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Inleiding

1.1.

Gemeente Stramproy
p.a. Kerkplein 14
6039 GH Stramproy
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Midden-Limburg
Aantal inwoners: 4.851 (16-05-1988)
Oppervlakte: 12,11 km2 (16-05-1988)
Nederzettingen: De Boberden, Crixhoek,
Houtbroek, Stramproy, Wisbroek.

1-2

Hei,

De Horst,

De gemeente Stramproy - een naam die in de loop der tijd
enkele
varianten
heeft
gekend
- behoort tot het.
inventarisatiegebied Midden-Limburg. Zij wordt in het
noorden
begrensd
door
de
gemeente
Weert
(inventarisatiegebied Limburgs Peelgebied), in het oosten
door de gemeente Hunsel (inventarisatiegebied MiddenLimburg). De westelijke en zuidelijke begrenzing valt
samen met de rijksgrens tussen Nederland en België. De
huidige gemeentegrenzen zijn tot stand gekomen na de
bepaling van de rijksgrens in 1844 en de verdeling van het
Stramproysche Broek tussen Stramproy, Neeritter, HunselEll, Ittervoort en het Belgische Kessenich in 1846. Tussen
1850 en 1940 zijn er geen correcties meer aangebracht op
de gemeentegrens.

2L.

Bodemgesteldheid

2.1.

De gehele bodemoppervlakte van de gemeente Stramproy
bestaat uit zandgrond, een beperkte hoeveelheid klei
langs
de
waterlopen
uitgezonderd. Binnen de ruime
kwalificatie zandgrond is er onderscheid te maken tussen
hogere zandgronden, die het grootste gedeelte van her
gemeente-oppervlak beslaan, en de qua omvang veel kleinere
lagere zandgronden in het westen van Stramproy.
Het gemeentegebied heeft in oost-west richting een lengte
van zes a zeven kilometer, in noord-zuid richting een
maximale breedte van iets meer dan twee kilometer. De kern
bevindt zich in het oostelijke gedeelte, bestaat uit oudbouwiandgebied en is gelegen op de hogere zandgronden.
Deze kern wordt geheel omsloten door een ring van velden
die eveneens bestaat uit oud-bouwlandgebied op hogere
zandgronden.
De kern en de veldenring worden op hun beurt geheel
omgeven door vlakkere stuifzandgebieden, die wel nog tot
de
categorie
hogere
zandgronden
behoren.
In
de
noordoosthoek, boven de Vlootkant en het Wisbroek, wordt
het stuifzandgebied doorsneden door de Tungelroysche beek.
Langs de grens met de gemeente Hunsel, midden door het.
Rietbroek, baant het beekje "de Vliet" zich een weg om
daarna de gemeentegrens met Hunsel over te steken.
De stuifzandgebieden aan de noord- en
zuidrand van
Stramproy hebben in het streekplan Noord- en MiddenLimburg uit 1982 het predikaat waardevol gekregen, in de
noordwestelijke punt van de gemeente zelfs de betiteling
zeer waardevol.
Ingebed tussen de hogere zandgronden in het westelijke
deel bevinden zich een tweetal lagere zandgrondgebieden.
Ten eerste een gemengd
bosen
landbouwgebied op
middellage zandgrond. Het wordt aan de zuidzijde begrensd
door de Aa-beek (ook Molenbeek genoemd), die daar tevens
de rijksgrens met België vormt. Ten tweede, ingesloten
tussen de hogere en lagere zandgronden, een broekbosgebied
op lagere zandgrond, het Areven geheten.
Het gehele westelijke gedeelte, dat bekend staat als de
Stramproysche Heide, is een gebied met zeer waardevolle
natuurwaarden.
De bodemgesteldheid van Stramproy indiceert dat deze
uiterste noordwestelijke punt van het inventarisatiegebied Midden-Limburg een overgangsgebied vormt met het
aangrenzende Limburgse Peelgebied.
Het grondgebied van Stramproy ligt ongeveer tussen 30 en
32 meter +NAP.

3.

Bnriemgebruik

3.1

Agrarisch
De
agrarische
sector
is
traditioneel
ruim
vertegenwoordigd
in
de
gemeente
Stramproy.
Haar
grondgebied
werd
gedurende
de
periode
1850-1940
hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden gebruikt. Rond
het midden van de negentiende eeuw was een groot deel van
de gemeente, met name de Stramproysche Heide, nog niet
ontgonnen. De geleidelijke ontsluiting van dit gebied vond
plaats in de periode tussen 1870 en 1900.
In de regel kan bij de bestudering van het Limburgse
bodemgebruik in het eerste kwart van de negentiende eeuw
een Tranchotkaart uitkomst bieden. Stramproy valt echter
buiten het gebied dat door Tranchot is verkend. Een andere
mogelijkheid vormen de topografische kaarten van het
Ministerie van Oorlog uit het midden van negentiende eeuw.
Deze kaarten geven vanwege hun geëtste grijstinten en
beperkte schaal echter moeizaam informatie prijs.
Door middel
van een eigen uitgave van de gemeente
Stramproy beschikken we over een Franse topografische
kaart uit
1811, het
"Tableau d'Assemblage du Plan
cadastral parcellaire de la Commune de Stramproy'". Daarop
is duidelijk te zien dat met name het westelijke gedeelte,
de Stramproysche Heide, nog volledig onontgonnen was. De
militaire kaarten en de Kuyper-kaart bevestigen dit beeld
voor 1863 en 1867. Daarnaast geven zij de aanwezigheid van
een aantal vennen aan.
Het naast de Heide gelegen Areven, het laagste deel van de
gemeente, was in 1867 wel beter toegankelijk gemaakt. De
rechte verbindingspaden vanuit Breijvensrot en Heijenrot
naar het ven toe wezen in die richting.
Verder heeft de gemeente Stramproy een kaart uitgegeven
waarop het bodemgebruik en het aantal huizen in 1898 goed
weergegeven is. In dat jaar was de Stramproysche Heide
opengelegd door lange rechte paden in oost-west richting.
Deze waren
onderling
verbonden
via
korte, rechte
tussenpaden in noord-zuid richting. In het zuidelijke
gedeelte van de Heide was een
klein aantal kavels
akkerland duidelijk herkenbaar. Zij waren sterk in de
minderheid bij het omvangrijke heidegebied met de daarin
gelegen vennen en de vrij grote met naaldhout beplante
percelen.
In 1898 was het Areven met loofhout beplant. Slechts
enkele stukjes zijn als weideland herkenbaar. Dit ven
werd geheel omsloten door akkerlanden met verspreide
bebouwing: in het noorden door het akkerland van de kern
Breijvensrot (met enige kleine perceeltjes naaldhout langs
het weggetje richting Heide) en in het zuiden door
Heijenrot en Horst (waar ook enige aanplant van naaldhout
langs de wegen had plaats- gevonden). Meer naar het oosten
liggen de dichter bebouwde akkerlanden van Bergerrot en de
kern van Stramproy zelf.
Het oosten van Stramproy, met de kern Molenbroekrot, het
Houtbroek, en het Rietbroek bood een andere aanblik. In
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Molenbroekrot en Rietbroek bepaalden kleinere percelen met
afrastering
en
hegafscheiding
het
landschap.
Het
noordoostelijke akkerland van Wisbroek was weer ruimer
verkaveld en had nog een stukje gemengd bos. Langs de
grens met Hunsel, op de Kleine Heide en ten oosten van de
Vlietbeek, bevonden zich nog aanplantingen met naaldhout
en de uitlopers van de toen in Hunsel aanwezige heide- en
moerasgebieden.
De topografische kaarten van 1928 en 1937 bevestigen de
verkenning van 1898 en geven aan dat het bij de percelen
met afrastering en
hegafscheiding
in Molenbroekrot,
Rietbroek en een stukje van de Kleine Heide om weiden
ging. Langs de Vlietbeek bevonden zich rond 1930 wat meer
weilanden. Wisbroek bestond nog altijd uit een gedeelte
akkerland en gemengd loof- en naaldbos.
De kern Stramproy werd nog steeds omgeven door akkerland,
slechts
incidenteel
onderbroken
door
weiden
en
naaldhoutbeplanting. Die weiden concentreerden zich rond
de zgn. Gatenstraat (zuidwestelijk van de kern Stramproy)
en het naaldhout tussen het huidige Hei en de rijksgrens.
Op de Stramproysche Heide was de hoeveelheid aangeplant
naaldhout en de oppervlakte weidegrond toegenomen. Deze
weiden bevonden zich direct naast of tussen de eveneens in
oppervlakte
toegenomen
akkerlanden.
Langs
de
gemeentegrens met Weert (inventarisatiegebied Limburgs
Peelgebied) bleef het heidelandschap nog grotendeels in
stand. Tussen de nieuw ontgonnen kavels was er ook nog
heidegrond te zien. De aanwezigheid van water had een
verdere ontginning belemmerd.
Het vochtige,
laaggelegen Areven
bleef beplant met
loofbomen, afgewisseld met een paar stukken weideland.
Dit weideland lag naast de aangrenzende
akkers van
Breijvensrot. Het Areven heeft bovendien in 1925 een
gedeeltelijke drooglegging ondergaan, die resulteerde in
het grotendeels verdwijnen van de daar ontspringende
Vlietbeek.
Tegenwoordig is er nog maar weinig verandering gekomen in
deze
situatie.
De kleinschalige landbouwgebieden op
vlakkere, stuifzandachtige grond bepalen het aanzien van
Stramproy. De op oud-bouwland gelegen kern is uitgebreid,
maar wordt nog steeds omgeven door velden met afwisselend
rand- en verspreide bebouwing. Op en rond het gedeelte
van de Stramproysche Heide is het lage broekbosgebied
Areven,
het
naaldbos
en
het
gemengde
bosen
landbouwgebied nog steeds herkenbaar.
Het verblijfsrecreatieterrein Vosseven, ingeklemd tussen het naaldbos
en het gemengde bos- en landbouwgebied, vormt samen met de
gedeeltelijke demping van de Vlietbeek de voornaamste
afwijking met de situatie rond 1900. De ontginningen in de
tweede helft van de negentiende eeuw leverden overwegend
kleine rechte kavels op met een lengterichting die op de
noord-zuid as was georiënteerd.

3.2

Niet-agrarisch
Omstreeks 1880 bevonden zich rond het Areven ongeveer 15
veldovens waarin
men van de in beperkte hoeveelheden
aanwezige klei
bakstenen bakte. Deze nijverheidsvorm
verdween na de gedeeltelijke drooglegging van een stukje
Areven en het opdrogen van het westelijke traject van de
Vlietbeek.
Een merkwaardige vorm van nijverheid vormde een viertal
bloedzuigerskwekerijen.
Deze
parasieten
werden
als
medicijn tegen alle voorkomende ziekten verkocht.

4.

Infrastructuur

4.1

Wegen
De Franse topografische kaart van 1811 laat zien dat het
wegennet van
Stramproy in
de eerste helft van de
negentiende eeuw
weinig ontwikkeld
was. Geen enkel
traject was verhard. De belangrijkste verbinding liep in
noord-zuid richting, dwars door de kern van Stramproy.
Deze weg liep in noordelijke richting naar Weert, in
zuidelijke richting naar de huidige Belgische plaatsen
Moienbeersel en Maaseik. Verder geeft de kaart van 1811
nog een paar kleinere verbindingen met de buitenwereld
aan. Tweemaal een "chemin de Stramproy a Hunsei": in het
zuidoosten en noordoosten. De zuidelijke weg was een
aftakking van
het verbindingsstuk tussen de hoofdweg van
Weert naar Maaseik en Houtbroek. Het noordelijke traject
liep via Wisbroek. Daar tussenin liep, vanuit Molenbroekrot, het weggetje naar .Roermond. Helemaal in het westen
tenslotte, ongeveer
op het
traject van de huidige
Grensweg, iag het weggetje naar Bocholt en Bree (België).
Dit traject werd in 1611 met stippellijntjes aangegeven.
Dat stond waarschijnlijk in verband met de kwaliteit van
de route. Het was destijds de enige begaanbare route door
de Stramproysche Heide.
De overige wegen zijn bijna allemaal te bestempelen als
verbindingen tussen de toen aanwezige kernen. Vanaf de
hoofdweg door de kern Stramproy splitsten zich de wegen
naar de
westelijke kernen
en Bergerrot af. Enkele
tussenwegen maakten deze kernen onderling bereikbaar. In
het verlengde van de weg naar de buurtschap Horst lag de
route naar Heijenrot. Voor het overige zijn op de kaart
van 1811
nog de
oudste delen van de kleine kern
Breijvensrot
te
zien.
Het
Areven
was
nog niet
toegankelijk.
Het
oostelijke gedeelte bood dezelfde
aanblik.
Verbindingsroutes
naar
de
buurtschappen
Houtbroek, Molenbroekrot en Wisbroek, omgeven door nog
kleinere aftakkingen. In de periode tot 1867 werd het
wegennet enigszins uitgebreid en verfijnd door de aanleg
van allerlei nieuwe aftakkingen. Het Areven was toen
ontsloten door nieuwe, rechte trajecten vanuit Heijenrot
en Breijvensrot. Eveneens vanuit Breijvensrot was een weg
naar Weerts grondgebied tot stand gekomen.
De westelijke kernen hadden een verdichting van het
wegennet ondergaan. Tussen Horst en Houtbroek waren een
aantai verbeteringen aangebracht in de verbindingen met
België. In het oostelijke gedeelte had eveneens een
geringe uitbreiding en verfijning plaatsgevonden, in de
vorm van vrij rechte trajecten.
Tussen 1867 en 1940 waren de
veranderingen in het
wegennet
omvangrijker.
Begin
jaren tachtig van de
negentiende eeuw werd het hoofdtraject naar Weert
verhard met kiezel en leem. Pas in 1889 volgde verharding
in zuidelijke richting. De overige straten bleven nog lang
zandige karresporen. Rond 1900 was de Stramproysche Heide
opengelegd door een aantal evenwijdig lopende rechte wegen
7

met korte tussenverbindingen. Daarmee
verandering tot 1940 genoemd.
4.2

is de belangrijkste

Waterlopen
E'e voornaamste natuurlijke waterlopen binnen de gemeente
Stramproy zijn de Aa-beek (ook Molenbeek genoemd), de
Tungelroyse beek en de Vlietbeek. Daarnaast is er het
stilstaande water van het Vosseven.
De Tungelroysche beek doorsnijdt de noordoostelijke punt
van de gemeente Stramproy. Zij stroomt vanuit de gemeente
Weert
Stramproy
binnen,
dan
zuidelijk
langs het
Slapersveld en vormt na het verlaten van de gemeente de
noordgrens van de gemeente Hunsel.
De Aa-beek in het zuidwesten van de gemeente vormt een
gedeelte van de rijksgrens met België. De Aa-beek stroomt
vanuit België Stramproy binnen en verlaat dit gebied even
voorbij de Watermolen "De Broekmolen".
De Vlietbeek zocht zich van oudsher vanuit het Areven,
haar oorsprong, een weg door een groot deel van de
gemeente Stramproy. Eerst via het gebied tussen Bergerrot
en Heijenrot, dan
zuidelijk
voorbij
Houtbroek, om
vervolgens naar het noorden af te zwenken en op de Kleine
Heide de grens met de gemeente Hunsel te passeren. Na de
drooglegging van het moerassige gedeelte van het Areven in
1925 bleef slechts de bedding langs de grens met Hunsel
voorzien van water. Het Vosseven is tegenwoordig bekend
vanwege haar recreatieve bestemming. De afwatering binnen
de gemeente Stramproy geschiedt op natuurlijke wijze via
de genoemde beken. De gemeente Stramproy ressorteert onder
het Waterschap Midden-Limburg.

4.3.

Spoorwegen en tramlijnen
Stramproy werd en wordt niet doorkruist door spoorlijnen.
Wel heeft tussen 1910 en 1934 de stoomtramvérbinding van
de "NV tot uitbating van den Buurtspoorweg MaeseyckWeert en uitbreiding" het grondgebied van deze gemeente
doorkruist. De tramweg liep evenwijdig aan de rijksweg van
Weert naar
Maaseik. Het
oorlogsgeweld in 1914-1918
beiemmerde het tramverkeer sterk. De slechte economische
situatie in de jaren dertig en de problemen bij het
reviseren van de locomotief gaven deze stoomtram de
definitieve doodsteek.

De gemeente £t.rv»nr>r»nv. nederzettingen
5.1.

Kernen in de gemeente Stramproy.
De gemeente Stramproy bevatte binnen haar grenzen uit de
periode 1850-1940 diverse kleine kernen. Hun benaming is
tegenwoordig vaak niet meer officieel in gebruik. De
inleiding van deze beschrijving vermeldt de momenteel
gehanteerde nederzettingsnamen. Tussen 1850 en 1940 waren
Breijvensrot, Heijenrot, Bergerrot, Berg, Gatenstraat,
Horst, Houtbroek, Torenrot, Molenbroekrot en Wisbroek nog
gangbare namen.
Het Stramproysche inwonertal steeg tussen 1795 en 1840 van
985 naar 1233 (via 1101 inwoners in
1825 en 1192 in het
jaar 1835). De tweede helft van de negentiende eeuw kende
een grillig verloop in het inwonertal (1852: 1196 inw;
1667: 1202 inw; 1674: 1166 inw). In 1900 had Stramproy
1212 inwoners. In 1909 zette de groei in naar 1385, om in
1945 op 2078 inwoners uit te komen.
Over het ontstaan van Stramproy bestaan verschillende
theorieën. Men dacht bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van
een kransakkerdorp,
waarbij de nederzettingskern van
oudere datum is dan de nederzettingskrans. Maar dat is in
Stramproy zeker niet het geval. De kaart van 1811 laat
een gemeente zien met schaarse, over verschillende kernen
verspreide bebouwing. De grootste concentratie deed zich
voor in de huidige dorpskern, langs de hoofdverbinding met
Weert en
Maaseik. Deze bebouwing concentreerde zich
vooral bij kruisingen met deze hoofdweg.
Tussen 1850 en 1940 onderging Stramproy een duidelijke
groei. Daar zag het in de tweede helft van de negentiende
eeuw aanvankelijk niet naar uit: in 1851 stonden er 229
huizen, in 1900 246.
Hoewel tussen 1867 en 1900 de Stramproysche Heide werd
opengelegd, resulteerde dat dus niet in een grote groei
van bevolking en bebouwing. Wel vond er in de periode tot
1900 een geringe verdichting binnen de oude concentraties
plaats. Bergerrot is daarvan het beste voorbeeld.
De oude vormen van nijverheid waren geleidelijk aan
weggekwijnd. In 1864 verdween de laatste lakenweverij.
Deze tak van nijverheid sleepte de kleermakers mee in
haar val. In 1880 werd de Vloedmolen op de Tungelroysche
beek gesloopt. Van de talrijke brouwerijen bleven in 1895
enkel "Verstappen" en "de Kroon" over. Uiteindelijk hield
alleen Jean Maes, wiens vader in 1867 brouwerij "de Kroon"
had overgenomen, het hoofd boven water.
Vele landbouwers hadden in de tweede helft van de 19e
eeuw een schraal bestaan. Maar in het zicht van de
twintigste eeuw kwam er een periode van zeer geleidelijke
mechanisatie en
reorganisatie van
de nijverheid en
landbouw, met het derde decennium als culminatiepunt. In
1892
kwam
er
een
coöperatieve
zuivelfabriek met
handkrachtcentrifuge van de grond. De boerenbond zag in
1897 het daglicht, gevolgd door de vestiging van de
boerenleenbank in 1902. De bouw van de "molen van Nijs"
bracht in 1903 het totaal aantal molens weer op drie
(naast de Broekmolen en de St. Jansmolen). In dat jaar

kwamen er ook stoommachines in de brouwerij van Maes en in
de zuivelfabriek.
De tram begon in 1910 te rijden. Brouwer Maes wierp zich
op de ontginning van nieuw akkerland. Diezelfde Maes zette
in 1920 Stramproys mechanisatie voort door het plaatsen
van een dieselmotor, die de brouwerij, de zuivelfabriek,
het in 1903 gevestigde klooster en het gemeentehuis van
electriciteit ging voorzien. In 1923 kwam de nieuwe kerk
gereed. Vanaf 1925 beschikte Maes over Duitse koelmachines
en in 1926 kwam er een volledig nieuwe zuivelfabriek. De
eerste vrachtwagen deed in Stramproy zijn intrede.
Hiermee ging een uitbreiding van de bevolking en de
bebouwing
gepaard.
De
oude
school moest na 1900
regelmatig uitgebreid worden. In 1920 kwam er zelfs een
volledig nieuwe meisjesschool bij.
5.2

De kern Bergerot/Berg/De Berg.
Deze drie namen verwijzen naar één en dezelfde kern,
noordwestelijk van
de
kern
Stramproy. Tegenwoordig
spreekt men van "De Berg". In 1811 was hier al redelijk
wat bebouwing met een lineair karakter aanwezig. Daarna
vond er een geleidelijke verdichting plaats. De kaarten
van 1898 en 1923/1934 gaven de aanwezigheid van een kapel
aan, plus een aantal wegkruisen. Na het realiseren van de
naoorlogse bestemmingsplannen zijn "De Berg" en de kern
van de gemeente Stramproy dicht bij elkaar komen te
liggen.

5.3

De kern Heijenrot/Hei/De Hei.
Ook hier gaat het om één en dezelfde kern, gelegen ten
westen van de huidige kern Stramproy. In 1811 stond hier
een kapel en was er een geringe bebouwing met een lineair
karakter. De verdichting heeft zich hier relatief minder
sterk voorgedaan dan in "De Berg". De afstand ' tot de kern
Stramproy is ook groter gebleven.

5.4

Gaterstraet/Gatenstraat en Horst/De Horst.
Deze twee kernen liggen bij elkaar, zuidwestelijk tegen de
kern Stramproy aan. Tegenwoordig is de naam Gatenstraat
niet meer officieel in gebruik. "De Horst" is wel nog een
bekende naam. In dit gebied was er rond 1900 een kapel
aanwezig. In
hun ontwikkeling
tussen 1850 en 1940
verschilden zij niet van de overige kernen.

5.5.

Molenbroekrot/Molenbroekstraat.
In 1811 was ter plaatse een geringe lineaire bebouwing
aanwezig. Geleidelijk aan deed zich hier een verdichting
voor. Een kapel was hier niet aanwezig. De geleidelijke
verdichting tussen 1850 en 1940 leidde tot een buurtschap
met nog duidelijk herkenbare contouren.

5.6.

Houtbroek en Wisbroek.
Ook deze kleinste nederzettingen
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zijn tot

op de

dag van

vandaag
nog
herkenbaar.
Zij
verschillen
in
hun
ontwikkeling tussen 1850 en 1940 niet van de voorafgaande
kernen.
5.7.

Verspreide bebouwing.
Buiten deze kernen komt er nog verspreide bebouwing voor.
Vooral in de uithoeken en langs de grenzen van de gemeente
Stramproy. Op de Stramproysche Heide liggen sinds de
ontginning in de tweede helft van de negentiende eeuw een
paar verspreide boerderijen. In deze toestand is tot op de
dag van vandaag weinig verandering gekomen. Soortgelijke
situaties doen zich voor in De Boberden (ten noorden van
het Areven) en op het Slapersveld tin het noordoostelijk
gedeelte ).

5.8.

Nederzettingen na 1940.
Na de tweede wereldoorlog werd het besloten karakter van
de Stramproysche gemeenschap definitief doorbroken. Zo
vond er vanaf 1955 een reconstructie van de gehele
bebouwde kom plaats. De eerste aanzetten van moderne
woningbouw werden zichtbaar.
In de jaren zestig kwamen er nieuwe winkelfaciliteiten en
een industrieterrein waar in 1982 450 mensen werkten.
Hoofdzakelijk
in
de
jaren
zeventig
werden
de
bestemmingsplannen westelijk van de Stramproysche kern
gerealiseerd.
Het huidige Stramproy kan men karakteriseren als een
gemeente met een niet
onaanzienlijke industriële en
agrarische activiteit, maar ook als een gemeente met een
belangrijke woonfunctie.
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Conclusies
6.1

Naar aanleiding
van het
verrichtte veldwerk dienen
omtrent de gemeente Stramproy de volgende opmerkingen de
gemeentebeschrijving af te ronden.
Gesteld kan worden dat binnen de gemeente Stramproy in de
periode 1850-1940 slechts sprake is van invullingen binnen
de bestaande structuren.
Het geven van een stedebouwkundige typologie is gegeven de
ontwikkelingen in dit tijdvak niet relavant.

6.2

De in het kader van dit onderzoek in aanmerking komende
gebouwen in de gemeente Stramproy bevinden zich m.n. langs
de doorgaande weg Weert-Stramproy-Maaseik. Langs de Frans
Strouxstraat en de Juliana- straat liggen een aantal
vrijstaande woonhuizen waarbij m.n. het veelvuldig gebruik
van wolfsdaken opmerkelijk is. De meeste panden dateren
uit de jaren twintig en dertig. Een tweede concentratie
van bebouwing treffen we aan langs de Wilhelminastraat.
Hier bevindt zich o.a. het pand van brouwerij Maes. Aan de
linkerzijde van dit gave pand is het vroegere wachtlokaal
van de plaatselijke tram gesitueerd. De frontgevel van
zowel brouwerij als wachtlokaal
zijn beiden vrijwel
authentiek. De brouwerij is van oorsprong 19e eeuws, het
wachtlokaal dateert van begin deze eeuw.
Vermeldenswaard is verder het werk van de plaatselijke
architekt J.M. Stals. In diverse gebouwen zijn een aantal
voor
deze
architekt
kenmerkende
stijlelementen te
herkennen. Tot deze elementen kunnen worden gerekend:
decoratief metselwerk in de topgevels en dwars geplaatste
woonhuizen op de boerderijen.
De verspreide bebouwing in deze gemeente bestaat in
hoofdzaak uit panden uitgevoerd in een sober traditionele bouwstijl.
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