De postkoets achterna

FIETSRONDE LANGS 12 POSTEN TUSSEN EINDHOVEN (NL) EN HAMONT (BE)

Met waargebeurde verhalen en extra’s

Volg de fietsknooppunten: starten kan overal.
Lengte 100 km, maar te fietsen in delen van ca. 30 km.
Kijk op app Ons Bos voor fietsroute met hoorspel Fiets mee met de postkoets.

fietsroute de postkoets achterna met knooppunten en posten
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de postkoets legt aan
•

Pak de fiets of ATB; fietst u sneller dan de postkoets?

•

Wandel langs huizen van toenmalige passagiers of kies de uitgestrekte heide.

•

Ga met de huifkar in het tempo van toen.

•

Rust uit bij een van de haltes van de postkoets; ze zijn er nog!

•

Vergelijk de fietskaart met de kaart van de Groote Heide uit 1791 van Hendrik Verhees. De zandpaden, dorpen en posthutten
staan er op aangegeven met trajecten die de postkoetsen hebben gevolgd.

•

Lees …. hoe het er toen allemaal aan toe ging ….

Openbaar vervoer langs posten

nodig; twaalf in beide steden en zes op de vijf halteplaatsen.

Toen in 1648 de onrust van de Tachtigjarige Oorlog voorbij

Een belangrijke halteplaats was Achel, omdat je daar kon

was, organiseerden particulieren meteen wekelijkse ver-

overstappen op postkoetsen in andere richtingen. Vanaf

voersdiensten tussen het Land van Luik en de Hollandse

1818 reed de postkoets niet meer dwars over de Groote

steden (Noord-Zuid ) en tussen Duitse steden als Keulen en

Heide, maar over de steenweg via Lommel naar Valkens-

Aken en het Belgische Antwerpen (Oost-West). Deze routes

waard. Toen in 1866 de trein uit Hasselt ging rijden, was de

volgden de kortste weg, dwars door de centraal gelegen

postkoets naar Eindhoven overbodig.

Groote Heide. Het woord “post” betekende “station” of “halte”.
De postkoets was hier tussen 1650 en 1866 de bus. Geen

Traag en niet zonder gevaar

buurtbus maar een echte internationale busdienst. De post-

De wegen van toen waren zandpaden. De karren en koetsen

dienst was bedoeld voor geregeld vervoer van pakketten,

zakten er ’s zomers weg in het droge, mulle zand en ’s winters

mensen of brieven. De posthuizen stalden daarom paarden

in de modder. Onderweg koos men doorwaadbare plaatsen

voor de postiljon en voor de koets. De postwagens mochten

in de riviertjes de Dommel en de Tongelreep of Warmbeek.

evenwel geen brieven vervoeren. Daarvoor had je voetbo-

Soms was er een overgang bij het rad van een watermolen

des en postiljons te paard. Hamont was, tot de Fransen het

via een houten brug. Later werden stenen bruggen gelegd

overnamen in 1809, het centrum waar de bodes te voet

voor kar en paard. Hoewel slecht begaanbaar, ging de kortste

of te paard hun valiezen wisselden met brieven uit andere

weg blijkbaar dwars over de heide.

contreien. Vaak keerden ze dezelfde dag (of nacht) nog terug

De Groote Heide lag destijds in het Hertogdom Den Bosch en

naar Eindhoven, Maaseik of Maastricht. Omdat er grote be-

in het Land van Luik van de bisschop van die stad. De Heer-

hoefte was aan een postkoets die op tijd vertrok, verschenen

lijkheid Heeze-Leende en de Baronie van Cranendonck (leen-

eind 17e eeuw grote spelers op het toneel. De lijn Oost-West

goederen van de hertog) liepen tot aan de Tongelreep. De

werd georganiseerd door Thurn und Taxis, in opdracht van de

zuidgrens lag op ongeveer dezelfde plek als nu met België en

(Duitse) Keizerlijke Post. De lijn Noord-Zuid werd een samen-

werd gevormd door de Heerlijkheid Grevenbroek (leengoed

werking van Bosschenaren en het Bisdom Luik. Het stads-

van de bisschop). Hoewel het Land van Luik zich neutraal

bestuur van ‘s-Hertogenbosch organiseerde uiteindelijk de

opstelde in de diverse conflicten (zie de tijdbalk), werd het

Bossche Wagenposterij op het traject Den Bosch-Maastricht.

gebied geteisterd door rondtrekkende troepen, die ofwel er

De diverse trajecten van de route werden uitgevoerd door

“logeerden” op kosten van de bevolking ofwel de boel plun-

lokaal bekende koetsiers. Om de lijndienst tussen Den Bosch

derden. Trieste feiten hiervan zijn de verwoesting van

en Maastricht in 1763 te onderhouden waren 54 paarden

de postkoets legt aan

de stad Hamont in 1654 door de Lotharingers, van Kasteel

Weg uit de armoe

Cranendonck in 1673 door de Fransen en van kasteel Gre-

De schrale grond en de last van rondtrekkende troepen zorg-

venbroek in 1703 door de Engelsen. Ook de godsdienststrijd

den voor pure armoede onder de bewoners. Hoe erg blijkt

en de bezetting door Napoleon trokken hier hun sporen.

wel uit cijfers van 1708. Het bestuur van het Kwartier Kem-

Ondanks al deze hindernissen, werden toch lijndiensten

penland (met daarin Valkenswaard, Aalst, Stratum en Eindho-

onderhouden met afspraken over de dagen van aankomst en

ven) vraagt de Staten-Generaal om belastingvermindering,

vertrek en de duur van de rit. De afstand Weert-Achel moest

omdat de dorpen en stadjes geen geld hebben. Het aantal

omstreeks 1700 in twee uur worden afgelegd, voor Hamont-

armlastigen (mensen die ondersteund moeten worden) in

Eindhoven rekende men vier uur. Ofwel: de postkoets kwam

het armste, meest onvermogende en schraalste gebied van

slechts stapvoets vooruit. Passagiers mochten 25 pond

ons land bedraagt in de helft van de dorpen 71 procent van

bagage (ongeveer 12 kg) gratis meenemen en voor kinderen

de bevolking. In 1724 is de situatie niet verbeterd, want het

vroeg men halve vragt.

gebied wordt zelfs vrijgesteld van belasting. De bewoners
zoeken overal naar inkomsten, als beheerder van posthuizen
in Achel , Eindhoven en hutten op de heide, of als postiljon
of koetsier op de postwagen. Velen nemen de postkoets
naar de rijkere steden, als seizoenarbeider uit o.a. Budel of
om handelswaar aan de man te brengen, zoals de teuten uit
Hamont, Achel of Schaft.
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Tachtigjarige
Oorlog

1679

1700

Johan de Graaf
uit Den Bosch
krijgt octrooi
voor 36 jaar voor
de wagenposterij tussen Den
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Eindhoven via
Valkenswaard
langs Achelse
Kluis naar Achel
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Lommel gereed:
postkoets niet
meer via Achel
of Hamont.
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België
onafhankelijk

Posthuys Eijndhoven (nabij 89)

Adres: Molenstraat naast nr 1, Eindhoven

Zij zullen effectueren dat de Postwagens en Postkoetsen soo ordinair en extraordinaire van S Bosch op Mastricht en vice versa zullen
blijven (……) van de vrijdom en effectie van het straat- en weggeld binnen de stad Eijndhoven.
Een fragment uit de overeenkomst uit 1763 van de drie nieuwe aandeelhouders Jan Hutman, Jacobus Sassen en Mathijs van de
Dungen van de Bossche Wagenposterij met de stad Eindhoven. Ze hoefden dus geen “doorgangsgeld” te betalen. Wel moesten ze
elke week voor de burgers van Eindhoven twee zitplaatsen reserveren op de ordinaire (=geregelde) rit van Eindhoven naar Den
Bosch. Elke donderdag en zondag vertrok de postkoets (’s zomers om 3 uur ’s morgens) waarvoor men zich tot 8 uur op de avond
ervoor kon aanmelden. De rit naar het zuiden was extraordinaire: die vertrok alleen als er genoeg passagiers waren. De koets
vertrok vanaf het Posthuys aan de Molenstraat nabij de Stratumsebrug, waar de knecht moest zorgen dat er altijd zes paarden en
voldoende rijtuigen gereed stonden. Er stonden ook paarden voor de postiljons, die volgens geregelde diensten brieven bezorgden. In die tijd kon men ook rijtuigen met koetsier of extra paarden huren, zoals bij De Wildeman, een herberg tussen Markt en
watermolen. Eindhoven was toen een klein stadje met amper 2000 inwoners en van weinig betekenis. Men kwam er op doorreis
met de postkoets: tot 1866 naar het zuiden, tot 1895 nog naar Geldrop, Heeze en Leende.

Pagina uit “busboekje”
uit 1805 met
Eindhofen op route
II (Köln-Amsterdam)
reistijd in uren. (foto
Postproject
Grevenbroek)

NU
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Het posthuis stond aan de Molenstraat naast de Stratumse

•

Fietsen vervolg: de postkoetsverbinding Noord-Zuid

watermolen. De Molenstraat is er nog en de molen stond op

kan opgepakt worden vanaf de Stratumsebrug over de

de plek waar nu het Designhuis is, tegenover het van Abbe-

Stratumsedijk, rechtsaf naar 89, 29, dan bij knooppunt 71

museum. De Dommel is hier ter plekke flink breed. Hierin is

keuze; naar het oosten (post Aalsterhut, 46, 79) of naar

het oude molenwater te herkennen: een vijver die ontstond

het westen (post Valkenswaart, 44, 45, centrum).

door het neerplonzende water van het molenrad. De post-

•

Halte: als u net als de passagiers vroeger, vanuit het zui-

koetsen reden naar het zuiden over de nabij gelegen Stra-

den komt, zoek dan een herberg op het Stratumseind of

tumse brug en de Stratumsedijk naar de Leenderweg. Naar

de Markt om uit te rusten van een vermoeiende reis.

het noorden reden ze eerst naar de markt, waarschijnlijk om
passagiers op te halen en verder over de Oude Bosschebaan.
Van die oude trajecten is niets meer te herkennen en daarom
fietst u door het groen de stad uit, de postkoets achterna.

•

Meer weten: bezoek het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven (Raiffeisenstraat 18, www.RHC-eindhoven.nl).

Post Aalsterhut (66)

Adres: Boscafé Hut van Mie Pils, Leenderweg hoek Hutdijk, Aalst

Voerluyden of Postillons mogen zich in sterke Drank niet te buyten gaan, op poene (= straffe) dat zulks voor de derdemaal gebeurende
den Geoctroyeerde (= de baas) gehouden zal zijn den zodanigen aanstonds uyt zijnen Dienst te doen vertrekken en daar en boven
moeten vergoeden de schade daar door toegebragt. Van gelyke zal het tot verpligting staan om zyne Voerlydens daar toe te houden dat
zy de Passagiers beleefd en ordentelyk behandelen en vooral niet Rooken buyten goedvinden van de Passagiers, op verbeurte van drie
Guldens ieder reis.
Aldus het reglement uit 1761 van de Wagenposterij tussen ‘s Hertogenbosch en Maastricht. Ook toen was het al gevaarlijk met
alcohol op in het verkeer. De Aalsterhut is één van de 4 hutten op de heide die de Wagenposterij tussen 1702 en 1737 in gebruik
nam als afspanning voor de postkoetsen op de lijn Den Bosch-Maastricht (tussen Eindhoven en Leenderstrijp of Eindhoven en Hamont). De Aalsterhut was toen al rustplaats en baken voor de bodes te voet en te paard die brieven bezorgden van Hamont naar
Eindhoven. Hier werden paarden gewisseld en passagiers konden er even uitrusten en bij slecht weer overnachten.

Tekening Aalsterhut
(foto Postproject
Grevenbroek)
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De oorspronkelijke Aalsterhut lag dichterbij het Meeuwven

•

Fietsen vervolg: door bos en oostelijk deel Groote Heide

en wat meer naar het zuiden dan de huidige herberg. Deze

naar post Heezerhut (volg 79, 52, 20, 80) of naar het

ligt midden in het bos waar in de tijd van de postkoets alleen

noorden Posthuys Eijndhoven (volg 46,23,60,71, 89).

heide was. Paarden staan er nog wel op de naastgelegen ma-

•

Fietsen in omgeving: Aalsterhutroute, 9,5 km.

nege. Het traject van de postkoets is vanaf hier niet te volgen,

•

Wandelen: Aalsterheideroute, 4 km, blauw.

omdat deze over particulier terrein gaat. Een deel ligt hier op

•

Meer weten: infopaneel naast Hut van Mie Pils.

de snelweg A2; zie de oude kaart van Verhees.

Post HEEZERHUT (80)

Adres: Oude Baan, hoek Grevenschutweg, Leende

Geachte Ambtgenoten!
Door het verleggen van het rit van Eindhoven op Hamond over Valkenswaard in plaats van over de Hezer Hut is de bewoner van die Hut
verstoken van zekere voordelen welke hij plag te genieten van de brieven welke bij hem ter bestelling in de omtrek werden afgegeven.
Wat ook van die man zij, zeker is dat hij meermalen ’s winters diensten heeft bewezen aan de Posterij, bijzonder met het opsporen van
postillons wanneer zij door de gevallen sneeuw van den weg waren geraakt en op eene onafzienbare Heide waren omdwalende. En
het is voor deze bewezene diensten dat ik oordele hem, Leonardus Kolen, als nu enige betaling toe te doen komen eene som van vijftig
guldens. (Brief van de Koninklijke Posterijen in Den Haag uit 1807).
In onze ogen een klein bedrag, maar in die tijd een half jaarloon. Dat was maar goed ook, want Leonardus was zijn baan kwijt en
midden op de hei was weinig te verdienen. Behalve belangrijk regionaal afgiftepunt voor brieven, was de Heezerhut tot 1742 ook
halteplaats van de postkoets tussen Den Bosch en Maastricht. Hier konden passagiers overstappen op karren en rijtuigen naar
Valkenswaard, Heeze en Leende. De tocht ging via Leenderstrijp naar Achel, dwars over de onafzienbare heide. Op de kaart uit
1791 staat de Heezerhut aangegeven als “Posthut”.

Schilderij uit 1754
van officieel uniform
postiljon (foto Postproject Grevenbroek)
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Van de vroegere hut is niets overgebleven. Het landschap is ook

•

Fietsen vervolg: naar post Aalsterhut (volg 20,52, 79,

anders. In die tijd stonden er amper bomen op de heide: je kon in

06) door bos en oostelijk deel Groote Heide of langs het

het donker het lichtje van de volgende hut (een uur gaans) zien

oude postkoetstraject naar post Stryp (volg 53,54)

flonkeren. Ook in deze tijd staat het woonhuis er nog in zijn eentje;
de afstanden tot de dorpen zijn even lang als in 1807. De postiljons
waren minder afhankelijk van een goed pad, maar zij volgden ook
de rijtuigroutes, omdat die dichter bij huizen bleven. Dat was veiliger in het donker en als er weer eens allerhande gespuis door het
gebied trok. Naar het noorden gingen koets en postiljon hetzelfde
traject richting Aalsterhut over een zandweg tussen vennen en
moerassen. Dit natte gebied langs de beek de Tongelreep en ligt op
niet toegankelijk particulier terrein.

•

Fietsen in omgeving: langs een oude postiljonroute (volg
53 en dan bordjes direct naar Achelse Kluis en v.v.).

Post STRYP (54)

Adres: Centrum Leenderstrijp

Het is onmogelijk geworden om brieven altoos per paard van Eindhoven naar Hamont te transporteren, daar er dikwijls vijf tot vijftien
zware pakken worden aangebragt. Deze kunnen niet dan met een voertuig worden vervoerd en dan is men genoodzaakt om circa
negen maanden van het jaar in plaats van over Valkenswaard (dat de gewone postweg is) over Leende, Zoerendonk en Budel te rijden,
hetwelk (behalve dat dit een zeer slegte en zwaare weg is) een detour (= omweg) is van tenminste een uur gaans.
Aldus beklaagt zich in 1815 de Eindhovense commies (= ambtenaar) Van Leersum bij zijn meerderen over de weg door Leenderstrijp. Hoe moeilijk begaanbaar de zandwegen waren over de heide vertellen twee voerlui uit Eindhoven, die op 16 februari 1745
met hun paarden en beladen karren op weg waren geweest vanaf Hamont. Meer dan twee uren hadden ze over de weg naar
Achel gedaan uyt redenen soo de eene als de andere carren diverse reijsen hebben vast gestaen, dan de eene, en dan wederom een
ander, om de quaetheijt der wegen, soo dat de paarden van een carre moesten afspannen, om een ander weder in te haelen. De reis van
Hamont naar Eindhoven duurde vier uur, zowel te voet als per rijtuig. De postkoets kwam dus gewoonlijk stapvoets vooruit. Op
de oude kaart uit 1709 zijn de zandduinen en moerassen ingetekend.

Kaart van Fricx uit
1709 met zandduinen
en moerassen (foto
Postproject Grevenbroek)
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Leenderstrijp is een dorp gelegen in het landschap van de

•

Fietsen vervolg: langs het oude traject naar post Heezer-

postkoets. De postkoets stopte alleen om passagiers en soms

hut (volg 53, 80) of naar post Soerendonk (volg 59, 05)

ook pakketten in en uit te laden. Leenderstrijp geeft naar

langs Moerasbos de Riesten.

het westen en noorden nog altijd toegang tot het droge

•

heidelandschap. In het zuiden is te zien waarom de rijtuigen
hier niet reden: ze zakten weg in de natte graslanden en het
moerasbos langs de Strijper Aa. Vanaf de Veestraat loopt een
oude schapendrift, het pad waarlangs de schapen naar de
heide werden gedreven.
Vanaf hier zijn de oude trajecten van postkoets- en postiljon
te volgen naar de Heezerhut (Noord) en dwars over de heide
naar Achel via Achelse Kluis (West) of Hoeve Beverbeek (na
1713). De oude route naar Soerendonk (Zuid) is niet meer te
achterhalen.

Fietsen in omgeving: oud traject dwars over de heide via
Achelse Kluis en Soerendonk (volg 56, 36, 38, 06, 59, 05)

•

Meer weten: infopaneel De Riesten langs de route.

Post soerendonk (nabij 06)

Adres: Centrum Soerendonk

Omdat de zandpaden vaak slecht begaanbaar waren en bruggetjes over de beken hier ook niet al te degelijk, werden eisen
gesteld aan de bagage en het totale gewicht van de rijtuigen. In 1770 was het maximum toegestane gewicht van 600 ponden
voor koetsen op vier wielen, mits dat de bagagie zodanig geconstrueert en gepakt dat dezelve betamelijk konde worde geplaatst (=
behoorlijk worden geladen). Er werden aparte tarieven berekend op basis van het aantal wielen van de koets, twee of vier. Als het
nodig was, huurde de wagenposterij een paard bij. Er werd hier en daar ook tol geheven, weggeld of barriergeld, en in sommige
jaren verdubbelden door misoogsten en oorlogen de prijzen voor haver en hooi, die onontbeerlijke artikels. De kosten werden
doorgerekend in de tarieven, zoals die van 1805. Toen bracht de postkoets je in een dag van Den Bosch naar Maastricht voor
zeven guldens per persoon inclusief 25 pond (is ongeveer 12 kilo) bagage (elk pond meer kostte extra geld). Tenminste in het
zomerseizoen van 15 april tot 15 september. Om een idee te geven van deze prijzen; een eenvoudige dagloner verdiende zomers
12 stuivers per dag, als hij al werk had. Hij zou voor deze rit dus bijna 12 dagen moeten werken, zonder eten en andere kosten. Hij
ging dus lopen. Een goede hoedenmaker verdiende vijf guldens per week en zou met flink sparen wel een keer op reis kunnen.
Herberg De Valk
bouwjaar 1727 (foto
uit 1900, De Baronie
van Cranendonck)
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Soerendonk is een dorp gelegen in het landschap van de

•

Fietsen vervolg: naar post Stryp (volg 59, 54) langs Moerasbos

postkoets. De postkoets stopte alleen om passagiers en soms

de Riesten, onbegaanbaar voor postkoets. Naar post Buul (volg

ook pakketten in en uit te laden en deed dat vermoedelijk bij

04, 58, 01, centrum).

de enige herberg in die tijd, Herberg De Valk uit 1727, nu Par-

•

Fietsen in omgeving: oud traject dwars over de uitgestrekte

tycentrum Antoine, Dorpsstraat 36. Soerendonk geeft naar

heide richting Achelse Kluis (volg 59, 06, 56, 36, 217) Onder-

het westen en zuiden toegang tot het droge heidelandschap

weg Kasteel Cranendonck, waarvan de ligging met wallen en

van die tijd via mogelijke trajecten van postkoets en postil-

muren is aangegeven. Terug in omgekeerde volgorde of volg

jon. Vooral op het fietspad naar het westen (langs het meer

38, 06, 59.

in het Goor) is de uitgestrekte, eenzame heide nog steeds

•

te beleven. Naar het noorden is te zien waarom de rijtuigen
hier niet reden: ze zakten weg in de natte graslanden en het

stoel 21364.
•

moerasbos langs de Strijper Aa. In het dorp zijn de vroegere
gemeenschappelijke gronden, de brinken, nog goed te zien.

Wandelen: Brinkenroute: start op de brink ‘t Goor bij paddenRust uit, zoals de passagiers van de postkoets deden in een
herberg in het centrum.

•

Meer weten: Infopaneel De Riesten langs de route. Infopaneel
brinken Dorpsstraat.

Post Buul (centrum budel)

Adres: Molenstraat 2, Budel

Jacobus Cooken uit Budel was een van de particulieren die brood zagen in het vervoer van passagiers. In 1667, voordat de Bossche Wagenposterij actief was, onderhield hij een wekelijkse lijndienst met paard en wagen tussen Budel en Den Bosch. Hij nam
daarvoor waarschijnlijk de aloude Bosscher marchéroute, die door Budel liep naar de belangrijke markt in Den Bosch. De verbinding Oost-West tussen Keulen, Roermond, Weert via Achel naar Antwerpen, liep ook over die marchéroute en dus ook via Budel.
Jacobus’ passagiers waren handelslui (teuten) uit het dorp en seizoenarbeiders, die de armoede in de eigen streek ontvluchtten.
Zoals de tieners Aalken en Maaijcken Roeffen die op 15 maart 1666 van huis gingen om een vol jaar op een blekerij in Dordrecht
te gaan werken. Beladen met een mand vol kleding, goed dichtgeknoopt, bereikten ze laat in de avond de herberg Den Witten
Valk in Den Bosch. De volgende dag vergaten ze in de drukte hun mand. Ruim 13 maanden later reisden de twee zusjes met een
schip terug naar Den Witten Valk, alwaar zij op 28 april 1667 hun mand terugvonden, met het touw er nog om. Ruim 100 jaar later
in 1795 reisde Wouter Janssen ook naar Dordrecht naar zijn 18-jarige zoon Leonardus. Vermoedelijk had Leonardus daar gewerkt
voor zijn vaders zaak, zoals kinderen toen vaak deden. Ze logeerden bij ex-Budelnaren die herbergen uitbaatten langs de route.
Het was prettig om Budels te kunnen praten en nieuwtjes uit te wisselen. Vader en zoon keerden na zes dagen samen terug naar
huis.

NU

DOEN

Het huis dat Jacobus Cooken in 1660 bouwde en van waaruit

•

Fietsen vervolg: naar post Soerendonk (volg 01, 58, 04,

hij zijn postkoets liet vertrekken, staat nog op Molenstraat

05). Naar Posthuys De Posthoorn (volg 80, 02, 542) of

2. Het is het oudste huis van Budel en is bekend als de “witte

langs posthuis Jacobus Cooken en de douanepaal (volg

boerderij”. Ook zijn er nog huizen te zien die sommige teuten

“Verbindingsroute” naar Hamont via Ruiterstraat naar

bouwden van hun verdiensten uit de handel in de rijke Hol-

eindpunt 542).

landse steden, zoals Dordrecht, Gorinchem of Amsterdam.

•

Tussen het Nederlandse Budel en het Belgische Hamont lag
op de marchéroute een douanepost, waar tol betaald moest
worden. Deze bevond zich aan de Toom, nu Asbroekseweg
(NL) – Toomstraat (BE), waar de douanepaal uit 1662 herinnert aan die tijd. Het Schepenhuis op de Markt werd destijds
gebouwd om de wetshandhavers in Budel onderdak te
bieden voor al die activiteiten.

Wandeling: Budel centrum, posthuis Jacob Cooken,
teutenhuizen.

•

Meer weten: Schepenhuis, VVVCranendonck, Heemkundekring De Baronie van Cranendonck.

POSTHO
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Post Buul – Posthuys De Posthoorn

Verbinding
Verbindingsroute

80

BUUL

extra : fietsroute in omgeving (zie DOEN)

hoofdroute De postkoets achterna

fietsroute langs douanepaal uit 1662

0,1 km

N

Posthuys De Posthoorn (542)

Adres: Centrum Hamont

Brieven werden met zorg van de ene naar de andere plaats gebracht. Het begon met bodes te voet, ook hier in Hamont. Zij
moesten van onbesproken gedrag zijn, zoals blijkt uit de eed die de Budelse Adriaan Ottho in 1668 aflegt tegenover de stadhouder: “Om sorg te draegen voor alle packen, bryven als andersints, soo dat er nyemant bij te cort en comme.” De Hamontse bode Dierick
ontving van zijn stad in 1680 als jaarloon een paar nieuwe schoenen à 3 guldens en 5 stuivers. In 1693 kwam de eerste postbode
te paard en aan het eind van deze eeuw werden de meeste brieven bezorgd door deze postiljons. Het was vaak verboden brieven
mee te geven aan de postkoets, hoewel dat natuurlijk wel gebeurde. Postiljons werkten stipt op tijd en ook ‘s nachts, zoals blijkt
uit de regels op het traject Maaseik-Bocholt halverwege 1730. Dingsdags s’middags reijd eener Postillon op Boecholt en comt den
selven avond leeg te rug. Dingsdaegs s’avonds omtrent middernacht reijd eener Postillon op Horn en compt woensdaegs s’avonds
wederom te rug. Woensdags voor den middag reijdt eener Postillon op Boechholt en comt den selven avondt met de Hollandse valiese te
rug. Bovendien moesten ze 3 uhren wegs in twee uhren tijds doen ten zije dat de quade wegen sulx in den winter beletten.
Kortom: tijd was geld. En dat alles voor een jaarvergoeding van 20 guldens inclusief het voer van het paard.
Onder meer de Hamontse teuten hadden belang bij goed georganiseerde bezorging van hun brieven. Zij hadden behoefte aan
contact met hun zakenrelaties en het thuisfront: ze waren vaak meer dan 9 maanden aan het werk in de rijke Hollandse steden,
zoals Dordrecht, Gorinchem en Amsterdam. Van 1762 tot 1816 was Hamont hét wisselcentrum voor de brieven tussen Luik, Maastricht, Keulen en de Hollandse steden. Het posthuis De Posthoorn komt regelmatig voor in oude documenten. Daarnaast stopten
ook de postkoetsen er op de Oost-Westlijn en tot 1713 ook op de Noord-Zuidlijn.
Schilderij De Posthoorn (foto Postproject Grevenbroek)

NU

DOEN

Een aantal teuten verdiende zo goed met hun handel, dat

•

Fietsen vervolg: naar post Buul (volg 01, 80, centrum)

zij grote huizen konden bouwen. Die zijn nog te zien in het

of via Ruiterstraat over de grens langs de douanepaal

centrum van Hamont. Daarom legt de fietsroute hier aan. Het

naar Budel centrum (volg “Verbindingsroute”). Naar post

oude posthuis De Posthoorn is niet bewaard gebleven. Op

Beverbeek (volg 216, 514, 562) langs het oude traject van

deze plaats ligt nu een sporthal die de naam in ere houdt.

de postkoets Noord-Zuid op Hoeve Beverbeek.

Hamont lag aan de zogenaamde Bosscher marchéroute over

•

Fietsen in omgeving: grenspad naar Achelse Kluis (volg

de grens naar Budel en dan door naar de Bossche markt en

216, 38, 36, 217 en v.v.) of naar het westen via oude post-

werd zodoende al druk bezocht door handelsverkeer. Deze

koetstrajecten Oost-West direct via Achel (volg 541, 568,

route loopt via de Toomstraat (BE) – Asbroekseweg (NL), waar

563, 562, 514, 216, 542).

een douanepaal uit 1662 de plaats aangeeft van een doua-

•

Wandeling: stadswandeling Hamont langs teutenhuizen.

nepost uit die tijd.

•

Meer weten: Documentatiecentrum Dr. Bussels, Wal 18,
Heemkundekring De Goede Stede Hamont.

Post beverbeek (tussen 514 en 562)

Adres: Hoeve Beverbeek, Beverbeek hoek Kastanjedreef, Hamont-Achel

De Middeleeuwse Hoeve Beverbeek was een belangrijke halte van de postkoets. Er waren paarden gestald en in de zomer konden
passagiers hier overdag verblijven en ‘s winters ook overnachten. De boerderij was beveiligd door poorten en brede grachten. Dat
was ook wel nodig, want ook al was het Bisdom van Luik neutraal in de talloze conflicten, de hier gelegen Heerlijkheid Grevenbroek had veel last van doortrekkende soldaten op weg naar een nieuw front of plunderend omdat ze ergens verslagen waren.
Zo was het kasteel in 1703 door de Engelsen verwoest en vermelden de gerechtsrollen van Grevenbroek in 1743 beletselen der
hollandsche, engelsche ende hannoversche door dit land passerende troupen. In Achel kwam zelfs hoog bezoek: Doen den generaal
Pisaar alhier ter is gewest in het posthuijs. De postkoetsverbinding Oost-West liep lange tijd ten noorden van de Hoeve Beverbeek,
maar vermoedelijk legde men toen ook al aan als de noordelijke route te zwaar of te gevaarlijk was. Vanaf 1713 liep ook de verbinding Noord-Zuid via de Hoeve Beverbeek richting Bree en niet meer via Hamont. In 1741 verklaart koetsier Adriaan Bos (al 29 jaar
in dienst van de Bossche Wagenposterij) dat zij hebben altijdt van Eijndhoven direct door de heyde gereden op Beverbeek een platse
(= erf, hoeve) ende herberg sorterend onder Achele ende voorders (= verder) van daar op de stadt Bree.

Postkoets Omnibus
(foto Chr. van den
Heuvel en Zn)

NU

DOEN

Hoeve Beverbeek is aan de buitenkant nog voor een groot

•

Fietsen vervolg: naar Posthuys De Posthoorn (volg 514, 216,

gedeelte 18e eeuws, zodat goed te zien is hoe de boerderij

542) langs een oud traject van de postkoets Noord-Zuid op

er in de postkoetstijd uit zag. De hoeve ligt bovendien nog

Hamont. Naar Posthuys Genenbroek (volg 562, 563, 564) ge-

net zo alleen in het landschap als destijds, alleen was er

deeltelijk over het oude Oost-West traject. Voormalige halte

toen meer heide en minder bos. De ruïne van het verwoeste

Genenbroek ligt na knooppunt 563 naast Catharinadal)

Kasteel Grevenbroek ligt langs de Molendijk in Achel, niet ver

•

Fietsen in omgeving: de postkoetsverbinding Noord-Zuid op

van de Tomp. Ook de huidige grens tussen België en Neder-

Hoeve Beverbeek (rechtstreeks naar de Achelse Kluis (volg de

land is hier vlakbij en volgt grotendeels de oude grens tussen

Grensdijk naar 217 en v.v.). Grensfietspad langs oude grens-

het Land van Luik en de Baronie van Cranendonck en de

palen naar Achelse Kluis (volg 514, 216, 38, 36, 217 en v.v.).

Heerlijkheid Heeze-Leende. Een fietspad volgt die grens en

•

Wandeling: gemarkeerde wandelroute langs de hoeve

voert langs twee grenspalen waarop deze namen met data

richting vroegere watermolen en restaurant (of parkeren bij

zijn vermeld.

restaurant en naar de hoeve lopen)
•

Meer weten: infopaneel naast de hoeve.

Post genenbroek (tussen 563 en 564)

Adres: VVV-Hamont-Achel, Gen.Dempseylaan 1, Achel

Achel vormde jarenlang het kruispunt van twee belangrijke internationale routes van de postkoets; de Noord-Zuidroute komend uit Luik via Maastricht, Den Bosch en verder én de Oost-Westroute komend uit Duitsland via Roermond naar Antwerpen
en zelfs met een aansluiting naar Engeland. Iemand die een hoofdrol speelde om ook de rit Noord-Zuid via Achel te laten lopen,
was Mathijs van den Dungen. Hij woonde rond 1730 op de Hoeve Beverbeek maar wilde van Achel een kruispunt maken voor
de postkoetstrajecten. Hij kocht hiervoor een rechtenwegh vlakbij de ermitage (= voorloper Achelse Kluis). Hij verbeterde de weg,
maar vermoedelijk niet al te degelijk: Jan de Ketelaer, steenbakker uit Hamont had de stenen gebakken en afgeleverd voor de
brug over de beek bij de ermitage. Toen men hem ernaar vroeg, zei hij dat het er 12.400 waren, waarop Van den Dungen hem duidelijk teken gedaan had met de ogen om hem apart te spreken. “Wanneer ijmandt uw daer naer vraght, segt twintigh duijsent en enige
honderden”. Van den Dungen kreeg bij zijn inspanningen hulp van over de grens. Samen met de drossaard van Valkenswaard,
die ook graag de postkoets binnen wilde halen, slaagde hij er dertig jaar later in zijn kruispunt te realiseren. Godsdienst speelde
ook een rol, want de katholieke van den Dungen kreeg in 1761 van de bisschop van Luik het recht de rit Achel-Maastricht-Luik
uit te voeren. De noordelijke ritten naar Eindhoven en Den Bosch werden uitgevoerd door twee protestanten. De zaken gingen
twee jaar later zo goed, dat deze drie het traject Den Bosch-Maastricht kochten van de Bossche Wagenposterij. Van den Dungen
betaalde 3800 guldens om voor een kwart eigenaar te worden van deze grote onderneming (55 paarden, 14 rijtuigen met tuig
en de benodigde stallen). Hamont bleef echter trekken in het belang van zijn handelslui (de teuten) en haalde in 1803 de NoordZuidrit weer binnen. Achelaar Koeckhofs deed nog een serieuze poging in 1815, maar uiteindelijk koos de postkoets voor de best
begaanbare weg: de steenweg door Lommel. De Oost-Westrit ging nog wel door Achel, zie “busboekje” bij Posthuys Eijndhoven
met Acheln op route I (Köln-Antwerpen).
Kasteel Genenbroek
(foto Postproject
Grevenbroek)
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Op de plaats van het huidige kasteel Genenbroek lag het oudste

•

Fietsen vervolg: naar post Ermitage (volg 564, 218, 217)

posthuis van Achel (sinds 1693). Het lag vlak bij het klooster Catha-

laatste deel is oud Noord-Zuidtraject. Naar post Beverbeek

rinadal (nu een kaasmakerij) en is nu particulier bezit en niet toe-

langs Kasteel Genenbroek, naast Catharinadal (volg 563,

gankelijk. De postfunctie was intussen vervallen. Want in Achel cen-

562, 514) gedeeltelijk over het oude Oost-Westtraject.

traliseerde de bedrijvigheid zich rond drie Noord-Brabantse families
(Van den Dungen, Borghouts en Koeckhofs). Als laatste groeide
de herberg van Koeckhofs eind 18e eeuw uit tot een pleisterplaats
voor reizigers. Het huidige hotel Koeckhofs herinnert nog aan die
periode. In Achel dorp staat het Simonshuis, nu VVV-gebouw en
museum, dat is gebouwd door een succesvolle (Hamontse) teut.

•

Meer weten: Simonshuis, waarin VVV-Hamont-Achel en
Museum Grevenbroek.

Post ermitage (217)

Adres: Achelse Kluis, De Kluis 1, Hamont-Achel

De Achelse Kluis of de ermitage is nooit een halteplaats geweest van de postkoets, vanwege zijn religieuze functie. Wel reed men
er vanaf ongeveer 1760 langs, want dat was toch wat veiliger dan over de eenzame heide. Er was hier veel te doen om de wegen
begaanbaar te houden voor postiljons, koetsen en karren. De monniken waren bereid tot samenwerking en verkochten in 1740
grond aan de zuidkant van hun bezit aan Achelnaar Mathijs van den Dungen. Deze wilde de afstand tussen Achel en Eindhoven
bekorten via de Achelse Kluis. Verwachte tijdwinst: een uur. Hij realiseerde een verbinding over de dijk met Leende in 1742 door
een brug te leggen van 10 voeten breed over de beek (Tongelreep). Hamont liet een jaar later de brug barreren; de nieuwe weg
was te nadelig voor de Hamontse teuten. Tien jaar later krijgt de invloedrijke Achelse Baron de Hubens het voor elkaar de brug in
de Tongelreep en één over de Dommel te laten herstellen. Het bleef behelpen ten noorden van de Achelse Kluis, zoals blijkt uit
de zaak van de Duitse voerlui in 1783. Zij brachten onder de aandacht van de Raad van State dat ze een hele omweg moesten maken
van Schaft op Valkenswaard, vanwaar se wederom deselve distantie terug moeten om op hunne ordinairs wegh wederom in te vallen.
Hetgeen minstens 3 uur extra vergde. Door het opmaken van een vervallen heerbaan loopende ter linker seijde van de Achelse
Eremitage tot aan de rivier de Tongelreep, waarover een brug diende te komen, zou dat verholpen kunnen worden. Valkenswaard mocht
hierop reageren en voerde aan, dat de heerbaan nooit had bestaan, zelfs niet had kúnnen bestaan, alsoo de rievier de Tongreep midden
door een moerassige grond loopt en die sodanig geconstitueert is, dat aldaar geen de minste hoop van succes een dijk kan gemaakt
worden waarover swaare vragtkarren konnen passeren. De bestuurders zouden uiteindelijk kiezen voor een steenweg via Lommel
en zo alle moerassen vermijden.

NU

De beste indruk van de droge, uitgestrekte heide van toen, geeft

De Sint-Benedictusabdij, gekend onder de naam Achelse Kluis,

het fietspad naar post Soerendonk. Voor de moerassige grond

ligt op de grens met België en Nederland. De gebouwen liggen,

is een tocht door het natuurgebied De Malpie richting post

met uitzondering van het koor van de kapel, op Belgisch grond-

Venbergse molen het meest geschikt.

gebied. In tegenstelling tot vroeger kan men nu in een recreatief
gedeelte terecht in een eetcafé, winkel, brouwerij en tentoon-

DOEN

stellingsruimten. Gescheiden hiervan ligt de eigenlijke kluis met

•

Fietsen vervolg: naar post Genenbroek (volg 218, 564,

een bezinningscentrum. In de abdijkerk worden diensten ge-

563) eerste deel is oud traject. Naar post Venbergse mo-

houden. De Achelse Kluis ligt te midden van het landschap uit

len door de Malpie (volg 33, 32, 02, watermolen).

de postkoetstijd. Een fietspad langs die grens voert ook langs de

•

Fietsen in de omgeving: naar post Soerendonk over de

grenspalen van de Baronie van Cranendonck en de Heerlijkheid

uitgestrekte heide (volg 36, 56, 06, 59 en v.v.). Nog twee

Heeze-Leende. Gedurende drie eeuwen kruisten postkoetsen

trajecten van de postkoets kunnen vanaf hier gefietst

en postiljons dit fietspad op diverse plaatsen, op zoek naar de

worden: naar post Beverbeek (volg de Grensdijk tot 514

kortste weg naar hun bestemming. De oude postkoetstrajecten

en v.v.) en naar post Stryp (volg 36, 56, 54 en v.v.).

naar Leenderstrijp (post Stryp), Hamont (Posthuys De Post-

•

Mountainbike: gemarkeerde paden in de omgeving

hoorn), Achel (Posthuys Genenbroek) en post Heezerhut zijn

•

Wandelen: routes in de directe omgeving abdij.

vanaf hier gedeeltelijk te volgen. Vele fiets- en wandelpaden,

•

Huifkartocht vanaf parkeerplaats.

ruiter- en menroutes komen hier samen. De route wordt ver-

•

Meer weten: infopanelen bij ingang abdij,

volgd via Borkel en Schaft, waarvan Schaft als doorgangsplaats
regelmatig genoemd werd.

www.achelsekluis.org.

Post venbergse molen (nabij 02)

Adres: Venbergse watermolen, Molenstraat 211, Valkenswaard

In het voorjaar van 1815 was de kortste weg van Valkenswaard naar Hamont voor de brievenpost nog steeds geen goed begaanbare route, zoals hoofdcommies Van Leersum aan de Postmeester Generaal laat weten. Het komt den ondergetekende dus voor dat
het onvermijdelijk noodzakelijk is, dat er over het riviertje de Tongelreep eene brug gelegd werd, om met een rijtuig te kunne passeren en
dat bovendien den aartweg van buijten het dorp Valkenswaard tot aan dit riviertje (dat maar ene distantie is van circa drie kwartier) ook
in zodanige order wierd gebragt. Op weg over de heide kruiste men de Tongelreep. De postiljons te paard kozen bij goed weer wel
voor de route via Schaft en De Malpie, met het houten bruggetje bij de watermolen als overgang. Daardoor konden ze voldoen
aan een zware eis: de afstand werd geschat op 5 uren, maar het rit van Achelen tot Eijndhoven moet in 2 1/2 uur worden afgelegt.
Voor koets met paard was hier meestal geen doorkomen aan. De Wagenposterij gebruikte verschillende typen rijtuigen, afhankelijk van het aantal passagiers, de extra vracht of de wegen van zand waren of bestraat. In 1745 werd vergunning verleend voor
een lijndienst op voorwaarde dat er naast chaisen en postwagens ook de meer comfortabele Berliners zouden zijn. Twintig jaar
later reisde men ook in een halve chaise. Op het hoogtepunt van het postkoetsverkeer reed hier de Omnibus, waarin minstens
acht passagiers pasten met bovenop hun bagage. De tocht van Hamont naar Eindhoven duurde in de zomer vier uur, in de winter
soms wel het dubbele.
Berline en postchaise
ca 1750 (foto’s
Rijtuigmuseum
Nienoord)
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De Venbergse watermolen stond er al in de postkoetstijd en

•

bood mens en dier gelegenheid om de Dommel te passeren.

Fietsen vervolg: naar post Ermitage (02, 32, 33, 217). Naar
post Valkenswaart (volg 95)

Daarvan zullen ook de postiljons gebruik hebben gemaakt. Bo-

•

Wandelen: gemarkeerde paden door De Malpie.

ven het waterrad is goed de doorgang te zien, waar nu een ste-

•

Mountainbike: gemarkeerde ATB paden door de Malpie.

vige houten voetgangersbrug ligt. Daarnaast ligt een brug die

•

Meer weten: infopaneel De Malpie (ingang Molenstraat)

ook geschikt is voor rijtuigen. De beste indruk van de moerassen
en de natte gebieden geeft het pad door het natuurgebied De
Malpie naar de Achelse Kluis. Daar wordt duidelijk waarom er
geen doorkomen aan was voor paard en kar. Fietsend op een
mountainbike kan men zich wanen als de postiljon op zijn rit
over de smalle paadjes. Waar nu het Leenderbos begint, lag
vroeger de uitgestrekte heide. Richting Valkenswaard in de
Molenstraat staat het Rijtuigenmuseum Valkenswaard met een
Omnibus in de collectie.

Rijtuigenmuseum Valkenswaard (Molenstraat 200).

Post valkenswaart (95)

Adres: Markt, Valkenswaard

Op 5 oktober 1742 vergaderde de Valkenswaardse stadhouder De Jong met de andere notabelen over de wens om de koets
uit Stratum voortaan via Valkenswaard naar Achel te laten rijden. Het is bekend dat Herberg In d’n Sleutel werd gebruikt door
de regenten om bijeen te komen. Misschien vond die vergadering hier wel plaats. De zogenaamde “Hut aan de Dijk naar Aalst”
zoals men de Nieuwstraat toen noemde, ter hoogte van nummer 58 is postkoetshalte geweest. Familie van de laatste bewoners
heeft het huis getekend zoals het er uitzag, vlak voor de sloop in 1950. Een bekende valkenier uit Valkenswaard, Adriaan Mollen, nam in de 19e eeuw met zijn valken de postkoets; tot in Wenen. Het Valkerijmuseum heeft o.a. zijn paspoort. Valkenswaard
timmerde letterlijk aan de weg. De stad Hamont beschreef het zo in 1764: tussen Aalst en Valkenswaard is er al een mooie dijk of
levée aangelegd. In 1770 neemt stadhouder De Jong zelfs het aandeel in de Bossche Wagenposterij over van de Achelnaar Mathijs
van den Dungen. Alles om de postkoets en postiljons in het dorp te krijgen. Daarna ijvert Valkenswaard onvermoeibaar voor de
geplande steenweg naar het Land van Luik. De aansluitende weg naar Hamont wordt alvast aangepakt. Daarover gaat sinds 1807
de postiljon (en niet meer via de Heezerhut). In 1815 begint men met de aanleg van een nieuwe dijk met brug over de Tongelreep
ter plaatse waar thans het Postdijkje legd, ter breedte van 25 Rhijnlandse voeten en ter lengte van circa 1400 roeden, ten einde dat alle
karren en chaisen elkanderen daarop rencontrerende (= tegemoetkomend) veilig kunnen passeren. In 1818 is de steenweg vanuit
Lommel een feit en kan het verkeer het dorp binnenrollen.

De Hut aan de Dijk
naar Aalst in 1950
(tekening T. WijnenFiret)

NU
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Op de hoek van de Markt met de Waalreseweg staat Eetcafé

•

Fietsen vervolg: naar Posthuys Eijndhoven via Waalre

In de Sleutel. Dat hier eerst de herberg was, is te zien aan het

(volg 94, 45, 91, 44, 69, 63, 71, 29, 89) Naar post Venberg-

lage, golvende dak en de twee staldeuren aan de zijkant. De

se molen (volg 02).

verkeersdrukte op de Markt laat zien waarom Valkenswaard
nu het verkeer uit het dorp wil hebben. Dat is precies het
tegenovergestelde van toen.
Het oude traject (de kortste weg) volgt min of meer de huidige drukke verkeersweg via Aalst naar Eindhoven. Voor een
rustigere en meer landelijke omgeving loopt de fietsroute
vanaf hier via Waalre naar Posthuys Eijndhoven. De postkoets
is daar echter nooit geweest.

•

Meer weten: VVV-Valkenswaard, Valkerijmuseum, Oranje
Nassaustraat 8.

Alle gegevens van deze route zijn gebaseerd op oude documenten. De meeste informatie komt van het Postproject Grevenbroek van de Geschied- en Heemkundige Kring De Goede Stede Hamont (www.hamontachel.be). Aanvullende informatie komt van Jan Spoorenberg en de heemkringen Waalres Erfgoed, De Baronie
van Cranendonck en Weerderheem (www.waalreserfgoed.nl, www.heemkundekringcranendonck.nl, www.weerderheemvalkenswaard.nl). Fietsrouteplanning
door Ben van de Genugten (Fietsersbond). Grafische vormgeving door Ciciel Veltmans (www.icigrafischontwerp.nl). Financiële bijdrage van Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en Cultuur Amateurfonds Brabant. Initiatief en uitvoering door José van Miltenburg en Harriët Bernts, Partners in Plattelandsontwikkeling (www.josevanmiltenburg.nl, h.bernts@hetnet.nl) en stichting Historisch Genootschap Valkenswaard (www.shgv.nl). 2e druk Maart 2016.
© Copyright: José van Miltenburg en Harriët Bernts, 2014. Niets van deze uitgave mag geprint of gekopieerd worden, anders dan voor eigen gebruik. Wie op
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