
 

Bijlage Nieuwsbrief oktober 2016 
Advies aan B&W van Sint-Michielsgestel,  

Sint-Michielsgestel, 13 oktober 2016 

Op verzoek van Manon Schilder medewerker erfgoed bij MijnGemeenteDichtbij brengen wij, de 
heemkundevereniging “De heerlijkheid Herlaar”, vrijblijvend advies uit voor de straatnaamgeving voor  
het “binnengebied centrumplan Sint-Michielsgestel”. 

De volgende oude toponiemen of afleidingen daarvan komen in aanmerking  (zie bijlage) : 

 -Spijtgraaf of Speijtgrave 

(de Spijtgraaf was de gegraven waterloop vanaf Beekvliet langs de  Spijt   naar de Dommel bij de 
Dommelakkers)  

(Spijt of Speijt blijft over na het rotten en scheiden van de vlasvezels van de vlasstengels)  

 -Vestgraaf of Vestgrave 

(de Vestgraaf was de waterloop die als vestinggracht ter bescherming van de Plaats of Het Dorp was 
gegraven vanaf de Dommel en loop de Beek achterlangs de Drie Zwaantjes naar de hoek 
Nieuwstraat/Spijt samen met de Spijtgraaf of Speijtgrave bij het Maasbrugske naar weer de toen nog 
niet genormaliseerde Dommel)  

 -Het Rot  

(verwijst naar de te rotten liggende vlasstengels) 

(op het Rot lagen de gronden in gebruik bij de Schildersgasthuishoeve) 

(deze gronden werden in de volksmond, volgens de van oudsher bewoners van De Spijt, kortweg De 
Hoeve of veelal De Hoef genoemd) 

 -Gasthuishoeve 

(zie opmerking bij Het Rot) 

 

Omdat de namen “Spijt” en :Schildershof” al zijn gebruikt, gaat de voorkeur van de 
heemkundevereniging uit naar de naam “Vestgrave” of “Vestgraaf” voor de straatnaam en de naam 
“Vestgravepad” of “Vestgraafpad” voor het pad. Alternatief zou kunnen zijn “De Hoeve” of “De Hoef” 
voor de straatnaam en “De Hoevepad” of “De Hoefpad” of kortweg “Hoefpad” voor het pad. 

 

Namens het bestuur van de heemkundevereniging “De heerlijkheid Herlaar”, 

Jef van Veldhoven en Frans Cooijmans 

 

Met dank aan verschillende leden die een reactie gaven. Wetende dat het binnenterrein naast het oude 

voetbalveld van RKVV ligt en Victoria was opgegaan in de RKVV. Victoria voetbalde voor 1949 

achter café Victoria/vd Coevering/Immens, ter hoogte van nu de Victoriastraat, maar Victoria en 

VictoriaStaete zijn wel mooie namen. 
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