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Woord vooraf
Dit rapport over Rucphen 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 stedebouw' (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 januari 1991 door drs. E Wessel.
's-Hertogenbosch, maart 1993.

Werkwijze en criteria
In Brabant is het MIP officieel van start gegaan op 1 oktober 1988. De invertarisatie 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.

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. Dét moment bepaalt de "historische karakteristiek" van de nederzetting, die dus als het ware de optel- en 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.

*

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 kwalitei-

ten 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.
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 etc).
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 dichtbebouwdc 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
LI. Ligging
De gemeente Rucphen is gelegen in het zuidwesten van Noord-Brabant, in de Regio Zuidwest Brabant. De gemeente
bestaat uit vijf woonkernen: Rucphen, Sprundel, St. Willebrord, Zegge en Schijf. Daarnaast is er een aantal gehuchten.
Aan de westkant zijn dit Het Hoekske, Langendijk en Nederheide, in het noorden de Noordhoek, Achterhoek en Brand.
In het zuiden vindt men Nispense Achterhoek en Lange Schouw. Het oosten heeft diverse gehuchten, namelijk Oosteind,
Vorens-einde, De Dood, De Heiberg, Monnikenheide en Waterstraat. De gehuchten Posthoorn en Berk liggen centraal:
de eerstgenoemde ten westen van Rucphen, de tweede ten noorden van Sprundel.
De gemeente Rucphen grenst in het westen aan Roosendaal en Nispen, in het noorden aan Oud- en Nieuw Gastel, Oudenbosch en Hoeven, in het oosten aan Etten-Leur en een stukje van Rijsbergen en tenslotte in het zuiden aan België.
Deze grenzen hebben deels een kunstmatig, deels een natuurlijk verloop. Het vaak zeer grillig rechtlijnig verspringen van
de grens hangt samen met zeer oude gronduitgiften, zoals bij de noord-westelijke hoek die gevormd wordt door Zegge.
De grenzen worden daar onder meer bepaald door de Leemstraat, het Deurlechts Vaartje en de St. Maartenstraat. De noordelijke grens wordt verder bepaald door de Zwarte Sloot en de Schouwsloot. De oostgrens wordt bepaald door een scherp
afgesneden gedeelte door het land en een grillig stukje van de Bijloop. De zuidelijke grens is eveneens scherp afgesneden
en volgt dan de Scherpenbergse-baan. Vanaf de Achtmaalsebaan wordt de rijksgrens gevolgd. De westelijke grens loopt
omhoog vanaf Steenpaal en Het Dreefje en volgt dan een deel van de Elderse- of Natte Turfvaart en nog een andere loop.
Het overige deel wordt gevormd door de hoekige Langendijksestraat en de rechte Hellemonsdreef.
De gemeente beslaat een oppervlakte van 6091 ha. en had op 1 januari 1989 20.790 inwoners.

1.2. Ontwikkeling
Al bestaat er een aantal grenzen die reeds zeer oud zijn, toch heeft de tot-standkoming van de huidige gebiedsbegrenzing
een eeuwenlange geschiedenis.
Sprundel-Nassau was in 1297 het eerste gebied waarvan de grond werd uitgegeven. Dit gebied omvatte het deel ten noorden van de St. Janstraat en het hele gebied, dat later St. Willebrord zou heten. Dit gebied bevat dus niet de dorpskern van
Sprundel, dat ter onderscheiding Sprundel-Hertog genoemd werd.
Er waren nog vier belangrijke uitgiften van grond: in 1354 die van het gebied Langendijk en in datzelfde jaar dat van
Zegge. In 1357 verkocht Hendrik van Boutershem, de eerste heer van Bergen op Zoom, het moergebied van Rucphen.
Dit gebied vormt de kern van de huidige gemeente. Daarnaast bevatte het ook deels de gronden van het huidige Schijf.
De laatste gronduitgifte was die van Vorenseinde, rond 1359. Dit alles leidde tot de opdeling van de gemeente in vier
heerlijkheden. Bovendien hoorden twee van die heerlijkheden, Sprundel-Hertog en Sprundel-Nassau, tot de Baronie van
Breda hoorden en de andere twee, Vorenseinde en Rucphen, tot het Markiezaat van Bergen op Zoom. Daarnaast moet
bedacht worden, dat er ook nog een deel van Schijf was in de naburige gemeente, Zunderts-Schijf.
Dit alles leidde tot grote bestuurlijke gecompliceerdheden. Hier is pas een eind aan gekomen ten tijde van de Franse overheersing in 1810. Toen brak de strijd uit om de naamgeving van de gemeente: moest het Sprundel of Rucphen worden?
In 1951 werd besloten dat de naam van de gemeente Rucphen moest worden en in 1953 werd dit besluit geëffectueerd.
Bovendien werd toen het gehele grondgebied van de plaats St. Willebrord, dat tot die tijd deels aan Etten-Leur en Hoeven
toebehoorde, toegedeeld aan Rucphen.
In de loop van de tijd groeide het aantal inwoners van 3519 in 1850 naar 3928 in 1875. In 1900 telde de gemeente 4485
inwoners, in 1925 6757 en in 1950 9952.
Door de geringe werkgelegenheid werkten velen al vanaf de achttiende eeuw buiten de gemeente. Eerst werkte men
vooral bij de boeren in andere delen van West-Brabant en Zeeland. In de loop van de negentiende eeuw en de eerste helft
van deze eeuw vonden velen werk in de Brabantse suikerindustrie en in Rotterdam.
Om aan deze slechte werkgelegenheidssituatie een eind te maken werd het gebied bij wet van 23 juni 1952 aangewezen
tot Ontwikkelingsgebied Zuid-West Brabant. Om dit te realiseren maakte een stuk dennenbos plaats voor een industrieterrein aangelegd op een terrein nabij Sprundel. Deze plaats was gekozen opdat het zowel dicht bij Sprundel, Rucphen
als St. Willebrord zou zijn.
Rucphen maakt deel uit van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant.
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2. Bodemgesteldheid
2.1. Grondsoorten
Rucphen ligt in het gebied van de Pleistocene zandgronden. Toen het ijs zich in een latere periode, het Holoceen dat
10.000 jaar terug begon, terugtrok, werden er diepe dalen gevormd. Door de ontstane dekzandruggen kon er weinig afwatering meer plaatsvinden. Zo ontstonden in de dalen gebieden, waarin veen werd gevormd.
De Rucphense bodem bestaat daarnaast uit zeer dikke lagen leemachtig dekzand. Op twee plaatsen, ten zuiden van Zegge
en ten zuiden van Schijf bevinden zich twee leembulten.

2.2. Hoogte en afwatering
Er is een hoogteverloop van zuid naar noord te constateren, waarbij het hoogste punt in het heidegebied De Hoekse Blok
ligt, namelijk op 19,8 meter N.A.P en het laagste in de Lage Zegge, op 1,9 m. De plaats Zegge zelf ligt op ca. 5,8 m hoogte,
St. Willebrord op 9,4, Rucphen op 11,2 en Schijf op 14,2 m. Er is dus ook een zeker verloop vanuit het hoogste deel in
het centrale deel van zuid naar het oosten en westen.
De afwatering van dit gebied verloopt ten noorden van de Rucphense Vaart en ten westen van de Schijfse Vaart via de
Roosendaalse en Steenbergse Vliet. Het overige deel watert af op de Mark en Dintel. De gemeente valt dan ook zowel
onder het Waterschap de Aa of Weerijs, het Waterschap de Markgronden als het Waterschap De Mark-Vlietlanden.
De oorspronkelijk als turfvaart gegraven Natte of Elderse Turfvaart, Rucphense Vaart en Schijfse Vaart dragen zorg voor
de afwatering van het eerste gebied, de Kibbelvaart en de Zoekse Loop voor het tweede. De afwatering wordt daarnaast
nog bespoedigd door onder meer de Zwarte Sloot, die gegraven werd van 1275 tot 1282.
Er is nog water van natuurlijke oorsprong in de vorm van het Rozenven, dat op de grens ligt met Roosendaal.
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3. Grondgebruik
De oude cultuurgronden bevinden zich in verschillende delen van het Rucphense grondgebied, daartoe behoort het
gedeelte ten noorden van de Bremstraat bij St. Willebrord. Een ander groot stuk bevindt zich rondom Schijf. Een klein
stuk tenslotte bevindt zich tussen Steenpaal, Grensstraat en Het Dreefje.
In andere gebieden, zoals bij de Ommegangstraat zijn de oude bolstaande akkers niet meer als zodanig te herkennen.
Het grondgebied van de gemeente was van belang voor de vervening, die plaatsvond van 1290 tot in de vroege zestiende
eeuw. Toen dit veendek was verwijderd bleef er een schraal zanddek over. De slechtste gedeelten vervielen tot heidegebied. Het heidegebied werd op extensieve wijze benut voor het weiden van schapen. Deze dieren leverden de voor de
landbouw benodigde mest. Sommige delen werden voorzien van het weinig eisende gagel. Dit werd gebruikt om gerstebier op smaak te brengen, totdat men voor dit doel hop ging gebruiken. De goede stukken werden in gebruik genomen
voor de landbouw. Hierop verbouwde men boekweit, haver, klaver en in mindere mate rogge en tarwe.
In de zestiende eeuw traden zandverstuivingen op die de akkerbouw sterk bemoeilijkten. Om dit en de ermee gepaard
gaande armoede te bestrijden werden er zandwallen met schaarhout opgeworpen en er werd heidegras uitgezet. In de
periode 1850-1940 werden de delen met stuifzand en delen van de heide beplant met grove dennen. Na de kap diende dit
hout als stutten in de mijnen van Limburg en België.
Nog tot 1900 waren er vele heidegebieden. Na 1900 werden deze grotendeels ontgonnen, hoewel de laatste ontginningen
pas na 1940 plaatsvonden.
Vanaf het begin van deze eeuw ging men zich toeleggen op de tuinbouw.
De frambozenteelt zou vooral van belang worden. Zo werd er in 1913 de eerste tuinbouwvereniging opgericht om de
oogst op de Bredase veiling te brengen. Deze werd in 1918 opgevolgd door de oprichting van de Coöperatieve veilingvereniging Oudenbosch en Omstreken.
Er zijn diverse oude verkavelingspatronen herkenbaar gebleven.
Deze oude verkavelingspatronen zijn in Zegge te zien als lange en brede noord-zuid gerichte stroken, die dwars op de
wegen staan. Dit gebied maakte deel uit van een 1450 ha. groot terrein, dat tussen 1280 en 1287 werd verkocht door de
heren van Breda. Dit gebied werd verdeeld in acht blokken van twaalf hoeven. Een hoeve is een perceel waarvan de lengte
twaalf keer zo groot is als de breedte. Zegge valt in vier van deze blokken. De richting houdt verband met de Deurlechtse
Vaart en valt ook samen met de voorgaande verveningsinrichting.
Andere oude verkavelingen zijn door de gehele gemeente te vinden. De percelering is merendeels noord-zuid gericht en
bestaat uit rechte smalle stroken. In gebieden die sterk afwijken, zoals het gedeelte tussen de Turfstraat en de Kleinzundertsewcg, is er sprake van restontginningen en afbuigingen ten gunste van slootjes en stroompjes.
De verkaveling in de Rucphense Bossen is, zoals dat veelvuldig te zien is in dit soort gebieden, ruitvormig.
Rond 1894 werd de Oude Zoek, de plas die was overgebleven na de vervening, gedicht en van een verkaveling voorzien
die uit kleine blokken bestaat.
Het huidige landschap wordt gekenmerkt door een groot naaldbos met stukken heide in het centrale deel dat de Rucphense
Bossen heet. Bij de Lokker bevindt zich ook nog een deel met heide. Het is opmerkelijk, dat dit heide- en bosgebied op
diverse plaatsen wordt onderbroken voor een enkele akker waarbij een kleine boerderij hoort. Tot de oudere behoort die
van het gehucht Posthoorn. De paarden die nodig waren voor de postdienst zorgden hier voor de benodigde mest. Veel
gebied is in gebruik als weidegebied, terwijl zich in Zegge veel bouwland bevindt. Naast veel mais zijn er onder meer
arealen ingeruimd voor de suikerbietenteelt. Het gebied in Zegge is laag en vlak, terwijl aanzienlijke gedeelten van het
gemeentelijk grondgebied karakteristiek zijn door het golvende landschap, waarop soms nog enige schapen weiden.
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4. Infrastructuur
4.1. Wegen
De gemeente wordt doorkruist door een groot aantal oude en belangrijke wegen. De reden is, dat het hooggelegen land
betreft waarop het relatief gemakkelijk was een begaanbare weg aan te leggen.
De oudste en belangrijkste weg was de vroegere 's-Heerenbaan van Breda naar Bergen op Zoom. Deze weg is nog herkenbaar in het gedeelte Bredasebaan bij Sprundel. De Noorderstraat en de Dorpsstraat bij St. Willebrord werden al in
1290 afgepaald. Uit datzelfde jaar dateert de afpaling van de Scherpenbergsebaan, de oudste toegangsweg naar Schijf, als
grens met Zundert. De Scherpenbergsebaan maakte tevens deel uit van de belangrijke postroute, die door de gemeente
liep. Onderdelen van de oost-west verbinding waren de Posthoorn, de Postbaan en de Sprundelsebaan. Onderdelen van
de noord-zuid verbinding waren de Keijtenburgstraat en de Antwerpsebaan. Deze route floreerde tussen de zeventiende
eeuw en ca. 1830. Na die tijd was de Rijksweg van Breda naar Roosendaal gereedgekomen en bestraat. In zeer korte tijd
verloor het kruispunt alle belang en gingen er zelfs onderdelen van verloren, die door de boeren als akkerland zijn
geclaimd. Andere oude wegen bleven bestaan, zoals de hooggelegen Langendijk, de Zoeksestraat en de Achtmaalsebaan.
Het graven van de turfvaarten leidde weer tot aanleg van wegen, zoals de veertiende eeuwse Gebrande Hoefstraat langs
de Vlettevaart.
Daarnaast waren en zijn de doorgaande wegen van belang als levensader voor de plaatsen die hieraan vastgeregen zijn.
Dit is de O.L. Vrouwestraat in Zegge. In Rucphen zijn dit de Kade, de Rucphense Vaartkant en de Raadhuisstraat in de
oost-west as en de aftakking naar het zuiden naar Schijf, de Schijfse Vaartkant.
Vanuit Schijf zijn er de verbindingen met Roosendaal via de Roosendaalsebaan en met Essen via de Hoeksestraat. Via de
Scherpenbergsebaan en de Vorenseindseweg komt men in Sprundel. De oude route tussen Sprundel en Rucphen is het
verlengde van de Raadhuisstraat in de Sprundelsebaan. De oost-west verbinding gaat verder als de St. Janstraat en buigt
af naar het noorden, naar Etten-Leur via de Polderstraat en de Bredasebaan.
De eerste verharde weg werd in 1855 aangelegd, van Oudenbosch door Rucphen naar Zundert. In chronologische volgorde werden door het gemeentebestuur de volgende wegen verhard: in 1871 de weg van Sprundel naar Vosdonk en vijf
jaar later de weg van Rucphen naar Sprundel. In 1884 werd het stuk weg van Zegge naar de Rijksweg verhard. In 1885
werd er vanaf de kerk in St. Willebrord een verharde weg aangelegd naar de Rijksweg door de gemeente Etten. Dit werd
gedaan, omdat dit stuk toen onder de gemeente Rucphen viel. In 1907 volgde de weg van St. Willebrord door Vorenseinde
en Schijf naar de Lange Schouw en Essen. Al deze straten werden verhard met kleine klinkers en Belgische kasseien.
De gemeente Rucphen wordt nog steeds gekenmerkt door een groot aantal rechte lange zandwegen, vooral in het heideen bosgcbied. Behalve geasfalteerde straten zijn er nog wegen met klinkerbestrating, zoals op de Keijtenburgstraat.

4.2.

Spoorwegen

De gemeente wordt sinds 1854 doorsneden door de spoorlijn van Roosendaal naar Breda. Het spoor doorsnijdt de plaats
Zegge, maar heeft daar geen betekenis voor gehad aangezien er geen halte is aangelegd.

4.3.

Waterwegen

Rucphen heeft heden geen waterwegen meer die van belang zijn voor de economie.
Deze vaarten zijn in de loop der eeuwen sterk versmald en gedeeltelijk overkluisd. Toen de vervening was afgelopen werden de vaarten niet meer onderhouden, waardoor zij steeds smaller werden.
Het gebied wordt desondanks nog steeds gekenmerkt door een groot aantal turfvaarten die een belangrijk aandeel hebben
gehad in de economische structuur.
Ca. 1400 werd de vaart van Oudenbosch, waarover al in 1301 geschreven werd, doorgetrokken naar Rucphen. Van hieruit
werd de gecombineerde Oudenbosche/Roosendaalse Vaart doorgetrokken naar Schijf, bij de Oude Zoek.
De gemeente wordt doorsneden door deze vaart, de Vlettevaart. De naam vlet is afkomstig van het soort boot waarmee
de vaarten werden bevaren. De Vlettevaart buigt vanuit Rucphen, op de plek van het gemeentehuis, af naar het westen,
waar zij na het passeren van de gemeentegrens de naam Rucphensevaart krijgt. Deze aftakking zal ongeveer een eeuw
later gegraven zijn. De vaart Oudenbosch - Rucphen werd toen dichtgegooid. De Vlettevaart is in de zestiger jaren voor
een deel overkluisd. Dit betreft het gedeelte bij het gemeentehuis en bij de Julianastraat.
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Een belangrijke aftakking van de Jan van Nispenvaart was de in 1449 gegraven Natte- of Elderse Turfvaart in het zuidwesten van de gemeente. Deze vaart en de Vlettevaart kwamen uit bij het turfhoofd, of overlaadplaats, te Roosendaal.
In het noordwesten bevindt zich het Deurlechts Vaartje, een turfvaart van tenminste dezelfde respectabele ouderdom. Dit
bleef een geïsoleerde vaart met wat zijvaarten, zoals de Nieuwenbergvaart, de Rietvaart en de Hogevaart.
Er zijn herinneringen aan verdwenen vaarten zoals wegen op zo'n traject, bijvoorbeeld het Oud Kerkpad tussen Rucphen
en Schijf.
Toen in 1297 de gronduitgifte voor het gebied Monnikenmoer tot stand kwam, werden daarvoor in het noordoostelijke
deel van de gemeente de Kibbel- en de Kriekenvaart gegraven.
Rond diezelfde tijd vond er moeruitgifte plaats ten zuiden van het dorp Sprundel. Als herinnering resteert nog de Oude
Turfvaart, vroeger de Oude Vossenbergsche Vaart. Deze werd gegraven in 1361.

4.4. Militaire infrastructuur
Zegge is onderdeel geweest van de door de Duitsers aangelegde "Atlantikwall". Deze verdedigingslinie was bedoeld om
de geallieerden te weerhouden van landing aan de westkust van Europa. In 1944 werd er voor dit doel een bunker
gebouwd en schuttersputten gegraven. Bovendien moest men lange gepunte palen in het vlakke landschap plaatsen om
landing van parachutisten te voorkomen. Na de oorlog is een aanzienlijk deel van het natuurgebied in gebruik gekomen
als militair oefenterrein.
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5. Ontwikkeling van de nederzettingen
5./. Sprundel
Sprundel is de oudste woonkern en als nederzettingsvorm te karakteriseren als een boshoevennederzetting. Ook wordt
wel gesteld, dat het een kransakkernederzetting betreft. Voor de eerste vorm pleit, dat er een duidelijk lineaire ontwikkeling zichtbaar is.
Volgens de schenkingsacte van de abdij van Thorn uit 992 was het een "casteflum". Dit kasteel, Sprundelheim geheten,
zou hebben gelegen aan de stroom het Moerwater.
Ten tijde van de vervening groeide de bevolking en steeg de welvaart, met name in de vijftiende eeuw. Dit is ook de tijd
dat Sprundel een grote stenen kerk krijgt. Het is overigens niet bekend wanneer Sprundel een afzonderlijke parochie werd,
maar dat was in ieder geval reeds zo in 1351.
Het dorp was gelegen aan de heirbaan van Breda naar Den Bosch en kreeg daardoor veel te lijden van plunderende oorlogsbenden. In 1533 hebben de bewoners het dorp zelfs jarenlang ontvlucht.
In 1905 werd er in de St. Janstraat de Coöperatieve Melkfabriek St. Jan gebouwd. Deze is gesloopt.
Volgens het uitbreidingsplan uit 1940 werden er in Sprundel de Fatimastraat, de Tuin-, Zuivel- en Hertogstraat aangelegd.
Na deze eerste uitbreidingen ten zuiden van de St. Janstraat werden er daarna vooral wijken ten noorden van die lijn aangelegd. Sprundel, dat eeen min of meer driehoekige plattegrond heeft, volgt in grootte na Rucphen.

5.2. Rucphen
Rucphen is naar ontstaan zowel te benoemen als een veennederzetting als een kerkdorp en kende in de veertiende eeuw
de vroegste bewoners. In 1357 verkreeg het heerlijkheidsrechten, terwijl het in 1382 voor het eerst officieel in een oorkonde wordt vermeld. Rucphen lag op de kruising van twee turfvaarten, namelijk die uit Schijf naar Roosendaal en de
vaart vanuit Oudenbosch. Op deze kruising werd een kapel gebouwd en onstond een woonkern. In 1432 was er een kapel
en in 1464 werd er een kerk gebouwd.
De Tachtigjarige Oorlog bracht veel ellende met zich mee, aangezien de strijdende partijen over het Rucphense grondgebied heen en weer trokken. Bovendien was het gelegen aan dezelfde heirbaan, die Sprundel ook al parten speelde. In de
periode 1583-1594 werd het dorp zelfs door de bewoners verlaten. Het dorp bleef grote armoede kennen. De tijden verslechterden zelfs nog, toen de Franse legers bij hun inval tussen 1793 en 1795 veel schade aanrichtten.
In 1903 werd aan de Raadhuisstraat de stoomzuivelfabriek: "Recht en Plicht" gebouwd. Het gebouw is gesloopt.
Het uitbreidingsplan van 1940 voorzag in de aanleg van de Julianastraat en De Krijntjes. Tot de zeventiger jaren werden
er straten aangelegd ten noorden van de Raadhuisstraat, daarna werden en worden er wijken gebouwd ten zuiden van die
lijn. Hierdoor heeft Rucphen een min of meer rechthoekige plattegrond. Het is na St. Willebrord de grootste plaats in de
gemeente.

5.3. Schijf
De oudste sporen van bewoning zijn aangetroffen in de omgeving van Schijf. Ten noordoosten van de Zoek is een vindplaats van mesolitische vuursteen. Dit duidt op bewoning van 8000 a 5000 jaar voor Christus.
Schijf is een oud heidegehucht. Het werd voor het eerst bewoond rond 1400, terwijl de naam voor het eerst officieel
genoemd werd in 1426. De naam is verbonden met de uitgifte van Rucphen, waarbij het Zwarte Schijf wordt genoemd.
Zwart sloeg op de kleur van de moer. Schijf heeft te maken met de schijfvormige stukken turf, waarin de te drogen stukken
werden gehakt. Rond 1400 werd de Vlettevaart gegraven. Deze turfvaart, met een verloop vanaf de Oude Zoek over Schijf
naar Rucphen en Oudenbosch, bleef tot in de achttiende eeuw in gebruik. In 1556 was er een St. Antoniuskapel aanwezig
op een stille plek op de heide, bij de Vlettevaart.
In 1880 waren er 450 inwoners en werd het een zelfstandige parochie.
Naast de landbouw was er van oudsher een steenfabriek, die de dakpannen en bakstenen op locaal niveau leverde in het
afgelegen Schijf. Rond 1900 werd er op een meer leemrijke plaats een nieuwe steen- en pannenfabriek opgezet. Doordat
de verharding van de route van St. Willebrord naar Essen in 1908 voltooid was kreeg men te maken met een enorme concurrentie waardoor de fabriek moest sluiten. In 1921 werd de fabriek verkocht. Er werd een nieuw onderkomen gebouwd
met een ringoven en een lange schouw.
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De Bergakker was de enige straat die volgens het uitbreidingsplan van 1940 werd toegevoegd aan Schijf.
De fabrieksschoorsteen en de kerktoren werden in 1944 opgeblazen door de Duitsers. De fabriek en de kerktoren werden
na de oorlog herbouwd. Schijf is nog steeds de kleinste woonkern van Rucphen.

5.4. St. Willebrord
St. Willebrord is de jongste kern. De eerste bewoners zullen zich er rond 1600 hebben hebben gevestigd. Het werd in
1636 voor de eerste keer officieel vermeld.
Het is een heide-nederzetting, hetgeen de late bewoning verklaart en tevens de oudere naam: 't Heike. Bestaansmiddelen
op de in agrarisch opzicht slechte heidegronden waren het vlechten van manden en het binden van heibezems. De bestaansmiddelen waren gering en de bewoners kregen als volk een slechte naam. In 1841 waren er zo'n 500 inwoners, voldoende
voor het stichten van een eigen parochie en het bouwen van een kerk. Dit ging gelijk gepaard met de hier boven genoemde
naamsverandering, aangezien de oude naam werd geassocieerd met armoede en diefstal.
Vanaf deze tijd werd de ontwikkeling ter hand genomen door middel van de in 1842 opgerichtte Onderlinge Maatschappij
tot verbetering van de toestand van de bewoners van St. Willebrord. Zo werd in 1844 24 ha. heidegrond ter ontginning
aangekocht door de bewoners. St. Willebrord kreeg als eerste plaats in de gemeente een vestiging van de Zusters Franciscanessen uit Roosendaal.
St. Willebrord overvleugelde de oudere nederzettingen, wellicht mede daardoor, in alle opzichten. In 1909 werd er een
rozenkransfabriek gebouwd, die rond 1925 aan honderd mensen werk verschafte. In 1940 stopte men de productie. In de
jaren zeventig heeft men het gebouw aan de Dorpsstraat gesloopt.
In 1940 werden er uitbreidingsplannen gemaakt, die in St. Willebrord ook alle zijn uitgevoerd. Zo werden er onder meer
de Poppestraat en de daar op uitkomende dwarsstraten aangelegd.
St. Willebrord is uitgegroeid tot verreweg de grootste plaats van Rucphen en is door de vele uitbreidingen bijna vastgegroeid aan Sprundel.

5.5. Zegge
Zegge is een eveneens zowel veennederzetting als kerkdorp, waarvan het gebied in 1354 werd heruitgegeven. Het werd
in 1290 voor de eerste keer uitgegeven, maar dit is van weinig belang geweest. De oudste naam was Thurlicht ter Venne,
waarin de naam Deurlechts Vaartje nog herkenbaar is. Een der gehuchten in dit gebied kreeg de naam Hooghey. In dit
hooggelegen gebied, dat tot de herbenaming in O.L. Vrouwestraat nog herkenbaar was in de naam Hoogheisebaan, ontstond een kapel, leidde tot het ontstaan van een nederzetting, die de naam Zegge zou krijgen. In 1692 kreeg het officieel
de naam Zegge. Deze naam verwijst naar de vochtige ondergrond door de afleiding "Carex", een moerasplant. In 1848
had de plaats 500 inwoners waardoor het voldoende groot was voor een zelfstandige parochie en kerk.
Het uitbreidingsplan van 1940 volgend werd Zegge voorzien van nieuwe zijstraten. Dit waren de Nieuwstraat, de Kapelstraat, de Spoorstraat, de Schoolstraat, de Oude Hoofdweg en de Vondelstraat. Na deze eerste uitbreidingen, die plaatsvonden ten oosten van de O.L. Vrouwestraat, werden en worden er in de laatste twintig jaar ook kleine wijken aan de
westzijde van deze lijn.

5.6. Gehuchten
Langendijk is een nederzetting die ontstond toen het gebied in 1354 aan de Abdij Ter Duinen werd verkocht. Het betrof
een gronduitgifte voor de turfwinning. Er is een kapel geweest.
Tot de oudste gehuchten behoren Brand en Kozijnenhoek. Van de eerste is het zeker, van de tweede wordt vermoed dat
het een nederzetting in de vorm van een oorspronkelijk omgrachte Einzelhof was.
Vorenscinde is een boshoeven-nederzetting. Dit gehucht is ontstaan uit een oud bosgebied dat werd verkaveld in boerderijstroken van een hoeve, met een oppervlakte van 12 bunder oftwel ca. 14 ha. Het gebied werd in 1359 verdeeld en afgepaald.
Posthoorn is een voorbeeld van een buurtschap met een bijzondere functie. Dit gehucht ontstond op een kruispunt van
wegen, die belangrijk waren voor het vervoer van de post. Dit brievenvervoer floreerde van de zeventiende eeuw tot ca.
1830. Het was een wisselplaats voor het noord-zuid vervoer van Moerdijk naar Antwerpen en van west-oost van Bergen
op Zoom - Roosendaal naar Breda en verder.
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Het gehucht dankt de naam "Posthoorn" aan het feit, dat de postiljon zijn komst aankondigde met dit instrument. De aanleg van een verhard wegennet op een andere plaats liet de Posthoorn in vergetelheid wegzinken. De brede postbaan verviel
tot een smal zandpad.
Tussen 1921 en 1925 ontstond er een nieuw gehucht, De Lange Schouw. Dit bestaat uit een twintigtal huizen die aan één
der zijden van de Achtmaalsebaan staan. Het gehucht kan benoemd worden als een nieuw heidegehucht.

5.5. Verspreide bebouwing
Aan de rand van het heidegebied komt verspreide bebouwing voor. Het betreft hier enkele landbouwbedrijven die plaatselijk de grond hebben ontgonnen.
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6. Stedebouwkundige typologie
6.1. Typologie
De in opdracht van de directie van de steenfabriek "De Schouw" gebouwde huizen aan de Achtmaalsebaan kunnen gerekend worden tot de eerste min of meer planmatige opzet. Deze tussen 1921 -1925 gebouwde rij twee-onder-eenkaphuizen
zijn met rijkssubsidie gebouwd, maar dan wel op een wijze die doet denken aan de slechte huizenbouw door particulieren.
Vanaf 1939 vond de eerste echte planmatige bebouwing plaats te St. Willebrord in de zin van vrijstaande woningwetwoningen. In 1940 werden er uitbreidingsplannen gemaakt die de ontwikkeling van de gemeente tot in de jaren vijftig hebben bepaald, maar die buiten het kader van dit onderzoek vallen.

6.2. Beschrijving van het gebied van bijzondere stedebouwkundige

waarde

Het gebied van bijzondere stedebouwkundige waarde wordt gevormd door het gebied tussen de Dorpsstraat en de Pastoor
Bastiaansensingel te St. Willebrord. Het is een kerkelijk complex.
Het geheel vormt in zowel sociaal als stedebouwkundig opzicht het centrum van de plaats. Het bestaat uit de grote en
gave kerk uit 1925 aan de Pastoor Bastiaansensingel 30, het patronaat en de pastorie. Het geheel wordt omgeven door een
droge singel. Op het terrein bevindt zich een veelheid aan gave artefacten zoals de Lourdesgrot, een buitenpreekstoel en
diverse heiligenbeelden. Er is een duidelijk ontworpen structuur met zichtassen. De groenvoorzieningen zoals de voor het
processiepark zijn getroffen zijn eveneens van belang. Het complex illustreert door grootte en rijke uitwerking de verheffing van wat eerst de kleinste en minste van de vijf plaatsen van Rucphen was. Het geheel heeft zowel architectonische
als stedebouwkundige waarde.
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7. Karakteristiek der objecten, bouwvormen en bouwtypen
7.1. Woonhuizen
Rucphen
Er zijn verschillende typen van gewone woonhuizen. De oudste nog bestaande is te vinden aan de Kade 11. Dit eenlaagse
huis heeft een grauw geblokt gepleisterde topgevel met een getrapte tuit. Dit huis zal in de eerste helft van de vorige eeuw
zijn gebouwd. Op Kade 1 staat een eenvoudig woonhuis van rond 1900 met het zadeldak parallel aan de straat en oud
Hollandse dakpannen. De nokrichting is weer gekeerd bij het woonhuis aan Kade 13, een topgevel met mansardekap uit
ca. 1920.
Te Rucphen vindt men de grootste en bijzonderste huizen van de gemeente. Deze treft men aan in de Raadhuisstraat, in
de onmiddellijke nabijheid van de kerk.
Men vindt er bijvoorbeeld het tweelaagse Eclecticistische woonhuis aan de Raadhuisstraat 4. Op nummer IA staat een
eenlaags Neo-Renaissance dubbelpand. Tot ca. 1920 zijn alle huizen voorzien van een lijstgevel en een dak, dat parallel
loopt aan de straat. Dit ziet men ook aan de enkele grotere villa's, zoals de witgepleisterde villa Sonnevanck aan de Zundertseweg 3. Deze werd in 1912 in opdracht van de gemeente gebouwd voor de gemeente-arts. Architect was Cornelis
Mol. Een uitzondering op deze regel wordt gevormd door de Villa Lucia uit 1911 aan de Raadhuisstraat 82. Dit pand heeft
Jugendstil-elementen. De bovengenoemde regel verandert in de jaren daarop. Op nummer 11 staat een bijzonder gaaf
pandje uit ca. 1920-1925. Dit huis heeft een topgevel boven de middelste vensteras en een balkon met hout in geometrische siervorm. Deze vormen keren ook terug in de balustrade die dient als hekwerk van het dakterras boven de garage,
die eveneens uit de bouwtijd dateert.
Aan de St. Martinusstraat 9 staat een gave villa in de stijl van de Amsterdamse School.
In 1947 werden er aan de Kade vrijstaande woningwetwoningen gebouwd. Deze huizen op nr. 35-55 vertonen nog duidelijk de oorspronkelijke opzet en zijn relatief gaaf. Die gaafheid ontbreekt bij veel van de opdrachten voor dit soort
woningbouw in Rucphen en in de rest van de gemeente.
Schijf
Aan de St. Antoniusstraat 37 staat een gaaf klein eenlaags woonhuis onder zadeldak met oud-Hollandse dakpannen, dat
rond 1880 gebouwd kan zijn.
Rond 1950 zal aan de Roosendaalsebaan 2 een eenvoudige villa gebouwd zijn. Deze villa staat vlak bij de Mariakapel uit
de jaren dertig en deze harmoniëren stilistisch zeer goed.
Onder Schijf staan aan de Hoeksestraat ca. twintig twee-onder-eenkap huizen met een mansardedak dat evenwijdig loopt
aan de weg. Deze zeer sterk verbouwde huizen bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van de dakpannen- en steenfabriek "De Schouw" en zijn tussen 1921 en 1925 gebouwd. Deze huizen werden gebouwd van de eerste en slechte producten van de nieuwe oven. Deze huizen werden desondanks gebouwd met f. 18.000,- aan rijkssubsidie.
Sprundel
Aan de St. Janstraat staan diverse gave woonhuizen. Het oudste type is eenlaags en heeft een zadeldak dat evenwijdig
loopt aan de weg. De eenvoudigste op de nummers 85 en 93 hebben geen enkele decoratie, waarna en periode volgt met
Neo-Renaissance versieringen zoals speklagen en sluitstenen met kransen en diamantkopjes. Deze huizen treft men op
nummer 103 en 105. De laatste dateert uit 1899. In het begin van de jaren twintig gaat men dit variëren met een middentopgevel op een topgevel aan de linkerzijde, respectievelijk op nummer 57 en 67. In het midden van de twintiger jaren
worden er huizen met een mansardekap gebouwd die loodrecht op de as van de weg staat, zoals op nummer 69 en 83.
Deze panden vertonen kenmerken van de Amsterdamse School. In de vroege jaren dertig komen er enkele wat grotere
villa's bij, die elementen van Zakelijkheid hebben. Die zijn te vinden op nummer 125 en 135.
SL Willebrord
Er zijn in St. Willebrord geen gave oudere huizen meer te vinden. Alles is in de zestiger jaren vervangen of drastisch
gewijzigd. Er zijn nog wel getuigen van de recentere geschiedenis. Aan de Pastoor Bastiaansensingel 33 staat nog een
grote villa uit 1934, mogelijk te identificeren als dokterswoning met praktijk.
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De eerste gemeentelijke woningwetwoningen werden in 1939 gebouwd achter de rozenkransfabriek. Deze vrijstaande
huizen aan de Rozenkransstraat 37-59 werden ontworpen door architect L. Sturm.
Zegge
In Zegge staan kleine eenlaags woonhuizen.
Deze bevinden zich voornamelijk langs de O.L. Vrouwestraat. Het oudste is te vinden op nummer 66-68. Het is een eenlaags twee-onder-eenkaphuisje, dat mogelijk oorspronkelijk zal zijn bedoeld als boerderij en kan dateren uit de tweede
helft van de vorige eeuw, al heeft het mogelijk een oudere kern. Dit type, waarbij het zadeldak parallel loopt aan de straat,
vindt men ook op nummer 120. Een dergelijk eenvoudig woonhuis treft men ook aan op Spoorstraat 14, hetgeen mogelijk
gebouwd is als spoorwegwachtershuis. Na 1900 werden er enkele huizen met topgevel gebouwd, waarbij het dak loodrecht staat op de as van de weg. Een gaaf voorbeeld staat op nummer 113. Dit woonhuis uit 1914 is voorzien van diverse
polychrome baksteendecoratie en doet als geheel sterk denken aan het in het naburige Roosendaal gebruikelijke vrijstaande woonhuis.

7.2. Boerderijen
Aan de Achterhoeksestraat 84 bevindt zich een langgevelboerderij uit de achttiende eeuw, een Rijksmonument. Er zijn
behalve deze gave, maar verwaarloosde boerderij meerdere boerderijen en bijgebouwen overgebleven uit de achttiende
eeuw. Een voorbeeld uit 1768 is te vinden aan de Heesterbosstraat 18.
In Rucphen vindt men door de gehele gemeente diverse gave en grote boerderijen.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de boerderijen die zich in de noordoostelijke hoek bij St. Willebrord bevinden,
vaak veel eenvoudiger en kleiner zijn. Zo getuigen deze nog van de bittere armoede die er in dit gedeelte geheerst heeft.
De meeste boerderijen behoren tot het langgeveltype, een enkele is gebouwd als kortgevel. Men treft deze niet slechts aan
in het landelijke gebied, maar ook in de woonkernen zelf. Meestal betreft het dan kleinere boerderijen, zoals aan de Rucphensebaan 12 in Sprundel of aan de Dorpsstraat 284 in St. Willebrord. Maar er staan ook grote, zoals aan de St. Janstraat
66. Deze langgevel heeft een gaaf gesneden bovenlicht bij de deur, in vergelijkbare geometrische vormen als dat van de
pastorie op nummer 62.
Veel van de oude boerderijen zijn gebouwd met gele ijsselsteentjes en rode baksteen voor de bogen bij poorten en ramen,
zoals de gave boerderij aan de Korte Zegstraat 15. Vele boerderijen zijn vanaf ca. 1880 opvallend rijk gedecoreerd. Zo
zijn er diverse Neo-Renaissance boerderijen, die opvallen door hun decoratie met gele verblendsteen, bij voorbeeld Bredendam 4 en O.L. Vrouwestraat 203. De boerderij aan de Roosendaalsebaan 27 valt op door de sierstuc aan de onderzijde
van de vensters en bij de plint. In de eerste periode van 1880 tot 1900 is er een ontwikkeling, waarbij vooral het woonhuis
wordt vormgegeven op stedelijke wijze. Na die periode wordt bij nieuwbouw ook het bedrijfsgedeelte voorzien van
ornamenten uit neo-stijlen. Dit duurt tot ca. 1925. Na die periode maakt het woonhuis zich los van het eigenlijke boerenbedrijf en volgt de stijl van de tijd.
De kortgevelboerderij met Neo-Renaissance elementen aan de Achterhoeksestraat 69 markeert deze ontwikkeling. Het
rijk gedetailleerde woongedeelte met mansardekap uit 1925 is naar de straatzijde gekeerd. Daar achter, nog aan het woonhuis zelf, bevindt zich een bedrijfsgedeelte uit 1914 en een nog ouder deel.
Aan het Dreefje 3 werd in 1927 de "Gerda-Hoeve" gebouwd. Dit is een uniek voorbeeld van een boerderij in de stijl van
de Amsterdamse School, bestaande uit een los woonhuis als een villa en een grote stal met decoratie van hout. Beide hebben een parabooldak. Architect van dit geheel met een gaaf en interessant interieur was J. Hurks, die diverse scheppingen
in het aangrenzende Roosendaal op zijn naam heeft staan.
Een ander voorbeeld van een huis met stedelijke allure en een los boerderijgedeelte is te vinden aan de Hellcmonsdreef
8. Via een lange oprijlaan bereikt men de tweelaagse villa met laddervensters en tentdak, die is opgetrokken in een strengere interpretatie van de Amsterdamse School.
Een zeer opvallend geheel is te vinden aan de Achtmaalsebaan 17. Dit is de Jorissenhoeve uit 1941, zoals de barok versierde cartouche op de voorgevel van het woonhuis aangeeft. Het bestaat uit een groot woonhuis en een zeer grote losse
schuur. De gevels zijn opgetrokken in een beheerste, barokke stijl met gekrulde sierankers en een in- en uitzwenkende
trapgevel. Slechts de schuin aflopende hoekschoren en de raamdetaillering maken duidelijk dat het een boerderij in de
trant van de Delftse School betreft.
Een tuinderij uit 1950 ligt pittoresk op de hoek van de Gebrande Hoefstraat en de Hellemonsdreef. Dit gebouwtje op nummer 2 is vormgegeven in de stijl van de Wederopbouw.
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De boerderijen zijn vaak voorzien van grote bijgebouwen.
De oudste zijn de veel voorkomende Vlaamse Schuren. Deze zijn opgetrokken uit gepotdekseld geteerd hout en voorzien
van een rieten dak over het eiken gebint. Bij diverse is er een hoek open gelaten als inrit. Deze Vlaamse Schuren zijn
onder meer te vinden aan de Zeepestraat 11, Turfstraat 5, Korte Zegstraat 15, Broekestraatje 86, Vennestraat 1, Hoge
Donk 40 en Het Dreefje 3. Er zijn niet alleen grote schuren, maar ook kleine schopjes zoals aan de Heesterbosstraat 18.
Daarnaast bestaan er nog een aantal bakhuizen. De oudste en bijzonderste staat aan de Waterstraat 3. Deze dateert mogelijk uit het laatste kwart van de achttiende eeuw. Kleiner maar evenzeer interessant zijn die aan de O.L. Vrouwestraat 205
en aan de Zeepestraat 5.

7.3. Industriële en bedrijfsgebouwen
Rucphen
Bovenstaande bebouwing is niet meer aanwezig.

Schyf
Aan de St. Antoniusstraat 45 staat een witgeschilderd gebouw met aan de rechterzijde een topgevel waarin zich oorspronkelijk een laadluik zal hebben bevonden. De vroegere functie van dit rond 1905 te dateren pand is onbekend.
Iets buiten de bebouwde kom van Schijf bevindt zich het leegstaande fabrieksgebouw van "De Schouw". Dit gebouw aan
de Achtmaalsebaan 22 was tot voor enkele jaren terug een baksteenfabriek. De twee in het verlengde staande langwerpige
hoge gebouwen onder lessenaardaken zijn opgetrokken in gele baksteen en dateren uit de vijftiger jaren.
Sprundel
Aan de Molenbaan 2 staat op een met gras begroeide molenberg het Rijksmonument: "De Hoop". Cornelis Chaam legde
in 1840 de eerste steen voor deze ronde stenen bergkorenmolen. De molen met de boogvormige raam- en deuropeningen
is de laatste jaren ingesloten geraakt door oprukkende woningbouw.
Iets buiten de bebouwde kom van Sprundel, aan de Sprundelseweg tussen Rucphen en Sprundel, is in de tweede helft van
de jaren vijftig een industrieterrein opgezet. Het strekt zich uit tot de Expeditieweg en de Industrieweg. De fabriekshallen
bestaan uit rechthoekige loodsen die van veel glas voorzien zijn en met een gewelfd dak en een siergootlijst van beton.
De ruimte wordt hierbij in één keer overspannen in hout en ook wel beton. Een aantal van deze gebouwen zijn nog gaaf,
zoals "Atak" aan de Sprundelseweg 39, Voorderhaak Expeditie aan diezelfde weg op nummer 45-45 A. Gaaf is ook de
hal aan de Industriestraat 10 en de Cartonnagefabriek "Prokarton", die beschikt over een grote brede schoorsteen waarop
de naam wordt aangegeven.
St. Willebrord
Er is in St. Willebrord geen industriële bebouwing meer aanwezig.
Zegge
In de buurt van Zegge bevindt zich aan de Rijksweg-Zuid 5-13, bij de Zwaantjesdreef, het zeer grote gebouw dat toebehoorde aan de steenfabriek "De Volharding". Dit gebouw, dat grotendeels is opgezet in de dertiger jaren, is na de sluiting
zowel in- als uitwendig sterk verbouwd.
Eveneens buiten Zegge, op de grens met Roosendaal, bevindt zich het grote complex van de P.N.E.M. De twee hoofdgebouwen aan de Zwaanhoefstraat 16 dateren mogelijk uit ca. 1950 en ademen door hun massieve opbouw in de stijl van
de Wederopbouw de sfeer van een fort.
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7.4. Openbare gebouwen
Rucphen
Het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 27 heeft een rijke geschiedenis, het is een samengesteld gebouw met een markante hoektoren met uivormige bekroning. De kern dateert uit 1850. Daarna is het in 1924 verbouwd en in 1940 is de
genoemde toren er onder meer aan toegevoegd. In 1963 onderging het gebouw een belangrijke uitbreiding en verandering
onder architectuur van L. Sturm uit Roosendaal. Zeer recent is het gebouw nogmaals aanzienlijk uitgebreid.

Schyf
Aan de Zoeksestraat 5 staat de St. Martinusbasisschool uit 1954. Deze school was de opvolger van de school uit 1888,
die vlak bij de kerk had gestaan.
Onder Schijf, op de hoek van de Achtmaalsebaan en de Hoeksestraat, bevindt zich op nummer 34 het café Jagersrust. De
detaillering van het witgepleisterde pand met de afgeschuinde hoek is rond 1900 te dateren, al is de kern mogelijk ouder.
Sprundel
Op de St. Janstraat 14-14A staat een klein eenlaags pand, dat aan het etalageraam te oordelen heeft gediend als winkelen woonhuis. Dit witgeschilderde pand heeft Neo-Renaissancekenmerken.
Aan de Hertogstraat 11 staat de Mariabasisschool. Zoals aan detaillering van het dak en de ramen nog valt af te lezen
dateert deze school oorspronkelijk uit 1929. In de vijftiger jaren heeft er een verbouwing en vergroting plaatsgevonden.
In deze periode is er bovendien een groot reliëf met een voorstelling van Maria aan toegevoegd.
St. Willebrord
Er zijn rondom het kerkelijke complex bij de Pastoor Bastiaansensingel diverse scholen gebouwd, waarvan de meeste de
afgelopen jaren hun functie hebben verloren of drastisch zijn verbouwd. Nog gaaf en in functie is de Heilig Hartschool
aan de Vijverstraat, daterend uit 1952.
Zegge
Het oudste openbare gebouw dateert uit de tweede helft van de vorige eeuw en het staat tegenover de kerk: het is een
witgepleisterd café aan de O.L. Vrouwestraat 110.
Aan de Schoolstraat 132 heeft men in 1926 de Aloysiusschool gebouwd ter vervanging van een uit 1867 aan de Nieuwstraat. Het langwerpige gebouw wordt vooral gekenmerkt door het centraal in een halfnis geplaatste polychrome beeld
van de patroonheilige. Binnen treft men de originele paneeldeuren met opvallend bewerkte omlijsting. Rechts van het
gebouw bevindt zich een overdekte fietsenstalling op ranke bewerkte houten pilaartjes. Op nummer 130 staat de voormalige hoofdonderwijzerswoning met Art Deco-motieven uit datzelfde jaar.
Een karakteristiek gebouw uit de vroege jaren vijftig is te vinden aan de Hoefstraat 4. Dit vroegere kruisgebouw dient nu
het algemeen maatschappelijk werk.

7.5. Kerkelijke

gebouwen

Rucphen
De H. Martinuskerk werd in 1933 gebouwd aan de Raadhuisstraat 3 door de architect J. Berben. Het is een laat voorbeeld
dat kenmerken van de Amsterdamse School bezit. In 1944 werd de toren opgeblazen, die in kleinere vorm werd herbouwd. Achter en naast de kerk bevindt zich het kerkhof. Bij de ingang staat een Heilig Hartbeeld, dat is gesigneerd door
Leo Jungblut uit Bilthoven. Het beeld, dat vermoedelijk uit de bouwtijd van de kerk dateert, is door de firma St. Joris uit
Bcessel uitgevoerd in genuanceerd okergeel en roodbruin geglazuurde stukken aardewerk.
Aan de Raadhuisstraat 5 staat de pastorie, waarvoor twee gevelstenen werden gelegd in 1869, zowel door de toenmalige
als de pastoor met emeritaat. In het bovenlicht van de rijke vleugeldeuren bevindt zich een glas-in-loodpaneel van St.
Maarten en de bedelaar.
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Sprundel
De St. Janskerk van Sprundel aan de Hertogstraat 1 bestaat uit een oud en een veel nieuwer gedeelte. Het oudste gedeelte
is de toren van het Kempische type. Deze toren, een Rijksmonument, zal tussen 1450 en 1500 gebouwd zijn. De kerk zelf
is in 1922 gebouwd door architect Walter te Riele. Het is een kerk met een sober uiterlijk en spitsboogvensters. Het interieur bevat onder meer een verguld zilveren reliekschrijn uit de periode 1450-1500. Voorts zijn er preekstoel en twee
biechtstoelen van H. Peeters Divoort uit 1858 en van diezelfde een eikehouten communiebank uit 1861. Naast de kerk
bevinden zich in een U-vorm gegroepeerde gebouwen. De uiteinden hiervan bestaan uit het gemeenschapshuis (het vroegere patronaat) De Trapkes uit 1933 en een lagere school uit 1929. Daartussen bevindt zich het vroegere St. Vincentiusgesticht. Dit zusterklooster werd in 1868 betrokken en in 1909 geheel vernieuwd. Het pand is in de jaren zestig verlaten
en in gebruik genomen als bibliotheek, het gebouw is gaaf en heeft aan de gevel op een sokkel een beeld van St. Vincentius.
De pastorie van Sprundel bevindt zich aan de St. Janstraat 62 en dateert uit 1842. Deze diende ter vervanging van de oude
uit 1580. In 1927-1928 werd er een erker en een oostvleugel aan toegevoegd. Achter de kerk en pastorie bevindt zich een
processiepark met een kerkhof. Bij de ingang treft men eerst een eenvoudige buitenpreekstoel en altaar aan. Onder een
afdak staat een groot beeld van Maria uit 1948, gesigneerd door J. Vlak. Om het kerkhof is een omgang, waarbij een vijftiendelige kruiswegstatie is geplaatst. Deze bestaan uit bakstenen kruisen die gevlamd geel zijn geglazuurd. In het midden
ervan zijn tondo's aangebracht in een om de vijf stuks wisselende kleur. Deze geglazuurde elementen zijn voorzien van
bijbelse voorstellingen in hoogreliëf. Een aanzienlijk aantal is helaas aan vandalisme ten prooi gevallen.
Op het kerkhof staan eveneens grafzerken die zijn voorzien van de in deze gemeente veel voorkomende genuanceerd
geglazuurde teiTacotta beeldengroepen. Deze zerken staan kringsgewijs opgesteld rondom de Calvarieberg aan het einde
van het middenpad. Ze zijn voorzien van voorstellingen als Piëta en Kruisiging en zijn vervaardigd vanaf de late jaren
veertig tot ca. 1960.
Schijf
De H. Martinuskerk aan de St. Antoniusstraat 46 dateert uit 1940. Ingenieur B.PJ. Oomen en architect A.W Oomen uit
Oosterhout ontwierpen deze opvolger van de kerk uit 1882. Het is een hoge zaalkerk met lage zijbeuken en zijkapel in de
trant van de Delftse School met halfronde absis en een vierkante toren met spits. De voorgevel bevat een beeldje van Martinus, dat mogelijk afkomstig is uit de voorganger van deze kerk. In de kerk bevindt zich een Vlaams barokorgel uit ca.
1700. Het werd in 1909 als tweedehands orgel gekocht.
Achter de kerk bevindt zich een klein kerkhof met een gaaf gietijzeren kruis, dat een herbestemming heeft gevonden als
Calvariekruis.
De sobere tweelaagse pastorie aan de St. Antoniusstraat 44 dateert uit 1882.
St. Willebrord
De kerkelijke bebouwing bevindt zich in het gedeelte tussen de Pastoor Bastiaansensingel en de Dorpsstraat. Pastoor Bastiaansen ontwierp een O.L. Vrouwekerk als een vrije navolging van de Notre Dame du Rosaire te Lourdes. De imposante
driebeukige kruiskerk met torens en klaverbladkoor werd nader uitgewerkt door architect Jac. van Groenendaal. In deze
kerk aan de Pastoor Bastiaansensingel 30 zijn oudere onderdelen, zoals een doopvont uit 1770 en een schilderij van O.L.
Vrouwe met Kind uit 1851 van Petrus van Schendel. Een ander voorbeeld van de samenwerking tussen pastoor en architect is het gekroonde Mariabeeld op hoge sokkel. Dit beeld uit 1925 staat op het plein dat op de kerk toeleidt. Naast de
kerk bevindt zich een Lourdesgrot uit datzelfde jaar. Deze diende ter vervanging van de in 1885 gebouwde. De grot bevat
behalve een polychroom Mariabeeld een marmeren altaar en in de wand ingemetselde votiefstenen. Bij deze Lourdesgrot
staat een buitenpreekstoel met ijzeren sierhek. Op het terrein bevinden zich nog diverse zeer grote witstenen beeldengroepen. Vlak bij de kerk is er een Piëtascène uitgebeeld. Op het L-vormige kerkhof is een Graflegging te zien en aan het
eind van het kerkhof de drie Maria's bij het lege kruis. De beelden waren een geschenk van de familie Lanslots uit Sprundel. Aan de Dorpsstraat bevinden zich "De Lanteern" op nummer 119 en op nr. 117 de pastorie met een gebeeldhouwd
portaal uit de vroege jaren vijftig. Achter "De Lanteern", het patronaat uit de late jaren dertig, bevindt zich de voorganger
uit ca. 1900. Dit laatste gebouw is opgetrokken in de stijl van de Neo-Renaissance.
Voor de pastorie bevindt zich een beeld van pastoor Bastiaansen, die de parochie hoedde van 1895 tot en met 1944. Het
beeld is gesigneerd door Meertens.
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Zegge
De kerkelijke bebouwing concentreert zich aan de O.L. Vrouwestraat, in het centrum van Zegge. De Neo-Gotische kruiskerk met westtoren en dakruiter is in 1911 gebouwd door Jac. van Groenendaal ter vervanging van een waterstaatskerk
op dezelfde plaats uit 1848.
De kerk en toren liepen bij bombardementen in 1944 zware schade op. De toren werd opgeblazen. De restauratie kwam
in 1958 gereed. Achter de eenvoudige westtoren bevindt zich een klein kerkhof met graven vanaf ca. 1927. Op nummer
105, naast de kerk, bevindt zich de gave en rijk gedetailleerde pastorie uit ca. 1910.
Aan de kant van de absis staat een Heilig Hartbeeld, welke uitzicht heeft op de kapel, die net als de kerk is gewijd aan de
O.L. Vrouwe Boodschap. De kapel is in 1922 gebouwd als voorganger van een kapel die daar eens heeft gestaan vanaf
ca. 1400. De kapel heeft een fors formaat als een eenbeukige zaalkerk met centrale westtoren en driezijdig gesloten absis.
Naast glas-in-loodramen bevat deze kapel een laat zeventiende-eeuwse barokke Madonna met Kind.

7.6. Kastelen en landhuizen
Bij Sprundel heeft aan de stroom het Moerwater vermoedelijk een kasteel gestaan. Dit kasteel werd (volgens een mogelijk
vervalse acte) in 992 geschonken aan het Convent van Thorn door de gravin van Strijen, Hilfondis. Er zijn geen restanten.
Midden in een uitgestrekt bos- en hcidegebied, parallel aan de Achtmaalsebaan, bevindt zich het Jachthuis. Het heeft als
adres Hoeksestraat 28. Dit L-vormige geheel met massieve hoektoren dateert waarschijnlijk uit de periode 1915-1920. In
de toren, die van een uivormige spits is voorzien, is in een halfnis een beeld van een monnik aangebracht.

7.7. Infrastructurele en waterstaatswerken
Er zijn geen werken van deze aard in de gemeente Rucphen.

7.8. Militaire

objecten

Er is in Zegge een betonnen bunker geweest die in 1944 in opdracht van de Duitsers werd gebouwd als onderdeel van de
Atlantikwall. De bunker werd in 1976 gesloopt.
Aan de Zundertseweg 45 bevindt zich het Kamp Rucphen, een onderdeel van de Koninlijke Landmacht. Op het terrein
bevinden zich een groot aantal betonnen loodsen met een flauw hellend zadeldak. Deze zijn van een letter en een nummer
voorzien en doen dienst als garage voor zwaar materieel. De diagonaalsgewijze opgestelde loodsen dateren mogelijk van
kort na de Tweede Wereldoorlog.

7.9. Groenelementen
De dikste boom is te vinden aan de Vorenseindseweg. Het is een tweestammige Hollandse linde van ca. 5 meter uit de
achttiende eeuw. Een andere forse boom is een eik met een omtrek van 3 meter bij de boerderij aan de Achtmaalsebaan
17. Behalve deze linde bij een boerderij is er nog vrij veel van de erfbeplanting over in de zin van hoogstam fruitbomen,
ligustcr- en meidoornhagen e.a.
Karakteristiek in Rucphen zijn de diverse houtwallen langs de oude vaarten en wegen. Deze bestaan uit eikebosjes of
elzen. Men treft ze onder meer aan langs de Gebrande Hoefstraat, de Keijtenburgstraat en de Noodstraat.
Daarnaast treft men solitair staande treurwilgen aan. Langs de wegen ziet men zowel eiken, linden als acacia's.
Een vorm van parkaanleg treft men aan bij de processieparken te St. Willebrord en die van Sprundel. Het park rond de
kerk te St. Willebrord is aangelegd rond 1925. Het is ruim van opzet met brede lanen als zichtassen die beplant zijn met
beuken, eiken en lindes.
Het processiepark te Sprundel heeft een geheel andere opzet. Er is een omgang rondom het kerkhof en verder zijn er slingerende, smalle paden en een dichte weelderige begroeiing, waar een beuk met een omtrek van 3 meter als enige uitspringt. De pastoriën te Sprundel, Schijf en Zegge beschikken over zeer grote achtertuinen met gazons en solitaire grote
bomen. Ook de artsenvilla aan de Zundertseweg 3 heeft een diepe siertuin met diverse grote bomen.
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7.10. Artefacten
De gemeente, die aan België grenst, heeft twee grijsblauw geschilderde gietijzeren grenspalen uit 1843. Ze zijn voorzien
van een gekroond wapen met een klimmende leeuw en een nummer. Nummer 238 staat bij de Hoeksestraat, nummer 239
staat bij Steenpaal als vervanging van een stenen voorganger.
Er zijn nog enkele fraaie ijzeren hekwerken, namelijk voor de kerk en pastorie te Zegge en voor de pastorie te Sprundel.
Deze hekwerken dateren uit ca. 1910.
Op de hoek van de Roosendaalsebaan en de Hoeksestraat, bij Schijf, staat een kleine veldkapel met een terracotta Mariabeeldje uit 1934.
Bij de kerk in Rucphen staat een bakstenen opbouw met uitsparingen voor plantebakken en een spitsboognisje, waarin
zich een beeldje van een kind met Bijbel bevindt. Dit is uitgevoerd in blauw-rood en oker geglazuurd aardewerk en het
bevat de tekst: "Aangeboden door de schoolkinderen 10 juni 1936".
Een onderdeel van de verder aangetaste St. Louisschool uit 1950 is het polychrome beeldje van de Heilige Lodewijk als
kleine jongen. Deze school vindt men te St. Willebrord aan de Pastoor Bastiaansensingel 17.
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Gemeente Rucphen, toestan 1865. Uit: J. Kuyper,
Gemeente atlas van de provincie Noord-Brabant, Leeuwarden, eerste uitgave 1865.
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Gemeente Rucphen, toestand ca. 1900.
Uit: Historische atlas Noord-Brabant, Deventer, 1989, Schaal 1:25.000.
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Gemeente Rucphen, huidige toestand.
Uit: Grote topografische atlas van Nederland, deel 4, Zuid-Nederland. Groningen, 1987. Schaal 1:50.000.

