
Markt Sint-Oedenrode
De Markt is het hart van Sint-Oedenrode en nog steeds een belangrijke 

ontmoetingsplaats voor de inwoners van dit kerkdorp. Befaamd is de 
jaarlijkse kermis die elk jaar weer duizenden bezoekers uit omliggende dorpen 

trekt. Rondom de Markt zie je statige herenhuizen. Nadat Sint-Oedenrode in 
1232 stadsrechten had gekregen, ging het Sint-Oedenrode economisch voor de 

wind. Nieuwe ambachtslieden vestigden zich rondom de markt. Opvallend is het 
Oude Raadhuis. Dit pand werd in 1863 gebouwd als ‘herenhuis’ voor dr. J.G. Raup. De 

gemeente kocht het herenhuis in 1881 nadat het raadhuis uit 1691, dat midden op de Markt 
stond, werd afgebroken. Op de plek van het afgebroken raadhuis staat nu de muziekkiosk. 

Ook staan er andere monumentale herenhuizen. Het huidige restaurant-café De Gouden Leeuw 
was vroeger de burgemeesterswoning. En het pand aan de Markt 15-A, nu Tapperij en Eeterij D’n 

Dommel, was de directeurswoning van het voormalige Nutricia.

M100 - A02

  • Belangrijke ontmoetingsplek 
voor inwoners 

• Elke vrijdag weekmarkt en befaamd 
om de jaarlijkse kermis

• Monumentale panden zoals de 
burgemeesters- en directeurswoning



Sint-Oedenrode was in de vroege 
middeleeuwen de kern van het 
graafschap Rode. In 1232 kreeg 
Sint-Oedenrode stadsrechten van 
Hertog Hendrik I van Brabant. Sa-
men met Eerschot, de oudste kern 
van het dorp. Het dorp werd toen 
De Oude Vrijheid Sint-Oden Rode 
genoemd. Het was een belangrijke 
plaats in het Hertogdom Brabant en 
onderdeel van de Meierij van ’s-Her-
togenbosch. Sint-Oedenrode was 
de eerste bestuurlijke hoofdstad van 
het kwartier Peelland. 

Het ging Sint-Oedenrode lange tijd 
economisch voor de wind. Steeds 
meer nieuwe ambachtslieden ves-
tigden zich rondom de Markt. Ook 
bouwde de clerus en de adel volop 

in kasteeltjes en buitenverblijven 
in het dorp. Op de Markt zie je dat 
nu nog terug aan de monumentale 
herenhuizen. Zo was het huidige 
restaurant-café De Gouden Leeuw 
vroeger de woning van de burge-
meester. In het pand op nummer 
15-A woonde de directeur van het 
voormalige Nutricia.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wer-
den de militairen van het Tweede 
Regiment Huzaren in Sint-Oedenro-
de gestationeerd. Op de Markt hiel-
den zij onder meer militaire parades. 
De Huzaren bleven tot begin 1919. 
Als dank voor het verblijf boden ze 
de gemeenteraad een gedenksteen 
aan, die te zien is aan de zijgevel 
van het Oude Raadhuis. Hier vind je 

ook een gedenksteen die herinnert 
aan de bevrijding van de Tweede 
Wereldoorlog door de 101ste 
Airborne Divisie. 

Tot 1997 bleven delen van het 
gemeentehuis op de Markt. 
Inmiddels zetelt de gemeenteraad 
en de griffie van Meierijstad in het 
voormalig Kasteel Raadhuis 
Dommelrode. De ambtelijke 
organisatie is gevestigd aan het 
Stadhuisplein in Veghel.      
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