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WOORD VOORAF

Dit rapport over Schaijk maakt deel uit van de serie Cultuurhistorische Inven-
tarisatie Noord-Brabant/Monumenten Inventarisatie Project. Het geeft per ge-
meente een overzicht van de waardevolle nederzettingen, gebouwen en groen-
elementen 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 cultuur-
historische waardevolle bebouwing van de provincie vast te laten leggen. Hier-
voor 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 Inventari-
satie 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 dorps-
gezichten en voor monumenten van geschiedenis en kunst uit de periode
1850 - 1940
het formuleren van uitgangspunten ten behoeve van publikaties en weten-
schappelijk onderzoek op architectuurhistorisch, bouwhistorisch, stede-
bouwkundig, historisch-geografisch of industrieel-archeologisch gebied
het verkrijgen van bouwstenen als een eerste aanzet tot nieuw te ont-
wikkelen 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 vast-
gelegd worden als uitvloeisel van de in 1979 begonnen Cultuurhistorische Inven-
tarisatie.
Onderzoek en veldwerk voor dit rapport vonden plaats in 1989 door
mevr. drs. M.J.P. Vaessen.

1s-Hertogenbosch, februari 1990.



WERKWIJZE EN CRITERIA

In Brabant is het MIP officieel van start gegaan op 1 oktober 1988. De inventa-
risatie wordt hierbij gebiedsgewijs aangepakt. Daartoe is de provincie in acht
werkgebieden verdeeld, op basis van de historische en bestuurlijke ontwikke-
lingen 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 inventari-
satiebestand 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 be-
bouwing, percelen, wegen en waterlopen, dat in de loop der tijd een meer of
minder samenhangende vorm heeft opgeleverd. Het eigen karakter van een neder-
zetting is het produkt van een - al dan niet geleidelijke - historische ont-
wikkeling, 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 be-
ginsel 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 optel- en aftreksom is van een reeks structuurbepalende en struc-
tuurverstorende 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.
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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 struc-
tuur 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 aanknopings-
punten 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.
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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 inven-
tarisatiegebied (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 verande-
ringen in infrastructuur, wegen, waterlopen etc. (4). Vervolgens worden de
nederzettingen behandeld (5). In de hoofdstukken 6 - 8 worden de onderzoeks-
resultaten 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 ge-
meenten blijft dit onderdeel achterwege. Hier hebben in het algemeen immers in
de periode 1850-1940 geen samenhangende stedebouwkundige ontwikkelingen plaats-
gehad. Wel worden in sommige gemeenten waardevolle bebouwingsgroepen van vóór 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 object-
gegevens, geordend naar adres en huisnummer (even, oneven). Per object worden de
oorspronkelijke en huidige functie, architect, bouwdata en 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 stede-
bouwkundige 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 aan-
gegeven .
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1. Situering der gemeente.

1.1. Ligging
De huidige gemeente Schaijk omvat de plaatsen Schaijk en Reek alsmede een aantal
voormalige gehuchten waarvan Mun en Gaal de belangrijkste zijn. Andere gehuchten
zijn Driehuis, Hooge Heide en Schaijksche Hoek. In totaal beslaat de gemeente
Schaijk 4.120 ha en heeft 7.674 inwoners (gegevens op 01-01-1988).
Schaijk ligt in het gebied Maaskant, direkt boven het Brabants Peelgebied en
heeft een agrarisch karakter.
In het noorden grenst de gemeente aan Ravenstein, in het oosten aan Grave, ten
zuiden bevindt zich de gemeente Zeeland en ten westen Nistelrode.
Een klein gedeelte van de gemeentegrens is natuurlijk. Het betreft hier een
stukje van de noordgrens die met de Oude Maasdijk een Maasarm volgt.
Overige grenzen zijn kunstmatig en hebben een rechtlijnig verloop. De oostgrens,
met Grave loopt trapsgewijs door landbouwgronden naar het zuiden en doorsnijdt
de rijksweg. Vervolgens loopt de gemeentegrens om het natuurgebied "Reeksche
Bergen" naar het militair oefenterrein, waar de grens afbuigt naar het westen.
De zuidgrens volgt de loop van het militair oefenterrein tot aan de weg
Uden-Ravenstein, zakt vervolgens nog verder af naar het zuiden en gaat door de
Schaijksche heide westwaarts. De westgrens loopt door de heide tot vlak boven
Rijksweg 50 en buigt dan af naar het oosten. Boven de kom van Schaijk (ter
hoogte van de Runstraat) kruist deze noordgrens de Rijksweg, loopt vervolgens
parallel aan de Elsstraat (gem. Ravenstein) tot aan de Dorpenweg, buigt hier af
naar het noorden en komt uit bij de Oude Maasdijk.

1.2. Ontwikkeling
De geschiedenis van Schaijk blijft lang verbonden met die van het land van
Ravenstein en de daarin gelegen plaats Herpen, ten noorden van Schaijk.
In het begin van de vijftiende eeuw groeit Schaijk, vooral om de expansie van
Herpen op te vangen. In 1667 is Schaijk een zelfstandige parochie geworden.
Het gebied heeft veel geleden van diverse oorlogen. In de zestiende eeuw bracht
de ligging van het land van Ravenstein als een enclave tussen Brabant en
Gelderland veel last van de gelderse oorlogen met zich mee. Later, in de zeven-
tiende- en achttiende eeuw ging het gebied gebukt onder de franse overheersing.

Totdat Reek, ook in 1667 een zelfstandige parochie wordt is het sterk gericht op
Velp. Ook hier betreft het een kleine agrarische nederzetting.

Bewoning van het buitengebied is al oud: uit de Romeinse tijd zijn resten van
een grafheuvel op de Gaalse heide gevonden. Er is echter geen sprake van conti-
nuïteit in deze bewoning. Reeds in 1189 is sprake van een hoeve op Gaal, in het
bezit van de abdij van Berne. Deze abdij sticht aan het begin van de veertiende
eeuw (1309, 1327) meerdere hoeves op Mun en Gaal, deze gebieden liggen hoger en
zijn daarom gunstige vestigingsplaatsen.
De huidige ontwikkeling is sterk op de kernen gericht waarin bevolking en
bebouwing geconcentreerd worden. De gemeenten Reek en Schaijk zijn echter pas
laat, in 1946, samengevoegd en blijven autonoom.•
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2. Bodemgesteldheid

De gemeente Schaijk ligt in een randgebied, op de overgang van zandgronden en
rivierklei. Het gebied rond de kernen bestaat grotendeels uit zwak lemig fijn
zand. In het noorden en noordoosten van de gemeente bevindt zich rivierklei.
Deze grond is van holocene oorsprong. De zandgronden in het zuiden en zuidwesten
zijn in verschillende perioden van de geologische geschiedenis tot stand gekomen
(Peelhorst).

De lintbebouwing aan de oorspronkelijke struktuur van Schaijk en Reek bevindt
zich op en nabij de hoogtelijn van 10 meter NAP. Naar het noorden toe loopt de
hoogte af tot +7.50 meter HAP bij de Maasdijk, naar het zuiden toe stijgt deze
tot + 13 meter NAP.

Er is een gevarieerde opbouw van bodem en landschap. Oud bouwland rond de oude
struktuur, veel jongere rivierklei ten noorden van vooral de plaats Reek en
twintigste eeuwse ontginningen op de heide ten zuiden van de kommen.

3. Grondgebruik

De oudste sporen van akkerbouw stammen uit de middenbronsperiode (1400-1100 v.
Chr.) Nabij de bebouwde kom, op de enkeerdgronden, bevinden zich deze oudste
akkerbodems (leemarm fijn zand) in een strook direkt ten noorden en zuiden van
de lintbebouwing.
Continuiteit in de bewoning bestaat sinds de middeleeuwen, Schaijk en Reek
ontwikkelen zich maar blijven agrarische nederzettingen.

Het noordelijk deel van de gemeente (vooral ten noorden van Reek) heeft veel
last gehad van de jaarlijkse overstromingen van de Beerse Overlaat. Het rivier-
kleigebied was hierdoor niet bruikbaar als landbouwgrond.
Met het sluiten van de Beerse Overlaat kwam een einde aan deze wateroverlast. De
grond, die hier uit langgerekte kavels in noord-zuid richting bestaat, wordt
geëxploiteerd als grasland.
In het zuiden waren heide, bos en zandverstuivingen oorzaak van onvruchtbare
grond. Ontginningen van de heide (ten zuiden van Schaijk), aan het begin van de
twintigste eeuw zorgden voor uitbreidingen van de landbouwgrond.
De kavels zijn hier verschillend van vorm en grootte. Desondanks is het geen
rijk landbouwgebied geworden.

4. Infrastructuur

4.1. Wegen
Het wegenpatroon is tussen 1850 en 1940 nauwelijks veranderd. De vroeg
twintigste eeuwse heide-ontginningen zorgden voor een kleine uitbreiding van het
wegennet.
In het stratenpatroon uit 1865 is de oost-west gerichte lintstruktuur duidelijk
te onderscheiden. Beide dorpen hebben een noord-zuid gerichte hoofdstraat. Voor
Schaijk loopt deze door naar Herpen, voor Reek naar de Maasdijk. Een uitvalsweg
naar het zuiden loopt vanuit Schaijk dwars door de heide (verlengde van de
hoofdstraat in Schaijk) naar Uden (Udense Dreef). Reek heeft een verbinding met
het zuiden naar Zeeland, eveneens via de heide.
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Meteen ten noorden van het heidegebied loopt de 'Straatweg naar 's-Hertogenbosch,
een verbindingsweg van betekenis van 's-Hertogenbosch naar Grave. In opdracht
van Willem I werd in 1836 het stuk van Heesch tot aan de Reeksche molen met
kinderkoppen bestraat. De.vroegere "straatweg", ook wel Bossche Baan geheten is
nu een veel drukkere rijksweg.

In het huidige stratenpatroon is deze oude struktuur nog goed herkenbaar. Een
landelijke binnenweg, in oost-west richting, verbindt de plaatselijke noord-zuid
assen.

Nieuw is een derde noord-zuid weg, de Dorpenweg die als een scheiding tussen
Schaijk en Reek ligt, dichtbij de Waterstraat, van oudsher de grens tussen de
twee plaatsen. Deze weg doorsnijdt de oost-west verbindingen. Nu is het de
drukke rijksweg tussen Eindhoven en de A50 naar Nijmegen.

Diverse wegen die van de oude structuur zijn overgebleven zoals de Munstraat,
Zandstraat en Zeelanddreef, hebben hun betekenis als verbindingsweg verloren.
Zij zijn nog slechts voor bestemmingsverkeer.

4.2. Waterlopen
De Munse Wetering en Smalle Wetering zijn slechts smalle stroompjes in oost-west
richting. Ze zijn van belang voor plaatselijk grondgebruik.
De Hertogswetering, onder de Maasarm, tussen Grave en Ravenstein zorgt voor de
afwatering van grond ten noorden van Reek. Via een inlaatwerk bij Grave is het
ook mogelijk via deze Hertogswetering Maaswater aan te voeren voor dit deel van
de gemeente.

De Maas, ten noorden van de gemeente, heeft nauwelijks betekenis voor de infra-
structuur .
Een meander van de Maas, afgesneden bij de maaskanalisatie is als een smalle
stroom nog over. De steenfabriek heeft hier een tijdlang gebruik van gemaakt als
aanvoerroute voor grondstof na het opraken van de ter plekke aanwezige leembult.
Dit was echter te kostbaar om lang vol te houden. Het noordelijk gebied van de
gemeente heeft lang onder invloed van de Beerse overlaat gestaan, totdat deze in
1954 gesloten werd.
Waterstaatkundig valt het gebied grotendeels onder waterschap "De Maaskant". Een
klein gedeelte, in het zuid westen van de gemeente hoort bij het waterschap de
Aa.

5. Ontwikkeling van de nederzettingen

Zowel Schaijk als Reek zijn voorbeelden van randdorpen, ze liggen in een zone
tussen zand en klei. Deze ligging op de grens van twee agrarische produktie-
milieu's maakt een vroeg ruilverkeer mogelijk en brengt gunstige ontwikkelings-
mogelijkheden met zich mee.
De primaire vorm van dergelijke dorpen bestaat uit een reeks hoeven aan een
straat. Een kapel,- later vervangen door een kerk staat in de dorpsstraat.
Dergelijke nederzettingen gaan terug tot de elfde of twaalfde eeuw.
Een verdere ontwikkeling van de kommen van Schaijk en Reek voltrekt zich pas in
de vijftiende eeuw. Beide kernen zijn sinds die tijd onafhankelijk van elkaar
uitgegroeid en pas in 1946 samengevoegd.
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Typerend voor beide kernen is de lintbebouwde hoofdstructuuur. Aan de hoofdwegen
(zoals Schutsboomstraat, Runstraat en Pastoor van Winkelstraat) in Schaijk staat
nog een groot aantal negentiende- en twintigste eeuwse boerderijen. In de kern
van het dorp, rond de kerk en de pastorie van rond 1900 staan nog woonhuizen uit
diezelfde periode.

5.1 Schaijk
Tot de negentiende eeuw verandert er weinig. Het grootste gedeelte van de
bevolking van Schaijk werkt op kleine agrarische bedrijven. Veranderingen in het
agrarische leven treden laat in de negentiende eeuw op als gevolg van de land-
bouwcrisis. Als gevolg van onder andere de invoer van goedkoop graan uit de
Verenigde Staten wordt het boerenbedrijf gedwongen te moderniseren en op grotere
schaal te gaan produceren. De heideontginningen in het zuiden van de gemeente
geven de landbouw aan het begin van de twingigste eeuw iets meer mogelijkheden.
De nijverheid beperkt zich tot enkele bierbrouwerijen en een windkorenmolen. In
het eerste kwart van de twintigste eeuw komt hier nog een zuivelfabriek bij. In
de jaren vijftig gaat deze echter ten onder aan de concurrentie van margarine-
fabrieken van Jurgens in Oss.
De eerste uitbreidingen in de jaren twintig en dertig volgen deze lintbebouwing.
Ze bestaan uit enkele villa's (bijv. 'Zonneberg' aan de Schutsboomstraat) en
boerderijen. Verdichting van deze oude struktuur treedt pas na 1950 op. Buiten
de bebouwing van deze hoofdstraten, volgt nieuwbouw. Deze neemt bouwgrond van
boerderijen in beslag. Mede als gevolg van het uitbreiden van woonruimte in de
kern van Schaijk neemt de boerderijfunktie af.
Grootschaliger planmatige uitleg vindt vanaf de jaren zestig plaats, direkt
achter de lintbebouwing. De eerste plannen voor Schaijk zijn gerealiseerd rond
het Europaplein. De bebouwing is ruim van opzet en er is veel aandacht voor
groenvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de woonerfachtige uitbreiding in
gebied Molengraaf (jaren zeventig) en een woonwijk ten westen van Schaijk
gebouwd (jaren tachtig).

5.2 Reek
Ook de kern van Reek bestaat uit kerk en pastorie, van het begin van deze eeuw
(±1925). De plaats van de oudere kerk, voorganger van de huidige is op de
begraafplaats in de bestrating nog aangegeven.
Mgr. Borretstraat en Heytmorgen zijn hier de hoofdstraten. De verspreid liggende
lintbebouwing, bestaande uit negentiende- en vroeg twintigste eeuwse boerderijen
en enkele woonhuizen, bepaalt het karakter van de kern.
De ontwikkeling van Reek loopt parallel aan die van Schaijk. Het gebied ten
noorden van de kom van Reek werd na de maaskanalisatie (begin twintigste eeuw)
beter bruikbaar voor het agrarisch bedrijf.
Reek beschikte in de negentiende eeuw over twee windmolens en rond de eeuw-
wisseling ook over een steenfabriek. Deze fabriek maakte dankbaar gebruik van
een leembult die in het verder zandige gebied aanwezig was. Toen deze leembult
uitgeput raakte is de steenfabriek een tijdlang doorgegaan met de aanvoer van
leem over de Maas. Financieel was dit niet lang vol te houden, de fabriek ligt
sinds 1984 stil.
De latere uitbreidingen voltrekken zich in eerste instantie ook langs de hoofd-
wegen .
De eerste planmatig opgezette uitbreiding van woonhuizen bevindt zich aan de
Hoge Weg en dateert uit de jaren vijftig van deze eeuw.
Hier zijn, evenals in Schaijk, nieuwbouwwijken ontstaan, direkt achter de
oorspronkelijke struktuur. Voorbeelden daarvan zijn de woningen rond het
Kennedyplein (jaren 60) en aan de Soeterstraat (jaren 70).
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5.3 Verspreide bebouwing
Gehuchten buiten de kernen zoals Driehuis, Hooge Heide en Schaijksche Hoek, zijn
mogelijk ontstaan als gevolg van het uitwijken van marginale bevolkingsgroepen
uit de gemeenschap naar de heide.
De gehuchten zijn nog steeds in het stratenpatroon nog herkenbaar. Er is ook nu
nog een concentratie van bewoning, vooral van hedendaagse woonhuizen en negen-
tiende en twintigste eeuwse boerderijen. Boeren vestigen zich vanaf 1915 ook op
de pas ontgonnen heide zoals aan de Heibloemstraat.
Het buitengebied kent een geringe, verspreid liggende bebouwing. Een militair
oefenterrein neemt een groot deel van het heidegebied in het zuiden van de
gemeente in beslag.

Daarnaast maakt de toeristische industrie gebruik van het landschap. Er bevinden
zich maar liefst zeven campings op het grondgebied van de gemeente Schaijk.

6. Stedebouwkundige typologie

Zowel Schaijk als Reek zijn niet-stedelijke nederzettingen.
Hoewel de bebouwing van de huidige gemeente grotendeels uit de periode 1850-1940
stamt, hebben zich in de stedebouwkundige struktuur in die tijd nauwelijks
veranderingen voorgedaan.

7. Karakterisering der objecten

7.1 Woonhuizen
Woonhuizen maken deel uit van de lintbebouwing.
Het oudste woonhuis is dat van de orgelbouwer Smits uit 1739, een hoog en sober
pand aan de Mgr. Borretstraat.
Een negentiende eeuws woonhuis staat in Reek, Heytmorgen 19 (Rijksmonument). Ook
negentiende eeuws is Runstraat 17 (Schaijk), een voormalige notariswoning uit
1860 met in het interieur nog oorspronkelijke stucplafonds.
Veel woonhuizen stammen uit het eind van de negentiende en begin van de
twintigste eeuw. Er zijn eenvoudige, eenlaags woningen onder zadeldak (bijvoor-
beeld Heytmorgen 4, Pastoor van Winkelstraat 27/29), maar ook minder sobere
woningen, zoals die met een kleine middenrisaliet aan Rozenlaan 7 en Schutsboom-
straat 43. Hier treft men een dekoratie aan met elementen van chaletstijl en
neo-renaissance: speklagen en siermetselwerk in -meestal gele- strengperssteen.
De mooiste voorbeelden van vroeg twintigste eeuwse woonhuizen zijn in Schaijk te
vinden. Runstraat 5, een voormalig burgemeestershuis is rijk gedekoreerd en
heeft een cementstenen stoep. Ook in het interieur zijn oorspronkelijke ele-
menten bewaard gebleven (stucplafonds en betegeling van de keuken).
In de jaren twintig en dertig van deze eeuw werd nog langs de lintstruktuur
uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is villa 'Zonneberg' aan de Schutsboomstraat
42 in de trant van de Delftse School.

7.2 Boerderijen
Boerderijen vormen in het buitengebied het'merendeel van de bebouwing. Ook in de
kernen zijn ze prominent aanwezig. Hun aantal en funktie neemt in de bebouwde
kom echter steeds meer af ten gunste van het wonen. Ze worden afgebroken of
ingrijpend' verbouwd. De meeste boerderijen in de gemeente zijn langgevel-
boerderijen. De oudste hiervan ligt in Reek, Mgr. Borretstraat 5 en stamt uit de
eerste helft van de negentiende eeuw. Een grote, sobere boerderij die, na als
pastorie gediend te hebben, nu als woonhuis in gebruik is.
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Een ander voorbeeld van een negentiende eeuwse langgevelboerderij vinden we aan
de Bernardusweg 2 in Schaijk. Ook in de twintigste eeuw werden volop langgevel-
boerderijen gebouwd, bijvoorbeeld Heibloemstraat 2, een boerderij die in de
jaren twintig op de pas ontgonnen heide werd gebouwd.
Een ander veel voorkomend type is dat van de T-boerderijen, boerderijen met een
woongedeelte en bedrijfsgedeelte dat daar dwars op staat. Voorbeelden zijn,
onder andere Schaijksestraat 6, Munstraat 12 en Pastoor van Winkelstraat 72. De
oudste T-boerderijen stammen uit de negentiende eeuw. De jongste voorbeelden
zijn in de jaren '20 van de twintigste eeuw gebouwd.

7.3 Industriële gebouwen
Bedrijfsgebouwen uit de periode 1850-1940 zijn nauwelijks nog intact.
De steenfabriek aan de Rijksweg in Reek, uit het begin deze eeuw, is in 1984 met
de produktie van baksteen gestopt.
Het fabriekscomplex, een ringoven en enkele jongere hallen zijn (met inventaris)
nog intakt.
De molen uit 1830, eveneens aan de Rijksweg is gerestaureerd en als restaurant
in gebruik. Twee overige molens (Kleingaalseweg uit de eerste helft van de
negentiende eeuw en Bossestraat 1903) worden niet meer gebruikt.
Een zuivelfabriek in Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 39 gold gedurende de
eerste helft van deze eeuw nog als toonbeeld van modernisering voor de agrarische
gemeenschap. Men moest echter het hoofd buigen voor de concurrentie van de gebr.
Jurgens uit Oss. Vanaf de jaren '50 is het pand in gebruik geweest als koel-
cellencomplex. Particulieren konden er een cel huren. Nu is er een winkel in
gevestigd. Troggewelfjes in de kelder en resten van betegeling herinneren nog
aan het oorspronkelijke interieur.

7.4 Openbare gebouwen
Het meest karakteristiek is een Verenigingslokaal in Reek. Dit voormalig Boeren-
bondsgebouw uit het begin van de twintigste eeuw ligt op de grens van bebouwde
kom en buitengebied aan de Noordhoek 13. Het pand is gebouwd in overgangsstijl.
Een hoge eerste verdieping wijst op de aanwezigheid van een toneelzaal.
Het raadhuis van Schaijk is een ontwerp van de Bossche School-architekt J. de
Jong uit 1950. Het gebouw heeft nu nog een puur representatieve funktie, admini-
stratieve taken zijn verplaatst naar een eigentijds kantoor.

7.5 Kerkelijke gebouwen
Zowel Schaijk als Reek hebben betrekkelijk jonge kerken. De in romaniserende
stijl opgetrokken kerk van Reek dient ter vervanging van een kleinere voorganger
en is in 1925 gebouwd door ir. F. Franssen.
De neo-gotische kerk van Schaijk is in twee delen gebouwd. Het priesterkoor en
transept zijn in 1894-1895 gebouwd door Stornebrink, ter vervanging van dit deel
van de oudere kerk. Toen bleek dat de verhoudingen tussen dit nieuwe gedeelte en
het oude schip en toren erg slecht waren is ook dit oude deel vervangen. W. van
Aalst bouwde in 1901-1902 een nieuw schip en liet de oude toren ommetselen. Het
interieur is in 1967 sterk gewijzigd. De bakstenen kruisribgewelven, spitsbogen
en wanden zijn daarbij gepleisterd.
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Tn Reek vinden we twee kloostergebouwen, beiden aan de Heytmorgen (nrs 5 en
7/9). Eén ervan is nog steeds onder de hoede van zusters. Oorspronkelijk, in
1918 als klooster met school gebouwd, nu dient het als rusthuis voor bejaarde
zusters. Het andere klooster was gehuisvest in een vroeg negentiende eeuws
woonhuis. Dit werd in 1915 uitgebreid met een kapel. Tegenwoordig is het complex
in gebruik als woonhuis. De kapel is intakt gebleven. Beschilderingen van
tongewelf en muren met diverse heiligen en sterrebeelden zijn daar nog te zien.
De glas-in-lood ramen zijn gesigneerd en gedateerd: Louis van Essen, Roermond,
(1933 en 1935).

7.6 Kastelen en landhuizen
In de gemeente zijn geen kastelen en landhuizen aanwezig.

7.7 Infrastructurele en waterstaatswerken
In de gemeente zijn geen infrastructurele en waterstaatswerken van belang
aangetroffen.

7.8 Artefacten
Behalve een gietijzeren wegwijzer uit de negentiende eeuw (echter met hedendagse
borden) zijn op een aantal kruispunten/splitsingen kruisbeelden geplaatst. Het
betreft hier veelal gietijzeren corpora zoals dat aan de mgr. Suysstraat. Het
wegkruis aan de Runstraat is een stenen kopie uit 1933 van een houten kerkkruis.
Bij de kerk in Schaijk staat een Heilig Hartbeeld uit 1925, gemaakt door J.
Custers.

7.9 Groenelementen
Vooral Reek heeft als 'lindendorp' een reputatie hoog te houden. Ook in de jonge
aanplant gebruikt men nog steeds veel lindebomen. Dit zowel ter vervanging van
bestaande beplanting zoals aan de Mgr. Borretstraat als in de nieuwbouwwijken.
Bijzonder is de dubbele rij linden rond het kerkhof. In het jonge ontginnings-
gebied ten noorden van de kernen komen singels en houtwallen voor.



Gemeente Schaijk, toestand in 1865. Uit: J.Kuyper, Gemeente
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Gemeente Schaijk (Reek), toestand in 1865. Uit: J.Kuyper,
Gemeente atlas van de provincie NOORD BRABANT naar officieele
bronnen bewerkt, Leeuwarden, eerste uitgave 1865. Schaal 1:50.000
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Gemeente Schaijk, toestand in 1895. Uit: Histo
Noord Brabant, Deventer 1989. Schaal 1:25.000
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Gemeente Schaijk, huidige toestand. Uit: Grote topografische
atlas van Nederland, deel 4 Zuid-Neder land, Groningen 1987.
Schaal 1:50.000


