
Redoutestraat 
 
Tussen Baanderherenweg en Molenwijkseweg 
 
Redoutes als bescherming tegen de Belgen. 
In Boxtel worden in februari 1839 redoutes 
aangelegd door het leger van de Noordelijke 
Nederlanden om het leger van de ‘opstandige’ 
Belgen tegen te houden als die ons land zouden 
proberen te veroveren.  
In 1830 scheidt België zich af van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden, wat door Neder-
land wordt gezien als een opstand en dat wordt 
ook wel de ‘Belgische revolutie’ genoemd. Van 
2 tot 10 augustus 1831 vindt de tiendaagse 
veldtocht plaats. Koning Willem I stuurt zijn 
zoon, de Prins van Oranje, de latere koning Wil-
lem II, om de Belgische opstand met wapenge-
kletter te onderdrukken. Hoewel die opzet 
slaagt, verkrijgt België zijn soevereiniteit door 
de dreiging van Franse militaire steun. Op 14 
maart 1838 laat Koning Willem I aan de Confe-
rentie in Londen weten, dat hij zich bij het 
voorgestelde verdrag zal neerleggen.  
Op 19 april 1839 volgt de definitieve onderte-
kening van het verdrag. België wordt definitief 
internationaal erkend en wordt ook door Ne-
derland erkend. 
Maar kort voor de ondertekening van het ver-
drag worden o.a. in Boxtel verdedigingswerken 
aangelegd met de bedoeling de eventueel op-
rukkende Belgen te kunnen stoppen. 
In Boxtel worden 12 redoutes aangelegd. Het 
Nederlandse leger gebruikt de Dommel als on-
derdeel van een verdedigingslijn die het gebied 
rondom ´s-Hertogenbosch extra moet bescher-
men. Ook het Smalwater en de Leije tussen 
Esch en Cromvoirt worden gebruikt. Water 
werd in het verleden vaak gebruikt om vijande-
lijke troepen tegen te houden. 
De Boxtelse redoutes bestaan  uit een van  aar-
de opgeworpen verschansing. We treffen er 
nog twee aan in Boxtel. De bekendste vinden  

 
 
 
 
 
we in het wandelpark Molenwijk en wordt ook 
wel ‘heksenberg’ genoemd. Wie heeft er in zijn 
jeugd niet op gespeeld? Een andere, nog ge-
heel intact, ligt in een privétuin aan de Essche-
baan. In september 2008 is deze redoute te 
bezichtigen geweest.  
Waterschap de Dommel heeft samen met de 
Heemkundekring Boxtel en de gemeente Boxtel 
een oude redoute op basis van historische 
kaarten hersteld. In 2012 wordt deze redoute 
‘officieel in gebruik genomen’ Hij ligt in een 
weiland aan de Konijnshoolsedreef, vlak bij het 
kasteel Stapelen. 
Andere redoutes lagen op het Molenpad, op de 
speelplaats langs de Hendrik Verheeslaan, tus-
sen de Hoogheemflats, op de spoorbaan bij 
de Ossenpadtunnel, aan de kop van de  Kas-
teellaan, aan het begin en aan het eind van 
de Breukelsestraat, in de Jan van Brabantstraat 
en bij de Dommelbrug langs de Bosscheweg. 
Zowel de Redoutestraat als het Ronduutje zijn 
naar deze veldversterkingen genoemd.  
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