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Nieuwsbrief 

                             

           Jaargang nr. 1,  juni 2004 
 

De wervingsfolder van Stichting Erfgoed Sint-Michielsgestel was vanaf begin dit jaar voor 

verspreiding ter beschikking. De folder was bij alle bibliotheken en diverse gemeentelijke 

openbare gebouwen in de verschillende kernen gratis verkrijgbaar. Daarnaast werd de 

wervingsfolder aan een beperkt aantal personen en instellingen, waarvan men redelijkerwijs 

mocht aannemen dat deze uit hoofde van hun activiteiten geinteresseerd zouden zijn, ter hand 

gesteld.  Zowel op de inhoud van de folder als op verschillende gepubliceerde artikelen in het 

Brabants Dagblad en/of het weekblad De Brug heeft de stichting een aantal hoopvolle reacties 

ontvangen. Uit het steeds groter wordende aantal vrienden mag men de conclusie trekken dat 

er een groeiend draagvlak voor de doelstellingen van Stichting Erfgoed bestaat. 

In de wervingsfolder werd beloofd dat vrienden in principe elk kwartaal door middel van een 

nieuwsbrief zullen worden geinformeerd. De stichting wil bij deze de gedane belofte 

nakomen. Het is niet zinvol om in de nieuwsbrief al onze activiteiten te behandelen. Het ligt 

eigenlijk voor de hand dat er een selectie gemaakt wordt uit onderwerpen die recent onze 

speciale aandacht opeisten. Wij willen u daarover nader informeren. In deze nieuwsbrief komt 

allereerst de gang van zaken omtrent het inmiddels gesloopte café Grinsel 68-70 en daar 

vlakbij gelegen arbeiderswoningen aan de Moutsteeg aan de orde. Verder vindt u in deze 

nieuwsbrief een bijdrage over het landgoed Seldensate in Middelrode.  

We hopen u op deze wijze met onze opstelling en manier van werken kennis te laten maken.  

 

Grinsel 68 - 70 en Moutsteeg 8 t/m 14 gesloopt ! 
 

Enkele maanden geleden werd het voormalige pand Grinsel 68–70 gesloopt. Tegelijkertijd 

ondergingen de daarbij staande arbeiderswoningen aan de Moutsteeg hetzelfde lot. Het 

eeuwenoude pand aan het 

Grinsel stond als café De 

Veer bekend. Zowel het 

café als de arbeiders-

woningen waren al jaren-

lang onbewoond en verval 

was het gevolg. Stichting 

Erfgoed heeft zich sinds 

haar oprichting eind 2002 

ingezet om beide objecten 

voor het nageslacht te 

behouden. Helaas hebben 

onze inspanningen geen 

resultaat gehad. Veel in-

woners van Sint-Michiels-

gestel zullen zich echter 

hebben afgevraagd waar-

om Stichting Erfgoed het wenselijk achtte om de bewuste panden te behouden. In nu volgende 

beschrijving willen wij u aangeven welk cultuurhistorisch belang Stichting Erfgoed Sint-

Michielsgestel aan deze panden toekende.  
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De oorspronkelijke bebouwing van het pand Grinsel 68–70, nabij de gemeentegrens van de 

voormalige gemeenten Sint-Michielsgestel en Den Dungen, stamt uit omstreeks 1490. 

Eeuwenlang hebben eigenaren en/of bewoners er ter plaatse een brouwerij gehad. Het pand 

was nagenoeg onafgebroken als herberg in gebruik. De brouwerij, die apart achter het 

woonhuis annex herberg heeft 

gestaan, werd op het eind van de 

achttiende eeuw als woonhuis in 

gebruik genomen. Betreffend 

woonhuis, annex brouwerij, werd 

omstreeks 1885 na gedeeltelijke 

sloop onderdeel van de vier ar-

beiderswoningen aan de Mout-

steeg (8 t/m 14). Opmerkelijk was 

dat de arbeiderswoningen al om-

streeks 1885 door particulier 

initiatief tot stand kwamen. Dat 

was nota bene nog voordat de 

Woning-wet van 1901 tot stand 

kwam. Voornoemde wet schiep in loop van de twintigste eeuw pas de mogelijkheid om met 

behulp van (overheids)subsidie voor de arbeidende bevolking (huur)woningen te bouwen. In 

Den Dungen zouden de eerste woningwetwoningen echter pas na de Tweede Wereldoorlog 

worden gebouwd. In het tijdsbeeld van 1885 paste het, dat alles wat bruikbaar was, werd 

behouden en/of werd hergebruikt. Het is nagenoeg zeker dat er restanten van de voormalige 

brouwerij in de vier arbeiderswoningen terug te vinden waren. 

 

Met betrekking tot het pand Grinsel 68-70 werd op 6 maart 2001 door Gedeputeerde Staten 

van Noord-Brabant een verzoek tot aanwijzing als rijksmonument ingediend. Bij een 

onderzoek ter plaatse in de zomer van 2003 door de Rijksdienst van de Monumentenzorg 

bleek dat de interieur- en de bouwhistorische waarde, die bij aanvang van de 

aanwijzingsprocedure nog aanwezig waren, inmiddels waren verdwenen. De verdwijning was 

des te onverkwikkelijker, daar tijdens de aanwijzingsprocedure de voorbescherming gold en 

de gemeente er op toe diende te zien dat het monument niet  werd aangetast. Een en ander had 

tot gevolg dat het pand Grinsel 68-70 geen rijksmonument werd. Het nam evenwel niet weg 

dat het pand nog zo veel monumentwaarden bezat, dat plaatsing op de gemeentelijke 

monumentenlijst gerechtvaardigd was. Stichting Erfgoed verzocht het gemeentebestuur om 

het pand derhalve aan te wijzen als gemeentelijk monument.  

 

Zowel het pand Grinsel 68-70 als de 

arbeiderswoningen waren vanwege de 

authenticiteit heel bijzonder. De oude herberg 

Grinsel 68-70 vertoonde nog alle kenmerken 

van zijn eeuwenoude oorsprong. Het pand had 

nog de oorspronkelijke boerderijvorm met 

gebint waar, aan de korte gevel, een aanbouw 

was gemaakt. Deze aanbouw had waarschijnlijk 

oorspronkelijk als café gediend. Dat 

bouwprincipe gaat terug naar de late 

Middeleeuwen, toen een herberg soms een 

boerderij was met een aangebouwde stenen  kamer. Zo’n luxe aanbouw diende als tapruimte.  
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Arbeidershuisjes zoals aan de Moutsteeg waren anno 2004 zeer zeldzaam. Meestal zijn 

dergelijke eenvoudige werkmanswoningen reeds gesloopt of door de jaren heen onherstelbaar 

verminkt. In de Moutsteeg waren ze evenwel nog bewaard gebleven. Weliswaar sterk 

vervallen, waren ze nog steeds meer dan het 

behouden waard. Vanwege hun cultuurhisto-

rische- en monumentale waarden werden ze 

voorgedragen als gemeentelijk monument. Die 

status verdienden de arbeiderswoningen aan de 

Moutsteeg volkomen terecht. Het verlenen van 

een sloopvergunning diende volgens Stichting 

Erfgoed dan ook geweigerd te worden. Samen met 

de reeds genoemde herberg was het een uniek 

hoekje van het dorp, dat alle inspanning verdiende 

om behouden te blijven.  

Dat was voor Stichting Erfgoed Sint-Michiels-

gestel aanleiding om het gemeentebestuur te 

verzoeken, in haar besluitvorming, daarmee re-

kening te houden. Voorts werd verzocht 

activiteiten te ontplooien, die het behoud en het 

herstel van deze monumentale objecten ten goede 

zouden komen. De realiteit is dat er ondanks onze 

inspanningen toch een sloopvergunning werd 

afgegeven. Dit met als argument dat het de 

gemeente ontbrak aan juridische basis voor 

weigering van een sloopvergunning. Opnieuw zijn zo enkele cultuurhistorisch panden 

definitief verloren gegaan. Ons verzoek aan het college van B & W om alsnog enkele 

voorwaarden, zoals een bouwhistorisch- en archeologisch onderzoek en sloopdocumentatie, 

aan voornoemde sloopvergunning toe te voegen werd eveneens  afgewezen. Ook hiervoor 

ontbrak blijkbaar eveneens een juridische basis.  

 

Stichting Erfgoed wil het gemeentebestuur daarom voorzoeken om de gehanteerde 

regelgeving overeenkomstig huidige zienswijzen aan te passen. Daartoe is inmiddels 

door de stichting bij het gemeentebestuur een voorstel ingediend.   

 

Het landgoed Seldensate, een drievoudig monument ! 
 

Onze gemeente Sint-Michielsgestel is sinds een dertigtal jaren eigenaar van een 10 ha. groot 

park met daarin een ruïne van een voormalig landhuis, een poort, een poorthuis met 

duiventoren en een ijskelder. Deze gebouwen 

staan als rijksmonument bekend. Van alle af-

zonderlijke objecten is duidelijk omschreven 

welke monumentale waarde ze hebben.  

 

Ook het park zelf is een rijksmonument. Het 

grondplan van het park uit de negentiende eeuw is 

grotendeels intact gebleven en uiteraard ook de 

keuze van de boomsoorten en de groepering ervan 

dateren nog uit die tijd. Het park is 

landschappelijk markant gelegen in het Aa-dal tegen de hoge akkergronden en de kom van 

Middelrode aan.  
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De officiële omschrijving van de monumentwaardigheid van het park luidt aldus : “Vanwege 

de ouderdom, vanwege de harmonieuze integratie van de 19
e
 eeuwse landschappelijke aanleg 

in de oudere geometrische opzet vanwege de landschappelijke visuele waarde”.  

Met zo 'n vage en vrijblijvende beschrijving als basis kan een bestuurder veel kanten uit, al 

naar gelang de wind waait. Of eigenlijk biedt het geen houvast; men zal als ambtenaar aan 

deze waardeomschrijving maar moeten toetsen.  

Het is deze waarde die wordt 

beschermd door de aanwijzing 

tot historische buitenplaats.  

 

Bezoekers weten de weg naar 

dit park kennelijk wel vinden. 

Liggend aan de rand van de 

woonwijk de Haashoeve in 

Middelrode, doorsneden door 

een gemarkeerd wandelpad en 

met de toegangspoort aan de 

Berlicumfietsroute schat men 

het bezoekersaantal op meer 

dan 5000 per jaar. De 

gebruikers zijn wandelaars, 

schoolkinderen, groepen ver-

kenners, honduitlaters en trimmers.  Het bezoekersaantal wordt zonder enige moeite bereikt. 

 

Een andersoortig monument 
 
In de monumentale historische buitenplaats Seldensate is nog een andersoortig monument 

ontstaan, een monument van natuur(historische) waarde. Door het jarenlange beperkte 

onderhoud aan dit landgoed ontstond een natuurlijke 

onderbegroeiing en konden zodoende insekten, kleine zoogdieren 

en amfibieën er ongestoord leven. Dit proces heeft ongeveer 

tachtig jaar kunnen voortduren. Het resultaat van een misschien 

onbedoelde natuurontwikkeling van zoveel jaren is niet 

vervangbaar en eveneens monumentwaardig. Een dergelijke 

rijkdom aan soorten van flora en fauna bouwt zich maar lang-

zaam op. Dergelijke monumenten verdienen eveneens  bescher-

ming omdat ze evenzeer behoren tot ons cultuurhistorisch 

erfgoed.  

 

Een natuurfoto uit het park. 

 

Wenst u op de inhoud van deze nieuwsbrief te reageren of heeft u anderszins opmerkingen, 

dan kunt telefonisch contact opnemen (tel. nrs. 073-5514359, 5032076, 5941958 of 5941403). 

Hebt u zich nog niet als vriend aangemeld; door storting van minimaal 5 euro op 

Raborekening 1336.92.302 t.n.v. Stichting Erfgoed wordt u in het vriendenregister  

ingeschreven. Stichting Erfgoed staat onder nr. 17150576 bij de 

Kamer van Koophandel Oost-Brabant  geregistreerd.  
                            
                            

                                                   

                                                            Fotocollectie E. Verzantvoort               


