Oude bebouwingspatronen in Gemert
lan Timmers

Een belangrijk onderdeelvan de

geschiedenis van een stad of dorp

deels ook op onderzoek in andere
plaatsen, waarin we parallellen in

betreft de ontstaansgeschiedenis van

Gemert ontdekken.

de bebouwing. We vragen ons af op
welke plek de eerste woningen en

De eerste fasen in de bebouwingsge-

boerderilen gebouwd werden en op

schiedenis van Gemert hangt uiteraard
nauw samen met de ontginningsge-

welke manier zo'n nederzetting dan

schiedenis in de middeleeuwen. De

vervolgens is uitgegroeid tot een
gehucht of soms tot een dorp. De

belangrijkste structuren en woonkernen
werden toen gevormd. Pas na de twee-

manier waarop de gebouwen werden
gegroepeerd en dus de vorm van de

eeuwse structuren grootschalig aange-

oude nederzettingen staat in dit artikel
centraal. We spreken over bebouwings-

de wereldoorlog worden de middel-

past en uitgebreid. Met name in de
grote woonkernen (Gemert, Handel en

patronen: de vorm van de oude neder-

De Mortel). Ook in het buitengebied

zettingen. In Gemert komen een aantal
verschillende oude bebouwingspatro-

komen longe bebouwingspatronen
voor, met name in het voormalige

nen voor, ieder met zijn eigen ont-

Peelgebied. In dit artikel zullen we op

staansgeschiedenis.

de moderne bebouwingspatronen niet

Alhoewel nog veel studie zal moeten

ingaan. De bebouwingsstructuren in de

worden verricht om de bebouwingsge-

bebouwde kommen komen slechts heel

schiedenis van Gemert gedetailleerd te
kunnen omschrijven, is het toch moge-

kort aanbod. Voor wat de bebouwde
kom van Gemert betreft is de bewo-

lijk om in globale zin een en ander over
de bebouwingsgeschiedenis te zeggen.
Deels is dat gebaseerd op historisch

ningsgeschiedenis voor een belangriik

geografisch onderzoek in Gemert,

Behalve de oorspronkelijke nederzettin-

deel al beschreven in De Commanderij
Gemert, Beeldend Verleden.'
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gen komen ook aan de orde de uitlo-

ne nederzettingen (soms nog maar een

pers van de dorpskernen, het over-

enkele hoeve) hebben in het algemeen

gangsgebied van bebouwde kom naar

daarna standgehouden tot in onze tijd.

buitengebied. Deze bewoningspatro-

Het zijn vaak de bewoningskernen,

nen worden vaak aangeduid met de

vanwaaruit de dorps- en gehuchtvorming plaatsvond.

term lintbebouwing. We zullen zien dat
dat vaak terecht is, maar niet in alle

Bepalend voor de ontwikkeling van
Gemert was het trac6 van een prehis-

geva[len.

torische weg die als wegtrac6 nu nog

De oudste gegevens uit de
middeleeuwen

vanaf Koks, via Pandelaar, Kruiseind,

Zoals in veel recente literatuur is te

Haagei jk, Nieuwstraat, Kerkstraat,

lezen vinden we de oudste middel-

Binderseind, Oudestraat, Boekent en

eeuwse bewoning op de hoogste plek-

ken in het landschap, waar de natuurlij-

Oude Bakelsedijk naar de voormalige
gemeentegrens bij De Hogen Aarle.

ke vruchtbaarheid op zijn grootst is.

Vermoedelijk was er in de vroege mid-

Archeologisch en geologisch onder-

deleeuwen al bewoning tussen de twee

zoek toonde aan dat die oude bewo-

armen van de Rips in, die we voortaan

ningsplaatsen in de loop van de l2de

De Rips (nu gedempt) en De Beek (de

en l3de eeuw doorgaans werden verlaten en zich verplaatsten naar lager
gelegen plaatsen, meestal in het over-

arm van de Rips bii het kasteel) zullen

gangsgebied van hoge naar lage gron-

weg een beek passeerde. Daar ont-

den. De oudste bewoningsplaatsen
werden vervolgens in gebruik genomen

stonden bewoningsconcentraties, die
gepaard gingen met het ontstaan van

als akker. Deze oude akkers zijn in het

ziiwegen. De oudste bewoningsconcen-

algemeen in het landschap nog goed

tratie is ontstaan rond het punt

herkenbaar en zeker op bodemkaarten

Haageik-Nieuwstraat-Molenstraat bii

of oude topografische kaarten eenvou-

de Rips. Niet ver daarvandaan bouw-

dig vast te stellen. In een eerder artikel

herkenbaar is. Het gaat hier om de weg

noemen. Deze bewoning verschoof
naar een paar plaatsen waar de oude

in Gemerts Heem werd uitgebreid inge-

den de heren van Gemert hun eerste
kasteel (ca 1050) aan de oever van de

gaan op deze middeleeuwse bewoning

Rips. Dicht bij dit oudste administratie-

van de oude akkers.'? De nieuw ontsta-

ve centrum van Gemert ontstond aan
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de oude weg ook een bewoningsconcentratie (met zijwegen), thans de krui-

bewoningsconcentratie op de plaats
waar de oude weg de Beek (Kasteelrips)

sing Nieuwstraat-KerkstraatRui jschenberghstraat-Mrmundstraat. Bii
die bewoningsconcentratie werd de

kruist, thans het punt RidderpleinKapelaanstraat-Binderseind. Op deze
plek ontstond ook het oude marktplein, in de middeleeuwen aangeduid

eerste kapel van Gemert gebouwd.
In dezelfde periode wordt ook elders in
Gemert de bewoning verplaatst naar

Tussen de Rips en de Beek ontstonden

lager gelegen delen. Een aantal

dus drie concentratiepunten van bewo-

gehuchten ontstaan: Haag, Heuvel,
Boekent, Ren, Deel. De preciese ont-

ning:

met 'de plaetse'.

.

de brug over de Rips (Haageijk,

.

Molenstraat, Nieuwstraat)
het Hooghuis en oude kapel

staansgeschiedenis van deze gehuch-

ten is niet bekend, maar dat ze ontstonden in de periode 1000-l250liikt

(Rui

zeer waarschiinlijk.

.

jschenberghstraat, Nieuwstraat,

Kerkstraat)

de brug over de Beek bij het (huidi-

De nederzettingen uit de late
middeleeuwen

ge) kasteel en de oude markt

Onder aanvoering van de toenmalige
Heren van Gemert werd, zoals elders in

Binderseind)

(Ridderplein, Kapelaanstraat,
Tussen de Rips en de Beek verdichtte

Noord-Brabant op grote schaal ontgonnen. In de nabilheid van de oudere
gehuchten werden hoeven gesticht,
maar ook buiten de gehuchten ontstonden alleenstaande hoeven. De
oude woongronden werden omgezet in
akkers. [n de grootste woonkernen ver-

de bewoning zichlangzaam als lintbebouwing, die de drie woonkernen aan
elkaar verbond.

Over de groei van de gehuchten Haag,
Heuvel, Deel en Ren zijn we helaas niet
goed ingelicht. Het aantal vermeldin-

schenen de eerste ambachtswoningen.
Nadat de Duitse Orde in 1396 de

gen uit de I 5de eeuw van erven in de

alleenheerschappii over Gemert verwierf, startte zij met de bouw van het

de Ren lijkt nauwelijks te groeien. In de
Deelwerd het goed Ter Beverdijk

huidige kasteel en de kerk. Direct daarmee samenhangend ontstond een

gesticht. Van het gehucht Boekent is
bekend dat in de onmiddelliike nabii-

Haag is het grootst, de bewoning op
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Gezicht op het oude dorpsplein, in de niddeleeuwen'de plaetse' genoemd. Thans het deel van het Ridderplein aan de noordzijde
van de doorgaande weg. ln het midden de voormalige Predikherenfterft, vooraan in het Binderseind; links daarvan herberg De

Wildeman, thans Rabobank. Schilderii van Piet Kuppens naar een teftening vanYalentijn Klotz anno 1675.

heid ervan meerdere hoeven ontston-

Milschot, Nieuwenhuizen, Ter Eiiken,

den: Ten Broek, Ten Boer,

De Hogen Aarle. Een aantal van deze

Scherpenberg en Ter Ynden. Bovendien

hoeven werd al tildens de middeleeu-

was er in de middeleeuwen al een sme-

wen gesplitst in meerdere onderdelen,

deril op Boekent gevestigd.

waardoor ze uitgroeiden tot een
gehucht. Dat is in ieder geval zo bij

Als losstaande hoeven buiten een
gehucht werden gesticht: Esdonk (twee

Esdonk, Haselbosch, Pandelaar en Ter
Eiiken.

verschillende hoeven in elkaars nabijheid), Handel, Strijbosch, De Wouw
Vogelsank, Pandhovelaar, Winboom,

Ontwikkelingen na de
middeleeuwen

Hazeldonk, Ter Vondervoort,

Na de middeleeuwen nam de bebou-

Groenendaal, Paashoef, Haselbosch,

wing langzaam toe. De nieuwe bebou-
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De gehuchten
Gemert Dorp
Gemert Dorp ontwikkelde zich vanuit
de drie oude bewoningskernen, die
langzaam aan elkaar groeiden tot een

lintbebouwing tussen de Rips en de
Beek. Zelfs daarbuiten ontstond lintbebouwing die ervoor zorgde dat de oude
gehuchten Heuvel, Haag en Kruiseind
aan het dorp vastgroeiden. De oude
hoeven Kieboom aan het Binderseind

De Deel naar de ftadasterkaart van 1832
ln het nidden het nog deels ongrachte Slotje

werd in die lintbebouwing opgenomen.
Ook de eerste stukken van een paar
wing werd in het algemeen gerealiseerd

ziiwegen (Ruysschenbergstraat,

langs de wegen, tussen de bestaande

Kapelaanstraat, Molenstraat) werden
bebouwd. In het dorp zelf nam de verdichting nog verder toe, zodat op som-

bebouwing in. Hierdoor onstond langzaam een verdichting van de bebouwing in het dorp en in gehuchten daarbuiten. Langs de uitvalswegen van het
dorp en de gehuchten ontstond lintbe-

mige plaatsen een gesloten straatwand
ontstond.3

bouwing. Sommige aanvankeli jk losstaande hoeven groeiden langzaam
aan de gehuchten vast.

Het dorp De Mortel
Over de ontstaansgeschiedenis van De
Mortel ziin we minder goed geinfor-

De Mortel op de oudste ftadasterftaart lanno 1832). Het tqpische
driehoehige plein is duidelijft
zichtbaar. De bebouwing was toen
nog erg dun. Bij A de toenmalige

Antonius kapel.
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meerd. Waarschiinlijk ontstond de

de woonplaats van de eerste kolonis-

dorpskern uit een opsplitsing van de
hoeven Haselbosch en De Locht. Deze

ten werd daarom Boekhout genoemd.
Boekhout werd later Boekent, zoals

opsplitsing leidde niet tot lintbebouwing, maar tot gehuchtvorming. Er ont-

Lieshout Liessent werd en Stiphout
Stippent. In de loop van de 13-de

stond een akkerdorp met een typisch
driehoekig plein. Het dorpskarakter
ontstond pas na de stichting van de

eeuw werden nieuwe lager gelegen

woonplaatsen betrokken. De bewoning
verschoof naar een natuurliike laagte

kapel in de lTde eeuw

temidden van de hogere woongronden
langs een oude prehistorische route.

Het dorp Handel
De kern van Handel ontstond uit goederen van de Duitse Orde (hoeve

Handel en Kapelc.a.). Rond de kapel
ontstonden een aantal bilgebouwen,
maar dorpsvorming bleef uit.

Waarschijnlijk veroorzaakt doordat de
hoeve Handel, als eigendom van de
Orde, niet werd opgesplitst in afzon'
derliike onderdelen. Lange tiid waren
de Hoeve Handel en de KaPel met toebehoren de enige gebouwen, naast de

Het huidige Boekent kreeg toen ziin
vorm. Vanuit een pleintie temidden van
de boerderiien liepen wegen naar zowel
de hoge akkergronden als de lage
broekgronden. Nu nog is dit pleintie
herkenbaar samen met het radiale
wegenpatroon gevormd door
Oudestraat, Dribbelheidseweg (voorheen Schenkstraat), (oude) Bakelsediik,
Kromstraat en Broekstraat. In de direkte nabiiheid van de nederzetting
Boekent verschenen in de middeleeu-

losstaande hoeve Strijbosch. Pas na
ontwikkeling van Handel als bede-

wen een aantal aanzienliike hoeven:
het goed Ten Broek (later de

vaartsoord kwam de dorpsvorming tot

Armenhoeve), het goed Ten Boer, de
hoeve Scherpenberg, het goed Ter

stand.
Het gehucht Boehent
Boekent is een van de oudste, zoniet
h6t oudste gehucht binnen Gemert.

Ynde. In de loop der eeuwen verdichtte
de bebouwing zich langs de wegen in
de richting van die belangriike goederen. De huidige straten Boekent,

huidige plaatsen Gemert en De Mortel,

Kromstraat en Broekstraat raakten
dichter bevolkt. Het aantal inwoners

waren begroeid met beukenbossen en

was groter dan welk ander Gemerts

De hogere gronden, gelegen tussen de
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Het gehucht Esdonh

Al aan het eind van middeleeuwen
splitste de hoeve Espdonk zich op in
meerdere boerderijen. Gehuchtvorming
trad op rond een plaatse. Na de middeleeuwen verplaatste de kern van het
gehucht zich nog enigszins.
Lintbebouwing langs de uitvalswegen
kwam niet voor. Het losstaande leenBoekent anno 1832, naar de oude hadasterhaart. De radiale wegenstructuur is duidelijk herhenbaar. De vernoedelijfte

plaatsen van drie toegangshekken lindenl is aangegeven.
| . Hoog lnde, 2. Schenfishekhen, 3. Smisse lnde.

goed Esdonk groeide daardoor niet
vast aan het gehucht. De stichting van
de Esdonkse Kapel heeft ook niet tot
verdere verdichting van de bebouwing
geleid, laat staan tot dorpsvorming.o

gehucht, groter ook dan Handel en De
Mortel. Van oudsher was op Boekent
een smederij en een herberg gevestigd,

terwiil de welvarende boerderilen landarbeiders aantrokken, die zich samen
met de wevers voornameliik in de
Kromstraat vestigden. Het aantal
woningen en het aantal gezinnen was
rond het iaar I 700 groter dan nu het
geval is. In de l8-de eeuw nam het

aantal duideliik af. Pas in de 20-ste
eeuw nam het aantal woningen weer

De Pandelaar
De Pandelaar is een onderdeel van de
oude prehistorische route vanaf Bakel
via Gemert naar Erp. De weg verloopt
nagenoeg parallel aan de
Peelrandbreuk die iets ten noorden van

de Pandelaar loopt. Vanaf de
Peelrandbreuk lopen een aantal
natuurlijke beekjes naar het zuiden, die
de wi,stgronden langs de Pandelaar

toe door de bebouwing langs de

ontwateren. Voordat ze ten zuiden van
de Pandelaar in de Rips uitmonden,

Oudestraat.

kruisen ze de Pandelaar. E6n van deze
beekjes was de benedenloop van de

Boekent had veel kenmerken om uit te
groeien tot een dorp. De belangrijkste
belemmering lijkt het ontbreken van
een kapel.

Molenbroekseloop, die vanuit de Deel
langs de Elding loopt. De kruising van
de Pandelaar met deze beek is de
begrenzing van de nieuwbouw op De
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De bebouwing aan de Pandelaar aan de zuidkant van de weg. Op de plaats aanqegeven met 'Het Withuis' stond cafe De Falie.
Let op de samenhang van waterloop en bijbehorende S-bocht ter plaatse.

Elding. Een (restant)van een tweede

een bewoningsconcentratie in de

beekie is nog aanwezig tussen de huis-

Pandelaar, rondom het huidige

nummers 88 en 94.

Boerenbondsmuseum. Vroeger nog

Een derde beek kwam vanuit de Deelse

gekenmerkt door het cafe De Falie, het

Kampen en liep oorspronkeliik via de

laatste pand in de Pandelaar. Vanaf dit

Pandelaarse Kampen naar de Rips.

gehucht ontstond langs de Pandelaar

Deze beek vormt de westeliike begren-

een typische lintbebouwing

zing van de oude bebouwing langs de

Kruiseind.

Pandelaar. De meanderende beek werd

Het trac6 van de Pandelaar maakt hier

vanaf de Pandelaar tot de Pandelaarse

en daar kleine buigingen om de kruis-

Kampen bij de ruilverkaveling helaas

ende beekjes loodrecht over te kunnen

gedempt. Het verloop van de beek is

steken.

bepalend voor het trac6 van de
Pandelaar ter plaatse. Daar lag oor-

Het gehucht Tereihen

spronkelijk een scherpe s-bocht in de

Het goed Ter Eijken werd eind veertien-

weg, die inmiddels enigszins is afge-

de eeuw gesticht als losstaande hoeve.

zwakt. De s-bocht ontstond in het ver-

Door opsplitsing van deze hoeve ont-

leden omdat men de beek loodrecht
wilde kruisen. Dat was immers de kort-

stond een bescheiden gehucht. In eerste aanleg concentreerde de bebou-

ste weg door het beekdalletje ter plaat-

wing zich aan de noordzijde van de

se.

weg, waardoor eigenschappen van een

Dichtbii deze oversteekplaats ontstond

gemeint-rand bebouwing (zie hiervoor
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tot aan het

verderop) ontstonden. Later breidde de
bewoning zich ook uit ten zuiden van

De lintbebouuringen

de weg.

ontstaan als uitbreiding van relatief

Lintbebouwingen zijn in het algemeen

Typerend voor de structuur is een rela-

belangrijke nederzettingen. Een dorp

tief grote open ruimte, nu grotendeels

wordt in eerste instantie uitgebreid
door bebouwing langs de invalswegen.

particulier weiland, tussen een groep
boerderiien ten noorden en een groep
boerderijen ten zuiden eryan. Deze

open ruimte is ontstaan uit een oor-

Aanvankeliik gaat het om vril grote
bouwblokken, die bii verdere bevolkingstoename, worden opgesplitst in

spronkelijke wegverbreding ter plaatse.
Bij grotere nederzettingen groeide een

gen dat de grootte van de bouwblok-

tot een dorps-

ken, en daarmee de dichtheid van de

dergelifke verbreding uit

plein.

kleinere percelen.

Je

zou kunnen zeg-

bebouwing, samenhangt met het ont-

Het keshe vaoraan in de Deel. Toen nog midden op de splitsing van Deel, Kruiseind en pandelaar.
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wikkelingsstadium van de lintbebou-

zo beperkt dat uitbreiding in de vorm

wing. Hoe verder ontwikkeld, hoe dich-

van lintbebouwing niet aan de orde is,

ter de bebouwing.

tenzij men eventueel moderne wonin-

Een aantal oorspronkelijke lintbebou-

gen en nieuw gebouwde stallen als

wingen zijn inmiddels opgenomen in de
bebouwde kom van Gemert. We noe-

zodanig wil beschouwen.

men: Binderseind t/m Heuvel,

De gemeint-rand bebouwing

Oudestraat, Kapelaanstraat, Molen-

Bii het vestigen van nieuwe boerderijen

straat, Haag, Haageyk, Kruiseind en
Deel (gedeeltelijk). Daarnaast herken-

buiten de bestaande bewoningskernen

nen we als bestaande Iintbebouwing

ervan is langs de invalswegen van de

behorend bij Gemert-dorp: Heuvel,

bestaande kernen te bouwen. Deze
boerderijen groeien vervolgens vaak via

Pandelaar, Deel en Lodderdijk.

zijn er meerdere mogelijkheden. Een

Bij het gehucht Boekent zijn de volgen-

lintbebouwingen aan de kernen vast.

de lintbebouwingen duideliik aanwezig:

Een andere mogeliikheid is om verder

Broekstraat, Kromstraat, Oudestraat,
Boekent en Zandstraat. Door het over-

van de bestaande kernen, aan de uiter-

heersende karakter van de doorgaande

ste grenzen van de bestaande cultuurgronden nieuwe boerderijen te bou-

weg Oudestraat-Boekent is het gehucht

wen. Vaak zijn er aan de rand van de

Boekent als zodanig niet heel duideliik

cultuurgronden wegen ontstaan, die

herkenbaar en liikt het alsof het gaat

dus de grens vormen tussen cultuurland en gemeint (d.i. het niet ontgon-

om 66n stuk doorgaande lintbebouwing. Echter het 'pleintie' met bijbeho-

nen gebied). Langs deze weg worden,

rend wegenpatroon en een aantal burgerwoningen op Boekent markeren het

aanvankelijk op relatief grote afstand,
de nieuwe boerderilen gebouwd. Zij

eigenliike centrum.

worden steeds gevestigd op de

Bi1

De Mortel herkennen we als lintbe-

bestaande cultuurgrond. Het typerende

bouwingen: St Antoniusstraat t/m Stap,
Lochterweg, Oude Molenweg en

van deze bebouwing is dan ook dat de

Renseweg. De laatste twee zijn inmid-

weg bevindt, namelilk aan de kant van

dels opgenomen in de bebouwde kom
van De Mortel.

de cultuurgrond. Het beste voorbeeld
van zo'n gemeint-rand bebouwing vinden we op Milschot. De bebouwing

De gehuchten Esdonk en Tereiken bleef

bewoning zich aan 66n zijde van de
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bevindt zich, op enige longe nieuwbouw na, allemaal aan de noordzijde
van Milschot. De zuidzijde van

aan de zuidzijde van de weg. Aan de

Milschot bestaat nu nog grotendeels

moment dat de bebouwing ontstond
zal dat zeker het geval geweest ziin. De

noordzijde echter zijn geen sporen
meer van een voormalige heide. Op het

uit bossen, die grotendeels nog deze
eeuw werden geplant op de gemene
gronden van de Milschotse Heide. E6n

aan. Doonheide betekent niets anders

van de eerste vestigingen, de hoeve Ter

dan Aan de Heide, en dat was precies

Eyken, heeft zich verder ontwikkeld

tot

een klein gehucht.

naam Doonheide geeft dat zelf ook al

waar de eerste bewoners hun huizen

Een ander voorbeeld van gemeint-rand

bouwden.' De noordzijde van
Doonheide is later ook in cultuur

bebouwing treffen we aan op

gebracht en op sommige plaatsen ont-

Doonheide. De bebouwrng aan

stond daar later ook bebouwing.
Het laatste voorbeeld van gemeint-

Doonheide bevindt zich grotendeels

rand bebouwing is de
Pandelaarse Kampen.

Ook in dat geval werden
de eerste huizen
gebouwd aan de rand
van de bestaande cultuurgrond.
Gemeint-rand bebouwing is aanvankelijk nog

tameliik dun, maar door
nieuwe vestigingen of
door bedri jfssplitsing is

De bewoning op Milschot bevtndt
zich aan

iin

zijde van de weg. Aan

de andere zijde tret'fen we bos en
heide aan. Ok bij Tereiihen is dat
nog het geval. De haart dateert van
r
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de gemeint-rand bebouwing in de loop

len is sprake van bebouwing aan

der eeuwen verdicht. Op Milschot is

weerszijden van een weg. Op de

dat minder het geval dan op

Boekelseweg is deze bebouwing ont-

Doonheide. Bij een grotere verdichting

staan uit de middeleeuwse hoeve De

ontstaat een bebouwingskarakter dat
lijkt op de lintbebouwingen bil de oude

Wey, die deels

bewoningskernen. Hun ontstaan is
echter geheel verschillend.

zodanig verdicht dat hij het karakter

Overige oude bebouwing
Naast de bebouwingspatronen van
oude gehuchten met bijbehorende lintbebouwingen en de gemeint-rand
bebouwing treffen we in Gemert nog
een paar andere bebouwingsclusters
aan. Vaak gaat het hier om bebouwing

die ontstaan is langs bestaande wegen,
op plaatsen waar de bodemgesteldheid

opsplitste, deels andere

bebouwing aantrok. De bebouwing is
van een lintbebouwing heeft gekregen.

Karakter van de oude bebou.
wing
De bebouwing van de oude gehuchten
kan wat leeftiid betreft niet wedijveren

met het gehucht zelf. De oude nederzettingsstructuren ontstonden in de
middeleeuwen, terwiil het grootste deel
van de huidige bebouwing hoogstens

Voor de bebouwing aan de

uit de l9de eeuw dateert. De oorspronkelijke bebouwing betreft nagenoeg allemaal boerderiien. In het dorp

Boekelseweg, Paashoefsedi jk,

werden hier en daar dorpshuizen

daar voldoende aanleiding toe gaf.

Wolfsbosch en
Groeskuilen mogen
we een dergelijke
ontwikkeling aannemen. In deze geval-

De Heuvel in vroeger jaren.

Linhs is het hehwerh van
Yi[[a Polder nog juist zichtbaar.
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alle
gebouwen zogenaamd vakwerk, met
uitzondering van kasteel en kerk. Dat
betekent dat de wanden bestaan uit
'vakken' van hout, opgevuld met
vlechtwerk, besmeerd met leem. Ook
houten wanden en wanden van Stro
kwamen voor. De eerste woningen van
baksteen verschenen in het dorp in de

gebouwd. Oorspronkelijk waren

16de eeuw terwiil de oudste

boerderii-

ziln.
over de ontwikkelingsgeschiedenis van
de Gemertse boerderil verscheen al
een afzonderlijk artikel in Gemerts
Heem.u Over de ontwikkeling van het
Gemertse dorpshuis is tot op dit
moment nog geen nadere studie
gedaan. Omdat de lokaties en de rooi-

en met baksteen zeker niet ouder

liinen van de bebouwing in de loop der
eeuwen doorgaans hetzelfde bliiven
kan nu nog, met name in de oude
gehuchten en de lintbebouwingen, het
karakter van de oude bebouwing worden geproeft. Een paar algemene kenmerken: grote diversiteit aan bouwvormen, verschillen m.b.t. de afstand tot
de weg, verschillen in nokrichting, nok-

hoogte en goothoogte, sterk verschillende onderlinge afstanden, op diverse
plekken open ruimten tussen de
bebouwing met zicht op het achter-

land, functionele erfbeplanting, etc.
Het behoud en dus de bescherming
van de oude bebouwingspatronen en

het karakter van de bebouwing verdient de nodige aandacht.
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in historisch perspektief in: Ton Thelen, Commanderii Gemert,
Beeldend Verleden, Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert deel 14, Gemert I 990.

Jan Timmers, Landschap en bewoning
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