
Bijlage

Grenstoponiemen op de gemeentegrens van Sint-Michielsgestel bij Theede, Zegenwerp en Halder
met Boxtel en Vught.

-In 1540 hebben de ingezetenen van Boxtel en Sint-Michielsgestel na een twist over het gebruik van een
veldje op de reen (grens) van de  Theederheide en de Halderheide met elkaar een afspraak gemaakt over
de paalscheiding tussen de beide dorpen. (ARR BoZ  inv. nr. 2659)

“Dat is te weten den eersten paal sal weesen daer ’t op zal scheijden , den Sthee Eijck teijnden Heulter
haege, van daer voorts streckende tot eenen cuijl, die aldaer nu lijnd regt gaende is daer men eenen pael
sal stellen westwaarts, en van  daer voorts nae den hoek van der weijen toe hoorende Gijsbreght
Roelofs aen waeter comende van Esch en Halle gaende voorts nederwaarts nae den oosten neven des
Heeren waeter aldaer loopende, tot op ten haelboom van der Hoevene die wijlen plach Jan van Weert
toe te behooren, streckende voorts van daar aan den walle van den erffenisse Dirk van Empel lijndregt
op ten voorschreven Stee Eijck van Heulterhaege, met conditien, dat die naegebueren van Boxel en
Gestel, zullen ’t samen mogen weijen en met turven op een veldeken daer twist om is geweest, omtrent
den reen ( grens tussen twee akkers) gelegen tusschen die Sthee Eijck en d’water van Hall komende,….”

-Het gerecht of galgeveld van Sint-Michielsgestel en het gerecht van Boxtel

In inv. nr 2823 van het archief van de Raad en Rekenkamer van de Markies van Bergen op Zoom staat
hierover het volgende vermeld :

“Gelijk het geregt of galgevelt aan de uiterste palen der heerlijkheden doorgaans gesteld word en wel soo
dat de schaduw van de son, tegen de galg aanschijnende , op de nabij gelegen jurisdictien geen omber mag
geven en alsoo langs de uiterste palen buiten Zegenwerff omgaande en vervolgens komende tot den
gerichten van Sint-Michielsgestel.”

Kaart ARR-D383 van J.F. de Weijer  uit 1769 met als grenstoponiemen : Doornbosch, Scheydberg,
Scheydven ,  Scheydsloot en de geregten van Gestel en Boxtel



-In 1787 zijn er vijf grenspalen geplaatst, die in overeenstemming zijn met de bovengenoemde akte
van 1540 (ARR BoZ inv.nr. 2660).
.

-Gezien het Koninklijk Besluit nummer 136 van 8 januari 1826 moesten de grenzen tussen de gemeenten
onderling definitief worden vastgelegd voor de invoering van het kadaster in 1832 (BHIC inv 5184 919)

-16 Juni 1826 Vaststelling der grenzen tussen Vught en Sint-Michielsgestel

“Gaande van een punt, waar de sloot tusschen het Gemeentebroek van Vught en de Lange Kampen stuit
tegen den weg genaamd de Achtmergensche Dijk, wordt de grenslijn tusschen de beide gemeenten gevormd
door een sloot, scheidende het Gemeentebroek van Vught en eene weide van Verhellouw beide onder Vught
gelegen van het  eigendom van gen. Verhellouw onder St. Michiels-Gestel behorende, tot in de rivier de
Dommel; vandaar zuidwaards door het bed der rivier tot aan het huisje genaamd de Vissersbril op den kant
derzelve staande, van daar volgt de grenslijn eene kreek of gat en verder eene sloot, scheidende het weiland
van den heer van Beresteyn onder Vught, van die van den heer de Grancy onder St. Michielsgestel gelegen,
stuitende gezegde sloot tegen de weg van St. Michiels-Gestel naar ’S Hertogenbosch – van hier een weinig
regts om langs de noordelijke zijde des wegs, tot aan eenen steenen grenspaal, en van dezen paal dwars over
den weg en vervolgens lings om door eene breede sloot, langs den zuiderkant van den weg tot in de rivier het
Halsch water bij de Herlaarse brug . Van deze brug zuidwaarts door het Halsch water tot aan de
ontmoeting van den waterloop van de Volmeer of de zoogenaamde Keiloop van de Volmeer; vervolgens
door deze waterloop tot in de rigting van den schoorsteen van het huis genaamd het Eendje onder Vught en
eene steenen grenspaal, liggende in de Volmeer en van daar lings om deze rigting volgende tot in de rivier
het Halsch water.”

-16 Juni 1826 Vaststelling der grenzen tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel



“Gaande van een punt in het Halsch water, in de verlengde rigting van eenen steenen grenspaal, liggende in
de Volmeer, iets benoorden evengemelde rivier, op den schoorsteen van het huis genoemd het Eentje onder
de gemeente Vught gelegen, wordt de grenslijn tusschen de beide gemeenten gevormd, door eene regte lijn,
loopende in eene zuid-oostelijke rigting, tot aan een steenen paal, op de Heide staande, vervolgens in
dezelfde rigting, door de heide tot aan een andere steenen paal, bewesten den Gestelschen Dijk, en verder
in dezelfde directie tot aan den paal op den Scheiberg; van daar een weinig lings om, doorsnijdende de
rivier de Dommel, tot aan den paal, genaamd den Doornbosch, staande op den regten oever van
evengemelde rivier; vandaar in eene regte lijn door de gecultiveerde gronden, op den zuidwesten hoek van
den toren der Gereformeerde kerk van Gemonde, en verder van dezen toren , onder St. Michiels-Gestel
gehoorende, in eene regte lijn, tot aan den straat van het Kerkeind, ter plaatse, waar deze een driesprong
uitmaakt, volgende verder in dezelfde rigting evengemelde straat, tot aan de ontmoeting van een perceeltje
voorpoting aan Gemonde toebehoorende”

Tegenwoordig staan er nog  grenspalen : op de Scheidberg op  Zegenwerp,  aan de Esscheweg in de tuin
van de woning  Heyde Horst ,  bij de Halsche Barrier en over de Halderse brug richting Vught.

Sint-Michielsgestel, 10 maart 2011 JvV


