
Open Monumentenweekend
11-12 september 2021

14 monumenten centraal in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind èn Eckart

Deze interessante monumenten op mooie locaties staan centraal tijdens dit Open Monumentenweekend. 
Ze staan verspreid over Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind èn het oude Eckart. Ga je ze bezoeken 
dan kom je in de uithoeken van onze gemeente, van het Heilig-Kruispark op Hooidonk tot landgoed 
Soeterbeek en de Stationsweg op Eeneind en zelfs even over ‘de grens’ in de wijk Oude Gracht in Woensel. 

Je kunt de monumenten in willekeurige volgorde bezoeken zodat niet iedereen bij hetzelfde monument 
begint. Leuk om bij goed weer met de fiets de monumentenroute te maken. 
Beide dagen tussen 10.00 en 16.00 uur. In dit feest- en jubileumjaar ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 
jaar één gemeente’ zijn 14 monumenten gekozen waarvan de meeste voorkomen in de canon van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten 1821-2021.

Eckart
Bijzonder is dat er ook twee monumenten in de wijk Oude Gracht in Eindhoven zijn opgenomen en wel het 
kasteel Eckart en herberg Auberge Eeckaerde. Deze monumenten zijn de enige nog overgebleven gebou-
wen uit de oude buurtschap Eckart. Van 1810 tot 1821 maakte Eckart deel uit van de gemeente Nederwet-
ten-Eckart. Rond 1960 zijn alle overige huizen en boerderijen op Eckart afgebroken en is de wegenstructuur 
verdwenen om plaats te maken voor de nieuwe woonwijk Oude Gracht.

Op elke locatie is een (gratis) flyer te krijgen met specifieke informatie over het betreffende monument. 
Diverse schilders van het schilderscollectief Atelier Nuenen zullen op verschillende locaties aanwezig zijn.



Welke monumenten kunnen we gaan bezoeken en bekijken?

1. Eerste raadhuis gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
Beekstraat 11, Nuenen (alleen buiten te bezoeken)

Het raadhuis van Nuenen-Gerwen uit 1734 werd vanaf 1 januari 1821 
het raadhuis van de nieuw gevormde gemeente Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten. Het raadhuis van Nederwetten aan de Soeterbeekseweg 
verloor daardoor die functie. De eerste activiteit van de nieuwe 

gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten was het installeren van de 
nieuwe gemeenteraad. Dat gebeurde hier in het raadhuis op

maandag 1 januari 1821.

2. Heilige-Lambertuskerk Nederwetten
Hoekstraat 46, Nederwetten (zondagmorgen kerkdienst)

Dit juweeltje van een kerk moet je beslist bezocht hebben. Dit jaar wordt 
het 125-jarig bestaan van deze kerk gevierd. Deze kerk van architect 

Emmanuel Corbey is in de neo-romaans-gotische stijl gebouwd in 1896 
ter vervanging van de oude parochiekerk aan de Dommel. In de kerk 

bevindt zich een 17e-eeuws wijwatervat uit de oude kerk en een 
reliekhouder met een houtsplinter van het Heilig-Kruis. Achter in het 

koor is een gebrandschilderd raam, voorstellende het ‘Wonder van 
Hooidonk’. Het wapen van de voormalige gemeente Nederwetten is 

eveneens in een gebrandschilderd raam afgebeeld.

3. Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Heuvel 23, Gerwen (zondagmorgen kerkdienst)

Deze oude Sint-Clemenskerk mag je beslist niet overslaan. Het is de 
oudste kerk van Nuenen-Gerwen-Nederwetten en sinds 1984 in gebruik 

door de Priesterbroederschap St. Pius X. Je kunt het interieur op je 
gemak bezichtigen. Er zijn boekjes beschikbaar die de belangrijkste 
facetten van deze kerk beschrijven. Ook kun je zelfs nog dakpannen 

kopen van voor de restauratie in de jaren 80 van de vorige eeuw. 



7. Heilig-Kruispark Hooidonk
Hooidonk, Nederwetten

Het Heilig-Kruispark ligt op het Dommeleiland achter de Hooidonkse 
watermolen: een fraai aangelegd park met een kapel en een kruisweg. 
De kapel van Hooidonk is in 1954 gebouwd op de fundamenten van de 

stenen kapel van het slotklooster. Deze priorij werd in 1146 gesticht 
vanuit de abdij van Rolduc. In 1244 is hier het ‘wonder van Hooidonk’ 
gebeurd. De kruisweg uit 1961 is een ontwerp van Piet Schoenmakers 

uit Beesel. Dit park is sinds 1993 een gemeentelijk monument.

8. Van Gogh Kerkje
Papenvoort 2a, Nuenen (alleen zondagmiddag geopend)

Het kerkje is in 1826 in gebruik genomen en is vooral bekend geworden 
doordat Vincent van Gogh het schilderde toen zijn vader, ds. Theodorus 

van Gogh, hier dominee was (1882-1885). Van 1910 tot aan zijn 
verbanning uit Nuenen in 1915 preekte hier ds. Bart de Ligt, actief in de 
Bond van Christen-Socialisten en de Vredesbeweging. De kerk heeft tot 
1974 als zodanig dienst gedaan. Nu wordt deze gebruikt voor culturele 

activiteiten en als trouwlocatie.

9. Windmolen De Roosdonck
Gerwenseweg 2, Nuenen

De molen is in 1883 gebouwd in opdracht van Marcelis van den Eijnden 
uit Dommelen. Deze wilde eerst een stellingmolen hebben, maar 

wijzigde noodgedwongen zijn plannen toen tijdens de bouw een groot 
ongeluk gebeurde. Op 17 oktober 1883 stortte tijdens de bouw de op dat 
moment ruim 15 meter hoge romp in. Hierbij was één dode te betreuren. 

Deze molen komt voor op verschillende schilderijen en tekeningen van 
Vincent van Gogh. De molenaars zijn beide dagen aanwezig.
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De veertien monumentenkaart 
Stel je eigen route samen zodat niet iedereen bij hetzelfde monument begint!

Op deze manier wordt drukte vermeden. Houd a.u.b. 1,5 meter afstand!!
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4. Nieuwe Sint-Clemenskerk Gerwen
Heuvel 17, Gerwen (zondagmorgen kerkdienst)

De nieuwe Sint-Clemenskerk met pastorie is in 1966/’67 gebouwd.
Kerk en pastorie zijn omlijst met muren die zijn opgetrokken uit 

basaltkeien waardoor er een sfeervolle patio is ontstaan. Deze kerk werd 
gebouwd omdat de oude Sint-Clemenskerk in de zestiger jaren van de 

vorige eeuw te klein en te onpraktisch werd gevonden. Je kunt op je 
gemak de kerk, met 500 zitplaatsen, van binnen bekijken. 

5. Opwettense watermolen 
Opwettenseweg 203, Nuenen 

De geschiedenis van deze koren-, olie- en zaagmolen op de Kleine 
Dommel gaat terug tot de 11e eeuw. De huidige gebouwen dateren van 

1743. De watermolen heeft met een doorsnee van 9,30 meter het 
grootste waterrad van Nederland. De droogschuur uit 1900 is herbouwd 

in 2010. Vanaf 2011 is in de watermolen een restaurant gevestigd.
De Opwettense watermolen komt voor op een schilderij van Vincent van 

Gogh uit 1885. De molenaars zijn beide dagen aanwezig.

6. ’t Weefhuis 
Lucas van Hauthemlaan 1, Nuenen

Dit pand werd in 1888 gebouwd door Jan de Kruijff en deed tot 1962 
dienst als linnenweverij. Het pand is in 1964 aangekocht door de 

gemeente Nuenen c.a. Tussen 1967 en 1972 werd het gerestaureerd 
door de Nuenense architect Henk Smolders. Tot 2010 was het 

kunstgalerie. Om ’t Weefhuis nog eens tot recht te laten komen als 
expositieruimte zijn binnen diverse schilderijen, pentekeningen, foto’s en 

objecten te bezichtigen. Deze zijn in de loop der jaren aan 
heemkundekring De Drijehornick geschonken.



10. Stationsweg Eeneind
Stationsweg, Eeneind

Op 1 oktober 1866 werden de lijn en het station met het spoorwachters-
huis bij de overweg in gebruik genomen. Een heuse ‘harde’ weg werd er 
langs het spoor aangelegd: De Stationsweg. In 1885 werd deze met een 
kasseienbestrating, ‘kinderkopjes’, geplaveid en werd het een onderdeel 

van de straatweg tussen Geldrop en Nuenen-dorp. Tot op de dag van 
vandaag is de weg nog steeds met dezelfde kasseien bestraat. Op beide 

dagen zijn er diverse activiteiten gepland. 

11. Kasteelpark Eckart 
Nuenenseweg 1, Eindhoven 

Rond het kasteel Eckart kun je heerlijk rustig wandelen. De fiets kun je 
gerust achterlaten nabij het kasteel. Het middeleeuwse kasteel, dat vele 

malen is gerenoveerd en verbouwd, is nu in gebruik als zorginstelling 
van Lunetzorg. Na of voor de wandeling kun je ook nog een drankje of 

koffie nemen in de Herberg tegenover het kasteel.
Fijne wandeling gewenst!

12. Herberg Auberge Eeckaerde 
Icaruslaan 28a , Eindhoven (alleen op zaterdag open) 

Auberge Eeckaerde ligt in de wijk Oude Gracht-Oost. Deze wijk is in de 
jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd nadat het landelijke gebied 

met de buurtschap Eckart eerst volledig op de schop werd genomen. 
Boerderijen en andere gebouwen werden gesloopt, bestaande wegen 

verdwenen. Slechts één pand bleef op bijna miraculeuze wijze gespaard. 
Het eeuwenoude gebouw is te vinden bij de kruising van de 

Argonautenlaan met de Icaruslaan en heeft als Auberge Eeckaerde een 
nieuw leven gekregen.



Voor meer informatie zie drijehornick.nl of ngn200.nl

Houd je aan de corona preventie maatregelen, dus houd 1,5 meter afstand!

Vanwege de coronamaatregelen kan een aantal monumenten alleen van buiten bezichtigd worden.
Maar monumenten als windmolen De Roosdonck, de voormalige linnenweverij ’t Weefhuis,
het Heemhuis van De Drijehornick, de kerken van Nederwetten en Gerwen (zondagmorgen kerkdienst),
het Van Gogh Kerkje (alleen zondagmiddag geopend) en de Opwettense watermolen kunnen ook van
binnen bekeken worden. Tevens is op zaterdag herberg Eeckaerde toegankelijk voor bezichtiging èn
voor een drankje.

Geniet van de 14 monumenten

13. Landgoed Soeterbeek 
Soeterbeek 8, Nuenen 

Aan de oever van de Dommel ligt het Nuenense landgoed Soeterbeek, 
daar waar in de 15e-eeuw het gelijknamige klooster stond. In 1835 

werd op de fundamenten het ‘kasteel van Soeterbeek’ gebouwd, dat in 
1936 geheel afbrandde. Burgemeester Smits van Oyen sr. liet architect 
Frits Eschauzier het huidige landhuis ontwerpen. De landschapstuin is 

ontworpen door de bekende tuinarchitect Dirk Tersteeg. Op beide dagen 
is het landgoed vrij toegankelijk. 

14. Het Heemhuis
Papenvoort 15A, Nuenen

In het Heemhuis van De Drijehornick, een linnenfabriek uit 1869, is een 
tentoonstelling Historische Geografie gewijd aan de in 1832 ook in de 

gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten ingevoerde kadastrale 
registratie. De kadastrale archieven vormen een rijke bron van 

historische gegevens met betrekking tot eigenaren van landerijen en 
gebouwen, de bouwhistorie van panden, toponiemen en de begrenzing 
van percelen. Aan de hand van historische documentatie kun je zien hoe 
de kadastrale registratie in onze gemeente tot stand is gekomen. Via de 
website zijn de gedigitaliseerde kadastrale gegevens inmiddels door de 

heemkundekring toegankelijk gemaakt.


