
U wilt natuurlijk eerst weten hoe ik er toe ben gekomen om me af te vragen hoe de Dommel 
vroeger bij Halder en Nieuw Herlaer gelopen heeft. Ik ben een geboren en getogen Bosschenaar en 
mijn vader had veel interesse in de Bossche historie. Twee en een half jaar geleden ben ik van Den 
Bosch naar Halder verhuisd met onder andere een kopie van een kaart van de omgeving van ‘s-
Hertogenbosch bij het beleg door Frederik Hendrik in 1629. Die kopie heb ik ooit van mijn vader 
gekregen, en die heb ik vroeger vaak bekeken.  

Dit is een detail uit die kaart van het beleg door Frederik Hendrik. De Dommel loopt op deze kaart 
ongeveer zoals hij nu ook loopt, en mij is er nooit iets bijzonders aan opgevallen. Pas toen ik van 
bewoners van Halder hoorde dat de Dommel vroeger noordelijk om Nieuw Herlaer heen liep 
begon ik me of te vragen hoe het dan mogelijk is dat op deze kaart de Dommel zuidelijk van 
Nieuw Herlaer is getekend. Dit is het begin geworden van een zoektocht naar de vroegere loop 
van de Dommel.  
 

pvdijk

De Loop van de Dommel bij Nieuw-Herlaer en Halder

Het beleg van Buscoducum door Frederik Hendrik in 1629

NOORD



 
Ik heb een aantal oude kaarten en andere documenten opgezocht die ik zoveel mogelijk 
chronologisch de revue zal laten passeren.  
Eerst komt wat geologische informatie aan de orde. 
Dan de de situatie rond 1600 zoals bekend van kaarten van de diverse belegeringen van ‘s-
Hertogenbosch door Prins Maurits en Frederik Hendrik.  
Daarna landkaarten uit de periode tussen 1600 en 1800.  
Vervolgens komt er een grote verandering ongeveer 200 jaar later, in 1791, als het kasteel 
vervallen is, afgebroken wordt en in de huidige vorm aan de andere kant van de toren opnieuw 
gebouwd.  
Vervolgens weer enige kaarten uit een latere periode en als laatste de situatie rond 1955 toen de 
dommelloop nog eens grondig veranderd werd.  
Opvallend op deze kaart is dat Nieuw Herlaer en ook de toevoerwegen noordelijk van de Dommel 
zijn getekend. Aan de Halderse kant wordt een watermolen vermeld die eveneens op de 
noordelijke oever getekend staat.  
Een mogelijk probleem voor de tekenaar van de kaart is dat tijdens het beleg het gebied rond 
Nieuw Herlaer grotendeels onder water stond, dit kan mogelijk tot enig gokwerk geleid hebben.  
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Dat waterlopen ook in de middeleeuwen nogal eens aan mensenwensen aangepast worden blijkt 
uit deze notitie uit een15e eeuwse akte, waarbij rentmeester Willem van Hern (of van Heurn) in 
totaal 700 meter watergang laat graven, vermoedelijk om zand aan de stad ‘s-Hertogenbosch te 
leveren voor stadsophoging en aanleg van stadswallen. Er moet dus rekening mee gehouden 
worden dat als iets vroeger anders was, dat het dan nog vroeger nog weer anders geweest kan zijn! 
Enig houvast hebben we aan de ligging van zandruggen en beekdalen. 

 
 
 
De oorspronkelijke bebouwing vond plaats op hogere gronden, hier dekzandruggen genoemd. In 
deze tekening doorsnijdt de Dommel zo’n dekzandrug, maar de vorm van de rug suggereert dat het 
oorspronkelijk aan elkaar gezeten heeft. Het zou dan logisch zijn als op oudere kaarten Nieuw 
Herlaer op de Zuidelijke oever te vinden zou zijn. Nieuw Herlaer blijkt dan op een strategische 
plek gesticht te zijn. 
Leuk op deze kaart is verder nog dat er enige Romeinse benamingen op voorkomen: Rumleos 
voor Ruimel, Tadia voor There/Thereheide, Gaimunda voor Gemonde en Dutmala voor Dommel.  
 

Uit “De Dommelvallei, Een Archeologische 
Inventarisatie” uitgegeven door de provincie 
Noord-Brabant, door Fokko Kortlang, juli 1987

A = Geïsoleerde 
dekzandruggen

B = Dekzandruggen met 
vlakten en laagten

C = Dekzandvlakten

E = Beekdalbodems

F = Beken en Vennen

G = Bebouwing
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reeds in 1457 is een watergang gegraven van 470 meter lang 
en nog eens 230 meter lang



Ook het cursusmateriaal voor IVN gidsen bevat een hoogtekaartje. Hierbij wordt gesuggereerd dat 
de Dommel vroeger gescheiden van de Essche stroom via het Dooibroek naar Den Bosch 
gestroomd heeft. Voor de Essche stroom komen op oude kaarten nogal wat andere benamingen 
voor: de Runne en het Halsche water, de Nemer en de Aa zijn namen die ik tegengekomen ben. 

 
Het oudste kaartje wat ik van deze omgeving heb is deze prent die deel uitmaakt van een boek die 
de belegeringen door Prins Maurits beschrijft. Het betreft een belegering van Den Bosch kort voor 
1600. Out Herlaer en Nieuw Herlaer en Gestel zijn hier heel duidelijk en in detail getekend. De B 
betekent dat het hier een door Maurits bezet gebied betreft. Gerard Proening van Deventher, toen 
eigenaar van Nieuw-Herlaer, heeft geprobeerd de stad aan de hervormden toe te spelen door 
aansluiting bij de Unie van Utrecht af te kondigen. Daarna zijn de kansen gekeerd en hij is toen 
met vele andere hervormden naar Utrecht uitgeweken. Na zijn vertrek stond Nieuw Herlaer aan de 
Bossche, de katholieke kant. Let op de toegang van het kasteel, die is aan de noordelijke kant. Het 
bruggetje over de Essche stroom is getekend evenals twee gebouwtjes die vermoedelijk 
watermolens bevatten.  
 

Uit de cursus voor ivn-gids
's-Hertogenbosch

verkregen via Cor Haest

Belegering door Maurits 1594(?)

NOORD



 
Hier zien we een tekening van het kasteel zoals het er in die tijd moet hebben uitgezien. Het 
poortgebouw, hier rechts op de foto is door de familie Proening van Deventher in 1544 gebouwd 
en is in 1791 afgebroken. Deze tekening toont het kasteel vanuit het oosten gezien, zoals uit de 
volgende plattegrond af te leiden is. 
 

 
 

Nieuw Herlaer in 1544



 

 
 

Deze kaart van een latere belegering, ook weer door Maurits, toont een stuk van de frontlinie 
tussen B en D, de Hollanders en de Bosschenaren, de Protestanten en de Katholieken. Let op, het 
noorden is hier onder, de Essche stroom loopt naar boven! Het is duidelijk dat Nieuw Herlaer op 
Sint-Michielsgestel georiënteerd is, dus de ingang/toegangspoort aan de noordkant heeft. De twee 
gebouwen die ongeveer op de plaats staan waar nu Halder ligt, moeten de twee watermolens bij 
Nieuw Herlaer zijn die in oude bronnen worden vermeld. Er was sprake van een volmolen en een 
korenmolen. Bij de molens was een sluisje, waar ook doorgang aan schepen verleend kon worden. 
Dit was geen eenvoudige ingreep: het moest twee dagen tevoren aangevraagd worden! Mechelien 
Spierings heeft dit boeiend beschreven in haar publicatie over de watermolens van Halder. De 
eerste vernoeming van deze molens stamt van rond 1300, waarschijnlijk hoorden ze bij de oudste 
in Nederland. 
Voor die molens is een hoogteverschil van ongeveer 70 cm nodig, de pegel genaamd. Het recht 
om water tot deze hoogte op te stuwen over 10 meter breedte is in 1545 door Keizer Karel V in 
een plakkaat geregeld, hij regelde dit voor de hele Dommel. 
Dat de noordelijke tak dan voor de scheepvaart afgesloten is blijkt ook uit het proces dat 
Beresteijn als eigenaar van Maurick en ook Zegenwerp voert om per schip vrije doorgang te 
krijgen door de molenstroom. In 1728 moest niet alleen 2x24 uur tevoren worden gewaarschuwd, 
maar er moest ook een gulden en vijf stuivers betaald worden alsmede acht kannen bier. De hele 
sluis spoelt in 1731 weg en er is sindsdien geen watermolen meer actief bij Nieuw Herlaer. 
Het poortgebouw staat getekend, maar niet zo gedetailleerd als in voorgaande tekening.  
 

Belegering door Maurits in 1601(?)

NOORD



Deze kaart toonde ik al eerder, maar nu in meer detail, en is van ongeveer 30 jaar later dan de 
kaarten van de belegeringen van Prins Maurits. Ten westen van Nieuw Herlaer is dan alles onder 
water gezet om het leger van de Prins te beschermen tegen het ontzettingsleger uit Brussel onder 
leiding van de graaf Hendrik van den Bergh, een volle neef van Frederik Hendrik. 
 

 
Vanuit dit westelijk gelegen ondergelopen stuk land is deze tekening van Nieuw Herlaer gemaakt 
met op de voorgrond water en een stuk van de zogenaamde circumvallatielinie. Centraal ligt 
Nieuw Herlaer, links Den Dungen en Gestel en rechts is bebouwing getekend ongeveer waar nu 
Halder ligt. 
Ook het poortgebouw is te onderscheiden. 

Kaart van het beleg door Frederik Hendrik in 1629

NOORD

Nieuw-Herlaer in 1629



 

 
Ik zal nu een aantal oude landkaarten in ongeveer chronologische volgorde de revue laten 
passeren.  
Een van de eerste kaarten na de val van Den Bosch is getekend door de beroemde kaartenmaker 
Willem Blaeu. Willem Janszoon Blaeu was de stamhouder van de bekende familie van 
kaartenmakers. Willem werd in 1571 in Alkmaar geboren als zoon van een welgestelde 
haringverkoper. Hoewel hij voorbestemd was zijn vader op te volgen en haring te verkopen, lag 
zijn belangstelling op het terrein van de wiskunde en de astronomie. 
Hij tekent zowel Oud Herlaer als Nieuw Herlaer aan dezelfde kant van de Dommel. Na het 
voorgaande wordt het ook begrijpelijk dat hij Oud Herlaer en Nieuw Herlaer aan dezelfde kant 
van de Dommel tekent, immers aan die kant waren de toegangswegen en van die kant moest het te 
paard benaderd worden. Ook wordt in deze tijd melding gemaakt van boeren die naar de molen in 
Halder gingen via de brug in Sint Michielsgestel. De korenmolen stond dus kennelijk aan de 
zuidzijde van de Dommel. Het is leuk om de verschillende namen van huizen en plaatsnamen te 
zien: Linde voor Liempde, Heymshuys voor kasteel Maurick. 
 

Uitgegeven 1635 Willem Blaeu

NOORD



 
Ook deze kaart is door Willem Blaeu uitgegeven en hier vinden we iets meer detail dan in vorige 
kaart, met name ligt hier Nieuw Herlaer op een eiland en staat een watermolen aangegeven. Hier 
zijn de ook grote en de kleine Ruwenberg vermeld naar wie er woonden: Ionck Raveschat en 
Ionck Boecop. 
 

 
Visscher is een andere beroemde kaartenmaker, op zijn versie is de toegangsweg weer duidelijk 
aan de noordkant aangegeven en ligt Nieuw Herlaer op een eiland. 
 

uitgegeven 1644 Willem Blaeu

uitgegeven 1663 Nicolas Visscher



 

 
Deze uitgave uit 1692 toont een rivier die vanaf Gemonde parallel aan de Dommel naar Den 
Bosch stroomt. Dit zou mogelijk een combinatie kunnen zijn van de oude beekloop die vroeger in 
Gestel in de Dommel uitkwam met de oude Dommelloop naar Den Bosch door het Dooibroek 
waar in de IVN kaart sprake van is. Ook op volgende kaarten treffen we deze situatie aan. 

 
Dit is een latere kaart van Nicolaas Visscher, eind 17e eeuw, waar voor het eerst ook Haenwyck 
op vermeld wordt. De parallelrivier is hier gedetailleerd getekend en wel midden door Sint-
Michielsgestel!! 
 

Sanson_Taillot_1692



 
In deze in 1680 uitgegeven kaart zijn zowel Out Herlaar als Nieu Herlaar, Raveschat en Sint-
Michielsgestel weer op de oostelijke oever van de Dommel getekend. Merk wel op dat geen van 
de andere dorpen en kastelen ooit op de verkeerde oever getekend staan! Kennelijk heeft het er 
meer mee te maken op welke oever de toegang zich bevindt dan met op welke oever het kasteel 
zich bevindt. 

 
Iets later, begin 18e eeuw, deze kaart, het is de enige uit deze tijd waar Nieuw Herlaar op de 
zuidelijke oever getekend is, maar hij is niet erg gedetailleerd! 
 

Uitgegeven 1680, afgeleid van Janssonius en/of de Wit. 

Uitgegeven in 1709, waarschijnlijk van Schenk afgeleid. 



 
In 1731 zijn de watermolens weggespoeld en afgebroken na een extreem hoge waterstand. Aan het 
einde van de 18e eeuw zijn Oud en Nieuw Herlaer in verval en is Haanwijk kennelijk belangrijker 
geworden dan de beide kastelen. 
In 1750 ligt Nieuw Herlaer nog duidelijk op een eiland volgens deze kaart van de hand van 
Hattinga. De tak van de Dommel zuidelijk van Nieuw Herlaer kan ontstaan zijn bij het wegspoelen 
van de watermolens in 1731. Tevens lijkt op deze kaart de toegangsweg naar het kasteel voor het 
eerst uit het zuiden te komen. 
 

 
Deze kaart uit 1768 demonstreert nog eens dat Haanwijk kennelijk belangrijker geworden is dan 
Oud en Nieuw Herlaer. 
 

Kaart van Hattinga
(± 1750)

Uitgegeven ca. 1768 W.A.Bachiene



 
Deze “Kaarte van Kasteel Haanwyk en toebehorende boerehoeven en landeryen gecarteerd door 
Lt. Becker” is gemaakt in opdracht van Baron du Tour. De kaart is privé-bezit van Bert Bink en 
toont de ligging van Haanwyk centraal, maar ook Nieuw Herlaer en een oude Dommelloop, die op 
geen andere kaart te vinden is. 

 
Het kasteel ligt hier nog aan de westelijke kant van de toren en is door water omgeven, apart van 
de Dommel, er wel mee in verbinding. Het poortgebouw en de toegang zijn nog aan dezelfde kant 
als eerst, maar de toegangsweg is nu aan de zuidelijke, de Halderse kant. De watermolens zijn 
inmiddels verdwenen en de molenloop lijkt goeddeels gedempt. De bebouwing in  Halder is 
gedetailleerd getekend, misschien wel voor het eerst. 

Kaarte van Kasteel Haanwyk in 1769 gecarteerd door Lt. Becker

Kaarte van Kasteel Haanwyk
in 1769 gecarteerd door Lt. Becker



 
13 Jaar later maakt Carel Theodor deze kaart, waarin Nieuw Herlaer en Halder ook nauwelijks 
door water gescheiden zijn. Om dit beter te zien toont de volgende kaart de omgeving van Nieuw 
Herlaer in meer detail. 

 
Een detail van dezelfde kaart waar het eiland van Nieuw Herlaer nog net te onderscheiden is.  

Caarte Carel Theodor 1782

Omgeving Nieuw Herlaer in 1782



 
In 1791 is het kasteel en het poortgebouw zo verwaarloosd dat ze wegens bouwvalligheid 
afgebroken worden. De oorzaak had veel te doen met de hoge belastingen die eerst door Brussel 
en later door Den Haag van de landgoedeigenaren geheven worden om de diverse oorlogen te 
bekostigen. Een nieuw kasteel, het huidige gebouw, wordt dan gebouwd door de gravin van 
Welderen en haar echtgenoot de baron van Bonstetten. Deze heeft zich door de bouw van het 
kasteel zo in de schulden gestoken dat hij het in 1798 voor 17.000 gulden verkoopt aan de 
jonkheer Thomas van Rijckevorsel, die juist in die tijd voor het Bossche diocees op zoek is naar 
een geschikte behuizing voor een seminarie. 
De slotgracht is bij deze verbouwingen grotendeels gedempt. 
De eerstvolgende kaart dateert van ongeveer 1850 en toont dat de Dommel dan ten noorden van 

Nieuw Herlaer en ook deels langs Haanwijk stroomt. Het is tevens een van de eerste echt 
nauwkeurige kaarten. De Dommel meandert enorm en bij Ruimel lijkt er een eilandje in te liggen. 

Nieuw Herlaer rond 1800

Door Jacob Kuyper 19e eeuw



 
Ongeveer van dezelfde tijd stamt deze kadasterkaart waarop ook de eerste rechttrekking van de 
Dommel ingetekend is. Deze rechttrekking vindt in 1875 plaats. De molenstroom is nog terug te 
zien, de toegang van het kasteel is duidelijk op het zuiden georiënteerd.  

 
Wolters Noordhof heeft een historische atlas uitgegeven met een kaart gemaakt in 1848, met het 
Groot Seminarium op de plaats van Nieuw Herlaer aangegeven. Het Seminarie was echter 
inmiddels in 1839 naar Haaren verhuisd en vanaf 1840 was in Nieuw Herlaer het Instituut voor 
Doven gehuisvest. 

Kaart voor het Kadaster, half 19e eeuw

Grote Historische Atlas Wolters-Noordhoff 1848



 
Op deze kaart van 1896 is het resultaat van de eerste rechttrekking van de Dommel en de 
verandering naar doofstommeninstituut weergegeven. 

 
Tot slot laat deze kaart de huidige situatie, die van 2005 zien. Je kunt samenvattend dus zeggen dat 
de Dommel oorspronkelijk ten noorden van Nieuw Herlaer stroomde, dat hij vanaf de bouw van 
de watermolens in de 13e eeuw tot in de 18e eeuw zuidelijk van Nieuw Herlaer stroomde, na de 
verdwijning van de watermolens en de bouw van het nieuwe kasteel in 1791 weer ten noorden en 
nu na de rechttrekking van vorige eeuw weer zuidelijk van Nieuw Herlaer.  

Sint-Michielsgestel in 1896

De huidige situatie op een stafkaart


