccidenteerd gebied in het heide- en stuifduingebied en landbouwgebieden met
een zwakgolvende structuur.
4. Infrastructuur
4.1. Waterwegen
In 1396 werd een vaart gegraven die diende voor de afvaart van de turf naar
1
s-Hertogenbosch. De vergunning voor deze onderneming werd verleend door hertogin Johanna. Als jaartal wordt ook genoemd 1394 en als opdrachtgever Paulus van
Haestrecht, de Heer van Venloon oftewel Loon op Zand. Het kanaal liep van 's
Gravenmoer over Loon op Zand en Kaatsheuvel en Capelle naar de Dieze. Deze
vaart, de Loonse Vaart, die in dit gebied bekend staat als de Turfvaart, is door
de St. Elisabethsvloed van 1421 verzand geraakt. Er is nog een klein gedeelte
van over, dat bekend staat onder de naam Bossche Sloot, bij het Landgoed Plantloon. In de veertiende en vroege vijftiende eeuw werden er meerdere, nu verdwenen turfvaarten gegraven, zoals de Vossenbergsche Vaart. Er zijn nog resten van
de Oude Vaart onder Rechtvaart, en een deel dat parallel loopt aan de Lage
Zandschel.
4.2. Wegen
Er is een duidelijk verschil te constateren in het wegenpatroon. In het middenen het oostelijk deel is er een dicht en grillig patroon te onderscheiden van
het overige deel, dat rechtlijniger en grofmaziger is.
Veel van de oude wegen blijken een recht noord-zuid dan wel oost-west verloop te
hebben. In Loon op Zand is dat de oost-west as Kloosterstraat - Bergstraat,
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doorgaand in de Middelstraat naar de Moer. Een andere oude weg is de Kasteellaan
als onderdeel van de noord-zuidas, welke een vervolg vindt in de door de specifieke landschappelijke kenmerken iets gebogen Waalwijksebaan. De oude hoofdwegen
van Kaatsheuvel zijn de Hoofdstraat, de Gasthuisstraat en de Marktstraat.
Diverse oude wegen dienen als verbinding tussen de drie hoofdkernen.
Ook de Zuidhollandsedijk, vroeger Loonsedijk, behoort tot de oude structuur en
was vroeger een eigen straatgehucht dat exact parallel loopt aan de lintbebouwing van Sprang-Capelle. De naam "dijk" wijst op een verhoging ten opzichte van
het overige land. De straat loopt aan de zijde van Sprang-Capelle sterk af,
terwijl er aan de kant van Loon op Zand vrijwel geen niveauverschil aanwijsbaar
is.
Blijkens de kaart van J. Kuyper uit 1867 voerde er een verharde weg door Loon op
Zand. Het was de route van Tilburg naar Sprang, die doorliep tot Besoyen. Deze
weg zal rond 1846 van een keibestrating zijn voorzien. Van zuid naar noord
volgde deze de Finantiën, de Kasteellaan, afbuigend naar de Kerkstraat en van
daar naar de Hoge Steenweg, waarna het tracé Horst gevolgd werd. De weg had een
verharde aftakking, de Udenhoutseweg. Zowel het verloop van deze weg naar
Udenhout als de hierboven beschreven weg zijn kaarsrecht. Beide zijn een typisch
voorbeeld van wegenaanleg door heidegebied.
Aftakkingen, zoals bij de Gasthuisstraat, werden bepaald door de loop van
verdwenen lopen of vaarten, in het onderhavige geval de Vossenbergsche Vaart.
De oude structuur wordt sinds ca. 1985 doorsneden door de Rijksweg A 261. Dit is
de weg van Tilburg naar Loon op Zand. De hier. op aan sluitende Provinciale weg
van Loon op Zand naar Waalwijk doorsnijdt de Loonse Duinen.
4.3. Spoorwegen
Loon op Zand heeft geen spoorverbinding en heeft deze ook nooit gekend. Het
deelde een station met Sprang op het grondgebied van die gemeente op de lijn Den
Bosch-Lage Zwaluwe. Het personenvervoer is in 1950 gestopt.
Er was een raccordement voor de leerlooierij in Loon op Zand.
Op 31 oktober 1882 werd er een tramverbinding ingesteld van Tilburg naar Capelle
die de route over de oude verharde weg volgde, met haltes in Loon op Zand en
Kaatsheuvel. In 1926 volgde er een busverbinding, die zo concurrerend werkte dat
er in 1934 een einde kwam aan het vervoer per tram. Er zijn geen restanten meer
over.
4.4. Militaire infrastructuur
Er is geen militaire infrastructuur in Loon op Zand. Wel zijn de Drunense Duinen
in gebruik als militair oefenterrein. De uitgebreide munitie opslagplaatsen zijn
naoorlogs.
.
.
.
.
5. Nederzettingsstructuur
5.1. Loon op Zand
De oudste sporen van bewoning gaan terug tot de prehistorie. Deze zijn gevonden
op het landgoed Huis ter Heide, ten westen van Loon op Zand. De oudste ontginningen zullen dateren uit de tiende en elfde eeuw. Deze bevinden zich in het
Schiidtiendgebied. Dit gebied sterkt zich uit van het kasteel van Loon op Zand
in het zuiden tot de achterkade van de Langstraat in het noordelijke gebied. In
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1233 is er voor het eerst sprake van Loon op Zand, wanneer er een stenen St.
Willebrordkerkje gebouwd is.
De plaats werd in 1269 voor het eerst officieel genoemd, toen het als grondheerlijkheid werd uitgegeven aan Willem van Horn.
Het plaatsje dat in de twaalfde eeuw ontstond is niet op dezelfde plek gelegen
als de huidige nederzetting. In de veertiende eeuw zag men zich door de zandverstuivingen gedwongen om de locatie van het oude Venloon meer naar het zuidwesten op te schuiven. Op een stuk grond met de naam: "Kerkenakker" nabij de
Waalwijksebaan zijn ondergronds nog resten van het dertiende-eeuwse kerkje.
Loon op Zand kam worden aangeduid als een kasteeldorp. Er zijn aanwijsbare relaties tussen de vorming van het dorp en het kasteel. Er was een eigen adellijke
kerk, de gemeente werd als grondheerlijkheid uitgegeven en er is nog steeds een
zichtbare relatie tussen het kasteel en de overige dorpsbebouwing. Wanneer men
de functie van de nederzetting primair stelt, kan men Loon op Zand tot de
straatdorpen rekenen. Het bevindt zich op de overgang tussen zand en veengebied
en het lag op een kruispunt van wegen waardoor de handelsfunctie tot ontwikkeling kwam. Een straat, bestaande uit aaneengesloten bebouwing kon zich aldus
ontwikkelen.
Loon op Zand werd opgedeeld in de delen Straatskwartier en Vaartskwartier. Het
Straatskwartier dankte haar naam aan de belangrijke oude Bossche Baan. Het
Vaartskwartier is genoemd naar de oude turfvaart. Kaatsheuvel en de noordelijke
gehuchten hoorden aldus bij het Vaartskwartier. Loon op Zand en overige gehuchten in het zuidelijk deel behoorden tot het Straatskwartier.
In de veertiende eeuw kwam de gemeente tot welvaart door afgraving van het veen
en de verscheping hiervan naar 's-Hertogenbosch. Hier kwam een einde aan door de
al genoemde St. Elisabethsvloed, door veenbranden en zandverstuivingen. Men was
dus gedwongen naar andere bestaansmiddelen om te zien.
Het is moeilijk om het begin van de looierij aan te duiden. In de eerste eeuwen
is er sprake van huisnijverheid. In de achttiende eeuw is het gebied waarin
deze gemeente ligt, de Langstraat, bekend om de vele leerlooierijen en schoenmakerijen. De eerste die in Loon op Zand bekend is, was de leerlooierij van de
legerofficier J.C.E. Verster.
Diverse factoren waren van belang voor de ontwikkeling van deze tak van industrie. Er waren beekjes waar de huiden in gehangen konden worden, en veel eikenbossen die via de "run" voor looistoffen zorgden. De huiden werden aangevoerd
vanuit het noorden. Daarentegen konden de afvalproducten van de leerlooierij,
lijm en koehaar, gebruikt worden bij de nabij gelegen wolindustrie in Tilburg en
bij de tapijtweverij in Breda. De ligging van dit gebied op de grens met de meer
welvarende provincies zoals Holland en Utrecht garandeerde de afzet. In de
negentiende eeuw wordt duidelijk om hoeveel bedrijven het gaat. In de uit 1859
daterende "Staat van Nederlandsche fabrieken" werd geschreven over 38 leerlooierijen en 300 schoenmakerijen in de gemeente Loon op Zand.
Intussen nam de gemeentelijke bevolking gestaag toe in omvang. In 1822 waren er
3952, in 1840 5079 inwoners. In 1880 waren dat er 6816, in 1947 12244.
De leerverwerkende nijverheid bracht overigens voor het merendeel van de arbeiders geen welvaart met zich mee. Zij bleven arm door het systeem van de gedwongen winkelnering. Hierbij werden zij min of meer gedwongen hun loon ofwel in
natura te ontvangen dan wel producten voor woekerprijzen te kopen bij hun
werkgever. Dit betalingssysteem leidde tot opstanden onder de bevolking, met
name die van Kaatsheuvel. In 1909 kwam er een einde aan.
De plaats Loon op Zand bleef in vergelijking met Kaatsheuvel achter in groei. De
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grootste uitbreiding van het areaal aan woningbouw heeft eerst in de laatste
jaren gestalte gekregen.
5.2. Kaatsheuvel
Kaatsheuvel is een straatdorp. Het ontstond in de veertiende eeuw. De oude
structuur is nog goed herkenbaar in die zin, dat zich achter de bebouwing aan de
oost-west lopende hoofdwegen de groene weiden uitstrekken.
Het westelijke deel, Berndijk, ontstond in de vijftiende eeuw toen de
Norbertijnen, de paters van de Abdij van Berne er het land ontgonnen. Toen de
turfstekerij niet meer van belang was, concentreerde men zich op het leerlooien
en maken van schoenen. Na een schuchter begin begon het al vanaf 1800 Loon op
Zand zelf te overvleugelen, hetgeen zich in allerlei kleine zaken uitte. Zo kon
men vanaf 1818 ook in Kaatsheuvel worden begraven, iets wat tot die tijd aan
Loon op Zand was voorbehouden. In 1853 culmineerde de opbloei in de locatie van
het gemeentehuis te Kaatsheuvel. Vanaf die tijd worden de belangrijkste gebouwen
en functies in Kaatsheuvel geconcentreerd.
In de negentiende eeuw en in de eerste helft van deze eeuw werden er veel
fabrieken gebouwd ten behoeve van de schoenmakerij. Bij alles wat er nog rest, .
moet men bedenken dat de grootste en meest markante bedrijfsgebouwen de laatste
twintig jaar zijn afgebroken. Ditzelfde geldt voor Loon op Zand. Het merendeel
bestond overigens uit kleine fabriekjes.
De versnippering door de kleine bedrijfsgrootte bleek uiteindelijk funest te
zijn voor de bedrijfsvoering. De arbeiders zelf bundelden hun krachten in 1909
met de oprichting van de Werkliedenbond of R.K. Vakvereniging.
De eigenlijke nekslag viel in de crisisjaren dertig. Men probeerde de enorme
werkeloosheid op te lossen door middel van werkverschaffingsprojecten, zoals het
graven van de Ijsbaan bij de Waalwijksebaan. Een aanzet tot een vernieuwde bloei
in een heel andere sfeer was de opzet van een kinderspeeltuin en sportterrein in
1933 door twee kapelaans. Na de Tweede Wereldoorlog zag de toenmalige burgemeester naar aanleiding van een grote expositie over de schoen, die veel belangstellenden trok, kansen voor werkgelegenheid in een heel nieuwe sector: de
recreatie. De echtgenote van burgemeester Van der Heijden kwam op het idee,
sprookjes in beeldende vorm te realiseren. In 1951 werd het sprookjespark De
Efteling officieel geopend.
Vanaf die tijd tot nu werd er in hoog tempo gebouwd in de hoofdkernen. In eerste
instantie werd het gedeelte tussen de Hoofdstraat en de Hilsestraat bebouwd met
rijtjeswoningen, terwijl het gebied rond het Wilhelminaplein tot de Europalaan
vooral villabebouwing kreeg. Toen in 1961 de Vossenbergselaan werd uitgebreid en
voltooid, was daarmee het laatste deel van de Vossenbergsche Vaart verdwenen. De
laatste twintig jaar is de plaats nog aanmerkelijk verder uitgebreid.
5.3. De Moer
De Moer is rond 1400 ontstaan. De naam verwijst al naar het oorspronkelijke
hoofdmiddel van bestaan, namelijk het uitmoeren oftewel turf graven. Naar
ontstaan kan het dan ook benoemd worden als veenhoevengehucht. Nadat het veen
vergraven was kwam de akkerbouw en deze is nog steeds het belangrijkste bestaansmiddel. De gronden waren schraal en leverden de boeren niet veel op.
Heideontginningen werden pas vanaf het begin van deze eeuw op grote schaal ter
hand genomen. Het betreffende areaal werd bebost met naaldhout. In de jaren
dertig was er bij wijze van werkverschaffingsproject wederom een ontginningscampagne te zuiden en oosten van het dorp.
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Het was te danken aan de inspanningen van de pastoor dat er zo'n opvallend grote
kerk verrezen is. Pastoor Kamp werd in 1894 benoemd en was daarmee de eerste
herder van de toen 180 personen tellende kern.
Het geringe economisch belang dat aan De Moer gehecht werd, bleek ook uit de
late aansluiting op het electriciteits- en waterleidingnet, namelijk in 1950. De
Moer is in tegenstelling tot de twee andere kernen steeds klein gebleven en
bestaat nog altijd uit de kruising van de Middelstraat en de Zijstraat.
5.4. Gehuchten
Duiksehoef lijkt als gehucht te zijn ontstaan rond een driehoekige plaatse en
zou als zodanig tot de oudste nederzettingen kunnen behoren.
Roestelberg ontstond als een middeleeuwse heidenederzetting, een agrarische
gemeenschap bij de Loonse Duinen.
Het gehucht Molenstraat is een voorbeeld van een middeleeuwse nederzetting,
zoals ze tussen 1000 en 1200 ontstonden: een kampgehucht. Zo'n gehucht ontstond
uit een eenmansbedrijf dat zich toelegde op de ontginning van een klein stuk
woeste grond.
De bewoners van de gehuchten ten noorden en westen, onder meer het toenmalige
Eerste en Tweede Straatje, van Kaatsheuvel vonden hun bestaansmiddelen in de
kleine ambachtelijke nijverheid. De hennepteelt was de basis van dit armoedige
bestaan. Er werden stoelen gemat, zwavelstokken gemaakt en matten gevlochten.
Daarnaast werd werk verricht als scharensliep. De bewoners van deze gehuchten
leidden een ambulant bestaan, waarbij zij hun waren in de omgeving verkochten.
Het Eerste Straatje ontwikkelde zich aan het eind van de negentiende eeuw tot
het kerkgehucht Berndijk langs de Erasstraat.
In het gehucht Loons Hoekje heeft lang een touwslagerij bestaan.
Aan de Horst 8, dus bij het vroegere gehucht de Efteling, staat nog het sterk
verbouwde en daarom niet geïnventariseerde café "De Steenbakker". Zowel de naam
als de geraadpleegde literatuur wijst op het bestaan van een kleinschalige
steenfabriek. Er moet in de tweede helft van de vorige eeuw ook een steenbakkerij hebben gestaan tussen de Kasteellaan en het Moleneind.
Deze takken van nijverheid zijn kort na 1900 verdwenen.

6. Stedebouwkundige typologie
In deze landelijke gemeente hebben zich tot 1950 geen planmatige ontwikkelingen
voorgedaan. De bebouwing heeft zich tot die tijd langs de bestaande wegen
verdicht en geconcentreerd. Tot 1950 is er sprake van een sterke vermenging van
functies.
6.1. Bijzondere gebieden
Een gebied van bijzondere waarde is gelegen aan de Erasstraat. Dit gebied vormt
de kern van het kerkgehucht Berndijk. Het bevat de kerk en pastorie op de
nummers 6 en 8 en het bijbehorende kerkhof. Het patronaat op nummer 10 hoort
tevens tot dit gebied. Bovendien behoort tot dit gebied het er tegenover gelegen
klooster op nummer 5 en de school op Sweensstraat 63. Deze serie gebouwen hebben
een hoge kwaliteit in zowel cultuurhistorisch, architectonisch als stedebouwkundig opzicht. Uit de vestiging van de grote en rijke Neo-Romaanse kerk in
1893-1895 blijkt de groei van de kleine arme kern. De voorwaarden voor die bouw
werd werd mogelijk gemaakt door het doorzettingsvermogen van de toenmalige
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pastoor Sweens. Hij werd in 1906 opgevolgd door pastoor Eras die zich inzette
voor de uitgroei van het gebied met het klooster en de school tussen 1914 en
1918. In 1931 werd er het patronaat aan toegevoegd.
Het sprookjespark "De Efteling" is te laat ontwikkeld om het er als bijzonder
gebied in dit kader bij te kunnen betrekken.
7. Karakterisering der objecten, bouwvormen en typen
7.1. Woonhuizen
In de gemeente Loon op Zand bevinden zich diverse woonhuistypen. Tot de oudste
behoort het eenlaags woonhuis onder zadeldak dat parallel aan de straat loopt,
zoals het vroegere valkeniershuis aan de Dr. van Kesselstraat 3. Een zeer rijk
gedecoreerd voorbeeld is het oudste woonhuis aan de Dr. van Beurdenstraat 30-32
met zinken dakkapellen, uit 1909-1911. De opdrachtgever was Van Nieuwstadt.
Rijk gedecoreerd is ook het lijstgeveltype met in- en uitgezwenkte, ingezwenkte
of afgeschuinde zijkanten. De nok van dit type staat haaks op de weg. Deze
vormgeving vindt men van ca. 1870 tot ca. 1925. Een ouder voorbeeld met een
Eclecticistische vormgeving staat bij voorbeeld aan de Hoofdstraat 1. Er zijn
nog veel huizen bewaard gebleven met voor die tijd karakteristieke vensters met
ronde schouders, geprofileerde stucomlijsting en kuiven. Hetzelfde type, maar
dan puur Art Deco met als thema de driehoek is te vinden aan de Peperstraat 3.
In Loon op Zand en Kaatsheuvel zijn volkswoningen gebouwd. Men vindt deze
verspreid langs de reeds bestaande wegen.
Dit zijn veelal zeer eenvoudige
eenlaags blokjes van twee onder een kap, met een gemeenschappelijke toegang tot
het achtererf via een rondboogpoortje. Een groter blok vindt men aan de
Roestenbergstraat 33-47 met drie rondboogpoortjes.
De rijkste uitvoering vindt men aan de Mgr. Völkerstraat 102-140. Het zijn vijf
blokken van elk vier woningen met reliëfdecoratie in de topgevels. Om het andere
blok is er een terugsprong. Dit is mogelijk te identificeren als de oudste
woningbouw uit 1919. In de jaren twintig én vroege jaren dertig verschenen er
rijtjes woningen aan de randen van de woonkernen, zoals aan de Sweensstraat en
aan de Van Salm Salmstraat.
.
Het overgrote deel van de bebouwing bleef echter geënt op het vrijstaande
woonhuis. Deze huizen blijven aan de bescheiden kant, er zijn weinig grote
villa's of herenhuizen. Het oudste herenhuis is gelegen aan de Hoofdstraat 101.
Het is èen sober tweelaags gebouw met dwars zadeldak dat dateert uit 1822-1830.
Een grote villa in Loon op Zand is te vinden aan de Kasteellaan 20. Dit gebouw
dat oorspronkelijk is gebouwd in 1900 en verbouwd in de jaren twintig en dertig,
heeft ook gediend als vrouwenklooster en heeft nu een horecafunctie.
Diverse villa's zijn markant geplaatst. Uit ca. 1900 dateert het herenhuis aan
de Hoofdstraat 85 op de as van de Peperstraat. In dit pand is nu een slagerij
gevestigd. Een tamelijk groot huis met Chaletstijl-elementen is het dubbelpand
aan de Gasthuisstraat 30-32, Villa Ottilie uit ca. 1905, een pand op de as met
de Dr. van Beurdenstraat. Op de hoek van de Hoofdstraat 109 en de Jan de Rooijstraat staat een grote villa die mogelijk is gebouwd rond 1940. Deze villa met
verspringende gevelvlakken en vele details is gebouwd in de trant van de Delftse
School. In dezelfde stijl en tijd zal de fabrikantenvilla aan de Rechtvaart 2
zijn gebouwd, naast de latere fabrieksgebouwen.
In Loon op Zand is er aan de Kerkstraat 13 een voornaam herenhuis gebouwd op de
plaats van het gemeentehuis. De voorgevel van dit Eclecticistische pand zal
dateren uit ca. 1870, een fraai bewerkte vijfzijdige erker aan de tuinzijde is
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mogelijk rond 1900 toegevoegd.
In de jaren twintig en dertig is er veel gebouwd in een sobere, traditionele
trant waaraan soms elementen uit de Amsterdamse School zijn toegevoegd. Veel van
deze panden zijn gebouwd door de toenmalige architecten Tirion en Prins.
Terugkerende zaken zijn de afgeschuinde erker over twee verdiepingen met vertand
metselwerk en een golfrand in de houten gootlijst. Voorbeelden zijn Nieuwe Markt
17-18, 19-20 uit 1932 en veel van de huizen in de Dr. van Beurdenstraat, waaronder zijn eigen woonhuis met tekenatelier op nummer 10, een pand uit 1934.
Bijna zakelijk is de stijl van de grote burgemeestersvilla "De Heerdt"
uit 1935. Deze ligt aan het Wilhelminaplein 1, tegenover de kerk en pastorie.
7.2. Boerderijen
In de gemeente, ook in de kernen zelf, bevinden zich diverse kortgevelboerderijen waarvan de architectuur is aangepast aan die van de dorpshuizen. Dit
leverde een rijk gedetailleerde architectuur op. Met uitzondering van de
Zuidhollandsedijk is er buiten de kernen een veel eenvoudiger architectuur
toegepast. De handvorm of machinale baksteen heeft een afwerking met vlechtingen. Het rieten dak is aan beide zijden afgewolfd.
De lang- en kortgevelboerderijen in deze gemeente kennen verschillende verschijningsvormen. De oudste vorm is waarschijnlijk die, waarbij de boerderij
bestaat uit een laag type van handvorm baksteen met een rieten dak met eindschilden. Dit type treft men in herkenbare vorm aan in de Middelstraat 68, de
Hoge Zandschel 11, de Pastoor Kampstraat 22 en de Dongenseweg 5. Daarnaast zijn
er vele boerderijen van gemiddelde grootte met een afgewolfd rieten zadeldak.
Volgens de muurankers "1788" is de oudste van dit soort te vinden aan de Lage
Zandschel 1. Er zijn diverse van deze eenvoudige boerderijen met cultuurhistorische waarde, alleen al door hun ligging. Voorbeelden hiervan zijn onder meer
Heikant 27, Land van Kleef 7 en Kinkenpolder 2 en 12.
Het type dat hier op volgt heeft een hoge puntgevel, welke vaak beëindigd wordt
door een afgeronde tuit met enig siermetselwerk. De dakvorm is het zadeldak. Het
oudst gedateerde voorbeeld van dit type is te vinden aan de Zuidhollandsedijk
53, namelijk 1798. Deze boerderij is sterk gerestaureerd. Andere voorbeelden
van dit door de gehele gemeente vindbare type zijn Rechtvaart 15 en 16.
Tussen ca. 1870 en 1910 komt er een rijk kortgeveltype in zwang dat zich in
weinig onderscheidt van de woonhuisarchitectuur. De voorgevel is veelal een
lijstgevel die in- en uitgezwenkt kan zijn, alleen ingezwenkt of afgeschuind.
De vorm van het dak is het zadeldak, met aan de voorzijde een klein wolfeinde.
Aan de Kloosterstraat 6 bevindt zich een kortgevelboerderij met een een rechte
lijst als beëindiging en een geschulpte gepleisterde rand als windveer. Deze
gevel met Neo-Renaissance-elementen dateert uit 1910. In de achtergevel bevindt
zich muurwerk, gele ijsselsteentjes, dat mogelijk uit de achttiende eeuw stamt.
Andere voorbeelden zijn de gevels van de boerderijen aan de Kasteellaan 1 en
Oranjeplein 6 uit ca. 1870. De Mariahoeve aan de Zuidhollandsedijk dateert uit
1905. De gevel van Kloosterstraat 15 dateert grotendeels uit ca. 1925.
Aan het eind van deze periode tot circa 1910 bouwde men het woonhuis apart. Ook
dit geschiedt in een rijke vormgeving. Diverse voorbeelden treft men aan uit
1905 aan de Zuidhollandsedijk. In dat jaar brak er namelijk een brand uit die
vele objecten in de as legde. Fraai en gaaf zijn de nummers 195 en 205.
Hierop volgde er weer een periode waarbij boerderij en stal weer onder een kap,
nu een mansardekap, zijn geïntegreerd. Een voorbeeld met Art Deco-elementen in
het metselwerk treft men aan De Roei 1. In 1928 bouwde men een dergelijk voor-
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huis voor het veel oudere stalgedeelte aan de Zuidhollandsedijk 173. Een bijzonderheid hiervan is, dat het als enige is uitgevoerd in kalkzandsteen.
Eenvoudig en sober is tenslotte de uitvoering van de boerderijen, weer onder
zadeldak met klein wolfeind, in de periode 1930-1955. Een gaaf voorbeeld uit de
jaren dertig is de grote langgevelboerderij "De Beukenhorst" aan de Kasteellaan
19. Aan de Bergstraat 64 bevindt zich een gave Wederopbouw-boerderij uit ca.
1950.
Over het geheel genomen zijn er betrekkelijk weinig oude bijgebouwen overgebleven. Vermeldenswaard zijn de bakhuizen bij Vaartstraat 70 en Zijstraat 10.
Behalve de grote boerderijen bestaan er nog enkele kleine landarbeiderswoningen,
onder meer aan de Kinkenpolder 9. Een aparte vermelding is het vroegere landbouwhuis aan de Antoniusstraat 44 waard. Dit vierkante pand onder tentdak met
piron uit ca. 1935 was tevens woning van een graanhandelaar.
7.3. Industriële gebouwen
Tot de oudste typen van industriële gebouwen behoren de molens. Aan de
Zuidhollandsedijk 189 bevindt zich een ronde stenen stellingkorenmolen, een
Rijksmonument. Deze molen heeft in de romp de naam; "De Eendragt" en het jaartal
1779. Mogelijk is dit het bouwjaar en dateert de huidige verschijning uit ca.
1870. De molen wordt sinds enkele jaren deels aan het oog onttrokken door het er
om heen opgetrokken horeca- en winkelcomplex.
Aan Vaartstraat 100 staat een ronde bakstenen molenromp. De molen werd in 1849
gebouwd. In 1952 Werden de wieken er af gehaald en de aarden wal werd vervangen
door een bakstenen stelling waarin een magazijn werd gevestigd.
Loon op Zand
Al is de schoen-en lederindustrie niet meer van het grootste economische belang,
toch zijn er nog veel gebouwen over die getuigen van deze nijverheid, in de vorm
van achterbebouwing. Dit zijn vaak een-of tweelaags baksteen gebouwen met
getoogde vensters en een plat dak. Rond 1910 zal de tweelaagse aanbouw van
Kloosterstraat 13 zijn verrezen. Iets later zal het tweelaagse gebouw achter
Kasteellaan 6-8 zijn gebouwd.
Een klein complexje aan de Weteringstraat, te weten de nummers 11, 12, 13, 14,
15, 16 en 17, alsmede de aangrenzende villa aan de Venloonstraat 6, behoorde toe
aan de schoenfabrikant Brands. Deze fabriek en aanpalende woonhuizen verrezen
tussen 1900-1947.
.
Circa 1925 zal de leerlooierij aan de Kloosterlaan 40 zijn neergezet, herkenbaar
aan een ijzeren koe als windvaan. Het enige nog bestaande grote complex is de
lederfabriek Hollandia, Kerkstraat 30. Dit is een zeer lang drielaags gebouw met
bijgebouwen.
Aan de Kloosterstraat 28 bevindt zich nog de lage loods van de in 1957 gestartte
schoenfabriek Martello..
Kaatsheuvel
Nog duidelijker aanwijsbaar dan in Loon op Zand is hier de aanwezigheid van de
leerverwerkende bedrijven. Vrijwel elk woonhuis heeft een klein dan wel groot en
langgerekt stuk achterbebouwing, waarin zich bij navraag steeds een schoenmakerij dan wel leerlooierij heeft bevonden. De meeste van deze bedrijfsruimten
hebben een andere bestemming gevonden.
Ook het oudste bedrijfsgebouw bevindt zich hier. Het is het grootste bijgebouw
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van het herenhuis aan de Hoofdstraat 101. Dit sobere tweelaags bijgebouw van
ijsselsteen staat bekend onder de naam Brouwershuis. Mogelijk dateert het uit
ca. 1770. Al in een vroege periode werd hier het leerlooiers -annex schoenmaker sambacht uitgeoefend.
Deze functie is verloren gegaan, evenals de brouwerij die er in de vorige eeuw
gevestigd was.
De tweelaagse schoenenfabriek aan de Gasthuisstraat 16 uit ca. 1880 is nu een
garage. De bouw van fabrieksgebouwen ging door tot in de jaren vijftig. Een gaaf
voorbeeld is te vinden aan de Gasthuisstraat 142. Daar werd in 1953 het stansen stikatelier Marcol opgericht. Uit die tijd zal ook het aan de grens van
Kaatsheuvel opgerichte complex aan de Rechtvaart 2-2A dateren. Er is nu een
andersoortig bedrijf in gevestigd. Vooral de bouw van deze laatste grootschalige
fabriek geeft de korte opbloei aan van deze nijverheid in de eerste helft van de
jaren vijftig. Het kantoor en de tweelaagse fabriek van de familie Stokkermans
vormen een L-vorm. De bijbehorende fabrikantenvilla in de stijl van de Delftse
School laat zich plaatsen in de jaren dertig.
Een andere aanwijzing voor de industriële ontwikkeling is de aanwezigheid van
bepaalde bedrijfstypen. Aan de grens van de gemeente met Sprang Capelle, aan de
Jan de Rooijstraat, bevindt zich het uit 1911 daterende complex van de steenkolen en gasfabriek, directeurswoning en opzichterswoning. Een dergelijk gaaf
complex is zeldzaam, al is de functie veranderd.
Relatief zeldzaam was ook de aan de rand van een woonwijk geplaatste watertoren
in de stijl van de Amsterdamse School. Dit betonnen bouwwerk uit 1925 ruimde in
1985 het veld.
7.4. Openbare gebouwen
Kaatsheuvel
Tot de oudste openbare gebouwen in Kaatsheuvel behoren de schoolgebouwen. Het
alleroudste is te vinden achter de Hoofdstraat 49-51. In 1615 is het neergezet
als school, tegenwoordig doet het dienst als opslagplaats. Rondbogen in het nu
witgeschilderde metselwerk van dit eenvoudige pand geven de vroegere plaats van
deur en ramen aan.
In het gehucht Lage Zandschel heeft tot 1978 een openbare lagere school gestaan.
De rijk geornamenteerde schoolmeesterswoning aan de Lage Zandschel 2 uit hetzelfde bouwjaar, 1902, resteert als herinnering.
Uit 1914 dateert de voormalige meisjesschool aan de Sweensstraat 63, behorende
bij het klooster aan de Erasstraat. In 1927 is de nog steeds als zodanig functionerende St. Theresiaschool gebouwd, een groot markant tweelaags gebouw in Art
Deco-stijl met een beeld van de patroonheilige in een nis.
In 1905 werd aan de Antoniusstraat 12-14 een kleine marechausseekazerne gebouwd
die nog steeds opvalt door een verzorgde detaillering, al is het deels dichtgetimmerd.
Aan de Hoofdstraat 24-26 staat het voormalige postkantoor, dat vermoedelijk rond
1915-1920 gebouwd zal zijn.
De oude kern werd ook van enige winkelpanden voorzien. Eenvoudige Jugendstilvarianten treft men aan in de Marktstraat 1 en 5, Peperstraat 24 en 5.
Aan de Gasthuisstraat 61 ligt het vroegere café Smit. Dit trapgevelpand uit ca.
1900 is beïnvloed door Jugendstil en heeft een zorgvuldige en rijke detaille-
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ring.
.
In 1934 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe bondsgebouw van de werkliedenvereniging de Gildenbond. Dit traditionele vierkante gebouw met tentdak
verrees aan de Mgr. volkerstraat 3-3A.
Zeer markant en zorgvuldig is de vormgeving van de brandweerkazerne aan de
Nieuwe Markt 3. Dit 1-vormige gebouw met hoge slangentoren dateert uit 1952.
Loon op Zand.
De muziek speelde een belangrijke rol in het sociale leven. Hier aan herinnert
het gebouw: "Sophia's Vereeniging" uit 1922. De stijl is een eenvoudige interpretatie van late Jugendstil.
Aan de Van Rijckevorselstraat 18 staat een eenvoudige lagere school uit 1926,
met enige Amsterdamse School motieven. Deze school werd gebouwd in opdracht van
de zusters. Hun klooster, dat tegenover de school lag, is afgebroken.
Daarnaast zijn er nog enkele gave winkels, zoals de in 1927 gebouwde bakkerij
aan het Oranjeplein 18. Het heeft een zijgevel waar resten van een muurschildering met reclametekst op staan.
In de vroege jaren dertig is aan het Oranjeplein 10 de huidige kapsalon gebouwd
met een streng geometrische glas-in-lood pui.
De Moer
In de nabijheid van de kerk, aan de Middelstraat 20-22, staat een lagere school
met aangebouwde hoofdonderwijzerswoning. Al is aan dit gebouw uit ca. 1900 het
nodige vernieuwd, toch zijn er nog steeds veel gave details aanwezig.
7.5. Kerkelijke gebouwen
De gemeente is rijk aan kerkelijke complexen van een gedetailleerde en verzorgde
architectuur. Tevens zijn er vele samenhangende artefacten, zoals vier Heilig
Hartbeelden.
Loon op Zand
De oudste kerk en tevens Rijksmonument is te vinden aan het Oranjeplein 1,
terwijl de toren als Oude Raadhuisplein 21 te boek staat. Het is de in 1394
gebouwde St. Jans Onthoofding, een Gotische kruisbasiliek. De oude kerk werd in
de vijftiende eeuw uitgebreid met een dwarspand en iets later met een spitse
toren. Verdere wijzigingen vonden plaats in de vorige eeuw en in 1929, toen
architect H.W. Valk de kerk vergrootte en restaureerde. In 1965 werd de uit ca.
1450 daterende toren gerestaureerd. Het interieur bezit naast een Neo-Gotisch
houten tongewelf uit 1880 een opvallende houten preekstoel met de voorstelling
van Christus en de Samaritaanse bij de waterput. Dit werk is uitgevoerd door
J.W. Peeters in 1853. Het orgel is gebouwd in 1942, maar bevat pijpwerk uit de
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw.
Rondom de kerk ligt het kerkhof, verdeeld over drie gebiedjes. Dit kerkhof kent
vele rijke graven. Het oudste is een pastoorsgraf uit 1627. Veel van de hardstenen kruisen zijn gedecoreerd met kransen, voorzien van een gietijzeren
Christus of uitgevoerd als ging het om rustiek hout. Opvallend is een kindergraf je uit 1921 met een beeldje van porselein. Voorts zijn diverse graven
voorzien van een bronzen of verbronsd ijzeren reliëf.
Op het kerkhof bevindt zich tenslotte een Heiiig Hartbeeld met resten van
vergulding. Dit vermoedelijk uit de jaren twintig daterende kalkstenen beeld is
gesigneerd door A. van Bokhoven.
Naast de kerk bevindt zich eveneens op Oranjeplein nummer 1 de Neo-Gotische
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pastorie. Dit zeer rijk uitgevoerde pand is in 1898 ontworpen. In een nisje
boven de deur is een porseleinen beeldje van Jezus met lam geplaatst.
De jongste graven op het hierboven beschreven kerkhof dateren uit de jaren
vijftig. Vanaf deze periode zijn er graven aangelegd op een nieuw kerkhof aan de
Kloosterstraat, geheten "Resurrectio et Vita". Er is op deze rustplaats een
grote eenvormigheid betracht, door alle zerken uit te voeren als een recht
hardstenen kruis waaronder twee afgeronde tafelen met inscriptie.
Tot voor enkele jaren herbergde het klooster aan de Kloosterstraat 8 nog
religieuzen. De oudste onderdelen van het Fraterhuis, bekend onder de naam 't
Inverte, dateren uit 1840-1844. Het rechter gedeelte heeft tot de bouw van de
pastorie in 1898 als zodanig dienst gedaan. De rest van de huidige gevel is
gebouwd rond 1910-1915.
Kaatsheuvel
Te Kaatsheuvel bevinden zich vijf kerken. De St. Jan de Doper is een Neo-Gotische driebeukige kruiskerk met dubbeltorenfront en dakruiter. Deze is te vinden
aan de Hoofdstraat 21, in het centrum van de woonkern. De architect van deze in
1912-1915 gebouwde kerk was de Tilburgse C. van Hoof. Het interieur van deze met
twee ranke westtorens voorziene kerk is eveneens in Neo-Gotische stijl en is
geleverd door het Eindhovense atelier van J. Custers. Het orgel is gebouwd in
1854 door J.J. Vollebregt & Zoon. Het op een hoge sokkel staande Heilig
Hartbeeld met opgeheven rechterhand is gesigneerd door dezelfde Custers. Het
bijbehorende kerkhof is in 1837 aangelegd. Een verklaarbaar jaartal, wanneer men
bedenkt dat de voorganger van deze kerk werd opgetrokken in 1836. Er zijn gave
zerken te vinden vanaf 1849. Aan het begin is een ruw bakstenen kapelletje
opgetrokken waarin de Piëta is afgebeeld, vrijwel aan het eind links is een
kindergraf met een grote terracotta engel die een kind geleidt. Centraal aan het
eind van het kerkhof bevindt zich een Calvarieberg, vermoedelijk in zink uitgevoerd. Naast de pastorie, op de nummers 30 en 32, zijn in 1925 het patronaat en
de conciërgewoning gebouwd. Dit nu bij de gemeente in gebruik zijnde gebouw
vertoont Art Deco kenmerken.
Aan de Erasstraat 8 treft men de R.K kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum.
Deze kerk is gerealiseerd voor de groeiende bevolking van de woonkern Berndijk.
De architect van deze uit 1893-1895 daterende Neo-Romaanse kruiskoepelkerk met
dubbele torengevel was P. Stornebrink. Het interieur bevat een hoogaltaar van J.
Custers uit 1903 en een geschilderde kruisweg uit 1922 van Van Bokhoven en
Jonkers.
De aangebouwde pastorie is ontworpen door Th. Smeele in 1896. Bij de kerk
behoort een kerkhof waarop zich een Neo-Romaanse kerkhofkapel bevindt, die in
1906 is gebouwd naar ontwerp van C. van Hoof. In deze kapel bevindt zich een
Calvariegroep en de tekst: "Ik zal u hoop en toekomst geven". Aangebouwd ter
linkerzijde staat het gasthuis uit 1926. Dit gebouw heeft als zodanig gefunctioneerd tot 1966. Rechts van de kerk bevindt zich op nummer 10 het voormalige
patronaat, hetgeen in 1931 is opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School.
Aan de overkant bevindt zich op nummer 5 het in 1914-1918 gebouwde Herman
Jozefklooster voor de Zusters van Schijndel. Links van de ingang staat een
Heilig Hartbeeld met metalen vierpasaureool opgesteld.
De St. Jozefkerk en de pastorie zijn gebouwd aan het Wilhelminaplein 2 en 3 en
dateren uit 1936. Deze locatie in het oosten van Kaatsheuvel was gekozen i.v.m.
de wijkuitbreidingen aldaar. Architect was C.H. de Bever. De robuuste baksteenbouw en de aan de Romaanse kunst ontleende vormentaal maken het geheel tot een
goed exempel van de Delftse School. Aan de zij- en achtergevel van de kerk is
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een kerkhof gesitueerd. De oudste grafsteen is van 1937.
Het kloosterleven leverde ook enige nog bestaande gebouwen op. Aan de Gasthuisstraat 11 staat Huize Bethlehem. De Zusters Franciscanessen kwamen in 1867 uit
Oirschot om te Kaatsheuvel het onderwijs te verzorgen. De in 1868 gebouwde
schoollokalen werden omgebouwd tot gasthuis en kapel. De huidige eenvoudige
kapel is vermoedelijk rond 1900 opgezet. De overige sobere gebouwen zijn in
1935-1936 gebouwd als gasthuis voor bejaarden, een functie die zij nog steeds
vervullen. De gebouwen zijn inwendig geheel gemoderniseerd. Links van de ingang
is een hoogreliëf geplaatst, dat aan de naam herinnert. Het stelt Christus
Geboorte in de stal voor, omringd door herders en koningen. Mogelijk behoort dit
nog tot de oudste onderdelen.
Achter de huidige nieuwbouw van het bejaardentehuis aan de Antoniusstraat 1
staat nog de kerk, die de paters daar in 1934 lieten bouwen. In 1912 waren de
Paters van de Heilige Familie in Kaatsheuvel naar Kaatsheuvel gekomen alwaar zij
een Missiehuis, een seminarie lieten bouwen. Dit is allemaal verdwenen. De nog
bestaande eenbeukige zaalkerk is gebouwd in de strenge variant van de Amsterdamse School. Aan de zuidzijde bevindt zich een ouder kunststenen beeld van St.
Antonius van Padua met het Christuskind. Ver achter de kerk ligt een klein
kerkhof, dat is opgesplitst. Een deel was gereserveerd voor de Paters. Hierbij
hoort een kleine Calvarieberg. Daarnaast is er een deel voor de bejaarden
bestemd; het oudste graf dateert uit 1971. De vijfde kerk staat iets buiten
Kaatsheuvel, de enige niet Rooms-Katholieke. De Nederlands Hervormde kerk aan de
Zuidhollandsedijk 63 staat op de grens met de vroegere Staten van Holland. In
1804 werd zij in gebruik genomen. Zoals gebruikelijk bij deze geloofsovertuiging
is zowel het in- als exterieur zeer sober gehouden. Dit geldt ook voor' de in
1951 vernieuwde voorgevel. In het witgepleisterde interieur is een vrij strak
Neo-Barok orgel van de hand van P.J. Tadema geplaatst uit de tweede helft van de
vorige eeuw.
Achter de kerk is een begraafplaats met eenvoudige staande zerken die zijn
voorzien van een palmtakmotief. De oudste dateren uit 1905.
De pastorie bevindt zich op nummer 61 en is gebouwd in 1924. Een opvallend
element is de rijkbewerkte serre met gesneden houtwerk.
De Moer
In De Moer staat aan de Middelstraat 28 de H. Joachimkerk uit 1902, een zeer
grote en rijke Neo-Gotische kerk. Deze kerk is ontworpen door C. van Hoof. Bij
de absis bevindt zich een Heilig Hartbeeld, achter de kerk is een klein eenvoudig kerkhof. Naast de kerk bevindt zich de grote pastorie uit 1895, met een
deels nog gaaf interieur.
Aan de randen van de gemeente bevinden zich.twee Mariakapellen. De oudste
dateert uit 1939 en bevindt zich aan de Kasteellaan, niet ver van de grens met
Tilburg. Zij is gewijd aan de O.L. Vrouw van Loon op Zand. De witgeschilderde
kapel naar ontwerp van J. Bedaux is in 1984 gerestaureerd. Onder de houten
zoldering die de vorm van het dak volgt bevindt zich een klein polychroom beeld
van Maria met Kind.
•
De andere kapel is gebouwd in 1947 en staat op het Loons Hoekje. De door Jos van
Hulten ontworpen kapel staat deels op Loons grondgebied, deels op dat van de
gemeente Waalwijk. Het verzorgde interieur van deze drukbezochte kapel biedt
behalve gewelven en arcaturen spitsboogvensters met in glas-in-lood uitgebeelde
heiligen en een levensgroot witstenen Mariabeeld met Christuskind.
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7.6. Kastelen en landhuizen
Aan de Kasteellaan 17 bevindt zich het Kasteel van Loon op Zand. Dit Rijksmonument stamt oorspronkelijk uit de dertiende eeuw. Hiervan resteert alleen de met
graatgewelven overkluisde kelderverdieping van het donjon. Het huidige, nog
altijd omgrachte kasteel is een streng rechthoekig wit geschilderd gebouw met
klokketorentje, daterend uit 1777. Bij het kasteel horen twee flankerende
zijgebouwen. Ook het Zaadhuis hoort hierbij, een rechthoekig gebouwtje uit de
achttiende eeuw, dat evenals het kasteel na zware oorlogsschade te hebben
opgelopen werd gerestaureerd in 1950. Deze vroegere poortwachterswoning is nu
een woonhuis. Het gebouw, dat overigens niet op het terrein van het kasteel
staat maar aan de overzijde van de Kasteellaan staat pal langs het water dat de
gracht voedt.
Vlak bij dit kasteel heeft van 1897 tot 1948 nog een romantisch kasteel in
aanbouw gestaan, ontworpen door een jonkheer die in onmin leefde met de overige
familie. Het veranderde door granaatvuur in de Tweede Wereldoorlog in een ruïne:
de baksteen werd gebruikt voor de wederopbouw van andere huizen.
Aan de Middelstraat 1 staat het witgepleisterde landhuis: "Huis ter Heide",
hetgeen uit 1860-1864 dateert. Dit vroegere jachthuis is in de jaren twintig
geheel in stijl verbouwd. Het wegenpatroon met zichtassen en een halfronde weg
om het pand is deels nog aanwezig, maar door begroeiing niet meer als zodanig te
ervaren.
7.7. Infrastrucurele werken en waterstaatswerken
Bovengenoemde werken zijn in deze gemeente niet aanwijsbaar.
7.8. Militaire objecten
Er zijn geen militaire objecten in de gemeente Loon op Zand, op de munitieopslagplaatsen na, die van recente bouw zijn.
7.9. Artefacten
Bij alle woonkernen valt op dat zeer veel huizen zijn voorzien van een terracotta tegel met Maria en Kind. Het merendeel draagt de signatuur van Wim
Harzing. Deze tegels zijn aangebracht als dank, dat het betreffende huis gespaard is gebleven bij de felle gevechten en bombardementen in 1944.
Loon op Zand.
Er zijn diverse fraaie hekwerken in de gemeente. Een voorbeeld is te vinden bij
de pastorie aan het Oranjeplein 1.
Het terrein wordt afgesloten door een ijzeren hekwerk, dat men tot de Art Deco
kan rekenen. Dit hek staat op een bakstenen muurwerk, dat met gevlamd rood
glazuur is afgewerkt.
Rondom het kerkhof van de St. Jans Onthoofding staat een ijzeren hekwerk dat is
voorzien van punten en kruismotieven.
Er zijn ook enige huizen die voorzien zijn van een afscheiding. De oudste
dateert uit de vroege negentiende eeuw en behoort bij Oranjeplein 17-19. De vier
hardstenen stoeppaaltjes zijn door middel van opengewerkte schakels verbonden
aan het muurwerk. Gaaf is het gekrulde hekwerk bij de boerderij aan de
Zuidhollandsedijk 169. Vermeldenswaard is ook het ijzeren hekwerk aan de Kloosterstraat 11-13, rond 1910.
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Het woonhuis aan de Kasteellaan 16 heeft in de raamzone een eenvoudig Jugendstil- tegeltableau, gesigneerd door de firma "Holland".
Op het terrein aan de Van Rijckevorselstraat 15 staat een kalksteen beeld van
St. Gerlachus bij een boomstam, met aan zijn voeten een rund en een varken.
Achter deze patroonheilige van de veeboeren is een plaquette in het muurwerk van
het bejaardentehuis geplaatst. Een gedicht herinnert aan de aanwezigheid van de
zusters van het St. Gerlachusgesticht op die plaats van 1899 tot 1970.
Rond 1950 zal de kiosk, een muziekkapel, zijn gebouwd op de hoek van het Oranjeplein.' Het gebouw is zowel qua vorm, met de gewelfde voorzijde en hoekige
overkapping, als materiaalgebruik, beton en groot formaat baksteen, te interpreteren als een aansluiting bij de moderne architectuurideeën van die tijd. Als
zodanig is het zeldzaam en uniek in Noord-Brabant.
Kaatsheuvel
Voor de St. Jan, de pastorie en het vroegere patronaat is een lang doorlopend
ijzeren sierhek geplaatst, waarin hoge smeedijzeren lantaarns zijn geplaatst.
De Efteling
Een groot gedeelte, van wat nu het sprookjes- annex pretpark De Efteling heet,
bevindt zich op het gebied van het gehucht met die naam. De aldaar gerealiseerde
bouwsels kunnen in de categorie artefacten worden gerangschikt. Het door de
kunstenaar Anton Pieck ontworpen Sprookjesbos werd geopend op de eerste Pinksterdag van het jaar 1951. In dit oudste gedeelte dat onder leiding van Peter
Reynders werd gerealiseerd tot 1953, zijn allerlei fantasierijke bouwseltjes te
vinden die geïnspireerd zijn op diverse architectuurperioden. Er zijn mechanische poppen geplaatst die stukken uit sprookjes aanschouwelijk maken. Door de
keuze van de bouwmaterialen en de verwerking daarvan is een sfeer gecreëerd van
een onbestemde tijd, lang geleden. Er is gebruik gemaakt van handvorm en machinale baksteen, waarover een laag dunne ruwe pleister. Deze is plaatselijk
opzettelijk weggelaten en van craquelé voorzien. De kleurstelling van deze laag
verloopt van zachtwit tot geelbruin. De daken zijn voorzien van rode terracotta
daktegels, oudhollandse dakpannen of riet. De kleurencombinaties zijn zacht en
in aarde- en pasteltinten gehouden. Door een bochtig wegenverloop van klinkersteentjes en grint werd het mogelijk een verrassingseffect te verkrijgen.
Letterlijk en figuurlijk vormt het kasteel van Doornroosje, met een kunstmatige
waterval, een hoogtepunt. Het kasteel is gesitueerd op een reeds bestaande
verhoging, die voor dit doel extra opgehoogd is.
Iets buiten het gedeelte van het Sprookjesbos staat een stoomcaroussel uit 1895.
Dit object werd in 1956 opgesteld. Het bevat het originele Gavioli-orgel, een
stoomlocomobile en gesneden sculptuurwerk van de Belg De Vos.
7.10 Groenelementen
Om de zandverstuivingen tegen te houden werden langs de zomen van de Loonse en
Drunense Duinen eikestruiken aangeplant. Deze hagen werden ook langs de dit
gebied doorkruisende wegen aangeplant om als zandvang te dienen. Er zijn nog
relicten over van deze laat-middeleeuwse aanleg. Ook treft men in nieuwbouwwijken nog gespaarde eiken aan, zoals aan de Gildeweg en Kornetstraat.
Het huidige landschap wordt nog steeds gedomineerd door zomereiken als boorden
van de bossen met grove dennen. Er zijn ook vele solitair staande eiken.
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Loon op Zand.
Veel van de wegen zijn omzoomd door beuken met een omtrek van twee meter en
meer. Een monumentaal effect wordt bereikt door drie beukenlanen op het kasteel
toe te laten leiden.
Het kasteel zelf is omringd door een park, dat recent is gerestaureerd. In dit
park bevinden zich slingerende paadjes die deels omzoomd worden door ligusterhaagjes waarin bloemperken zijn aangelegd. Op de hoofdroute naar het kasteel
staan een aantal forse leilindes. In het park bevinden zich vele lindes, die
niet zelden een omvang van vier meter bereiken.
Rondom het Zaadhuis bevindt zich een parkachtig gebied met daarin diverse lanen
met eiken.
Bij de boerderijen bestaat een voorkeur voor erfbeplanting met hoge beukenhagen.
Deze beukenhagen treft men ook aan bij het kerkhof aan de Kloosterlaan en deels
rondom het vroegere Fraterhuis. Van de oorspronkelijk zeer grote tuin en landerijen van dit klooster is nog maar een klein gedeelte over, waarin een ceder en
fruitbomen: de rest is door nieuwbouw bezet. Zeven grote eiken herinneren aan de
plek waar het klooster aan de Van Rijckevorselstraat heeft gestaan.
Het kerkhof van de St. Jans Onthoofding wordt beschaduwd door enige meidoornen
en een Italiaanse populier. Resurrectio et Vita heeft enige lanen met naaldbomen.
Naast het herenhuis aan de Kerkstraat 13 bevindt zich een Kaukasische Vleugelnoot met een omtrek van 2.80 meter.
Kaatsheuvel
In deze woonkern zijn vooral de grote rode beuken bij de St. Jan en pastorie
opvallend. Ook op het kerkhof staan enige beuken met een omtrek van 3,5 meter.
Door een betonnen muur gescheiden, sluit de tuin van Huize Bethlehem hier op
aan. Perzikboompjes hebben een beschutte plaats tegen deze wand. Behalve een
groot gazon is er een veelheid aan bomen en heesters, waaronder een walnoot, een
magnolia, meidoorn, seringen, goudenregen, een ceder en berken.
Het complex van de St. Jozef wordt aan drie zijden omringd door een ligusterhaag
van ruim twee meter hoog. Een laan met rode beuken leidt naar een moderne
Calvarievoorstelling.
Het Wilhelminaplein bestaat uit een zeer groot gazon dat omzoomd is door lindes.
Het terrein van De Efteling heeft een dichte parkachtige aanleg afgewisseld met
grote gazons. Naast de overgebleven grove dennen treft men er zeer veel verschillende bomen en heesters aan, onder meer lanen met berken en platanen.
Diverse eikesoorten, beuken en acacia's moeten ook genoemd worden. De vele hoge
paarse rhododendrons zijn evenzeer beeldbepalend.
Achter de Mariakapel bij het Hoekje treft men een zwarte populier aan met een
omtrek van 5 meter.

- 26 -

8. Objectgegevens
Achterste Hoeve
2
.
• ' . ' . . - .
Kortgevelboerderij Woonhuis
Ca. 1925 Ca. 1985
Handvorm baksteen met vlechtingen. Rechte steekankers, hardsteen dorpels.
Vernieuwde twintigruits schuifvensters en negenruits schuifvensters. Luiken met
diabolabeschildering. Vernieuwde paneeldeur. Getoogde staldeur, hoge rechte
mendeuren. Wolfdak met riet.
Diverse eiken.
Ligging, cultuurhistorische waarde.
(Foto 1)
Antoniusstraat
12; 14

.

•

'••

Marechausseekazerne Woonhuis
1905
Machinale baksteen, gepleisterde plint. Gevorkte muurankers. Hardsteen dorpels,
cement speklagen. T-vensters met bovenlicht in kleine roedeverdeling, van
profilering voorzien. Onder tudorboog met baksteenmozaiek en rand van gele
strengperssteen. Plat dak met schild van kruispannen. Twee dakkapellen met
geprofileerde stijlen en stijlen eindigend in hondekopjes in profiel afgewisseld
met drie getoogde achtruits vensters onder plat dak. Schuurtje onder zadeldak
met kruispannen.
Gevelsteen J.L. van Besouw - burgemeester 19-9-1905. Nummer 12 is dichtgeplankt.
T-boogfries op klosjes. Gesitueerd op hoek Wagnerstraat. Cultuurhistorisch
belang, gaafheid in detaillering.
(Foto 2)
38;40

•

... . .

.

Dubbel woonhuis Dubbel woonhuis
Ca. 1880 Ca. 1930
Geblokt gepleisterd, wit geschilderd. Zijgevel geraapt, rechte steekankers.
Schuifvensters met glas-in-lood bovenlichten. Semi-klampdeuren met glas-in-lood
bovenlichten. Zadeldak met oud Hollandse pannen.
Zijgevels met opgemetselde afgeronde tuit. Cultuurhistorische waarde.
(Foto 3)
4 4

•

. •

.

Landbouwhuis;Woonhuis graanhandelaar Woonhuis
Ca. 1935 Ca. 1975
.
Machinale baksteen. Rollaag bij onderdorpei, granito dorpels. Vernieuwde schuifvensters. Tweelichts dakkapellen met plat dak. Vernieuwde paneeldeur in
risalerend portiek met glazen ruiten. Tentdak met tuile du Nord pannen en
terracotta piron. Gootlijst op klosjes. Aan linkerzijde gevel een rechthoekig
kalkstenen plaatje met "STIKSTOF", aan rechterzijde een met "KALK". Er waren ook
platen met "Kali" en "Fosfor".
Berk, els.
Gootlijst op getrapt verlopende houten klosjes. Het heette vroeger: Rust Roest,
de letters waren in het perk voor het huis uitgelegd en boven de deur. Portaal
is later uitgebouwd, was eerst in het gevelvlak. De twee grote schoorstenen zijn
verdwenen. Markant, cultuurhistorisch belang.
(Foto 4, 5)
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