
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



 

 

 

Wandelexcursie Natuurgebied De Moerputten – 11 mei 
 
Ten zuidwesten van Den Bosch, dicht bij de hectiek van de stad, ligt 
een bijzonder natuurgebied, doorsneden door een bijzondere brug. 
De statige Moerputtenbrug is een knap staaltje van 19de-eeuws 
vakmanschap. Brug en groen, historie en natuur, gaan hier hand in 
hand. De Moerputten is een van de weinige overgebleven 
laagveenmoerassen ten zuiden van de grote rivieren. Er liggen 
rietvelden, hooilanden, moerassen en wilgenbossen. Je ziet er 
bijzondere planten en dieren. Maar het meest in het oog springt de 
grote open plas met velden gele plomp en watergentiaan, 
doorsneden door een lange, kaarsrechte brug. Deze 
Moerputtenbrug, uit 1890, is een prachtig voorbeeld van 
negentiende-eeuwse techniek en vakmanschap: een statige 
spoorbrug van baksteen, ijzer en klinknagels. De Moerputtenbrug is 
een cultuur- en natuurhistorisch monument van de hoogste 
categorie. Moer is een ander woord voor drassig land of veen. 
Tijdens de 19de en in het begin van de 20ste eeuw werd de veertig 
tot tachtig centimeter dikke veenlaag beetje bij beetje afgestoken en 
gebruikt als brandstof: turf. Door de turfwinning ontstonden twee 
plassen: de Moerput en de - grotere – Lange Putten, waarover nu 
de Moerputtenbrug ligt.  
 
Onze gids Peter Janssen is een kleinzoon van de Boxtelse schilder 
Pierre Janssen. Vanwege zijn waardering voor het geweldige 
inventarisatiewerk, waardoor al ruim400 schilderijen beschreven 
zijn, wil Peter Janssen ons deze avond graag rondleiden door ‘zijn’ 
Bossche parel. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden.  
 
- Datum: vrijdag 11 mei 2012, 19.00 uur tot ongeveer 21.15 uur  
- Verzamelen: 18.50 uur Deutersestraat Cromvoirt 
Route: vanaf Boxtel, volg borden JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis), 
richting Vlijmen, bij verkeerslicht voorbij ziekenhuis linksaf richting 
Cromvoirt, deze slingerende weg is de Deutersestraat, na 1 km aan 
rechterzijde P-plaats.  
- Natuurgids: Peter Janssen  
- Maximale groepsgrootte: 20 deelnemers 
- Aanmelden verplicht: secretaris@heemkundeboxtel.nl of 0411 684586  
- Tip: draag goede wandelschoenen. Bel even over doorgang als het regent.  
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Excursie in Bokhoven – 5 juni 
 

In het noorden van ’s-Hertogenbosch, noordelijk van de Haverlij tegen de Maas, ligt het voormalig 
graafschap Bokhoven. In de kerk is nog steeds het rijke praalgraf te bewonderen van graaf Engelbert II van 
Immerzeele en zijn vrouw Helene de Montmorency. Verder worden in de kerk enige relieken van de heilige 
Cornelius bewaard en heeft de kerk een mooi orgel. Een gids van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 
zal ons in de kerk rondleiden en op nog meer bijzonderheden in het interieur wijzen.  

 
Ons heemlid Pith Schure neemt de rondleiding daarna over. Hij is goed op de hoogte, want voordat hij met 
zijn vrouw Mieke in Boxtel kwam wonen hebben ze vorstelijk gewoond in het Bokhovense kasteeltje La 
Licorne, een plek met heel veel geschiedenis. Pith Schure heeft er zelfs een historische roman over 

geschreven ‘La Licorne en een klein dorp in de grote wereld’, gevolgd door ‘De Parel 
aan de Maas’ en ‘Het labyrint’. www.lalicorne.nl  
Hij is daarmee wel de aangewezen persoon om ons door zijn vorige woonplaats te 
leiden. We bekijken de tuin bij La Licorne, het voormalige kasteelterrein en de kern 
van Bokhoven.  
 

 
Deelname aan de excursie is gratis. Rond 21.00 uur zullen we de 
rondleiding beëindigen en kan wie wil gezamenlijk afsluiten met een 
glaasje bij het plaatselijk café.  
 
- Datum: dinsdag 5 juni 2012 – 19.00 tot 21.00 uur  
- Verzamelen: 18.50 uur bij de kerk in Bokhoven,  
Gravin Helenastraat 1, 5221 Bokhoven / ‘s-Hertogenbosch  
- Gidsen: Pith Schure en gids Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch  
- Maximale groepsgrootte: 15 deelnemers  
- Aanmelden verplicht: secretaris@heemkundeboxtel.nl of 0411 684586  
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