
Alleenstaande kerktorens

De kerk, met haar imposante kerktoren, was in de 
middeleeuwen het centrum van de gemeenschap. 
Tijdens de middeleeuwen traden grote veranderingen 
op in het Brabantse landschap. De bewoning van 
dorpen verschoof, onder invloed van veranderingen 
in de agrarische sector en religieuze denkbeelden. 
De kerk bleef achter op de oorspronkelijke plaats en 
kwam midden op het akkergebied te staan. Met name 
in het  Rijk van Dommel en Aa treffen we opvallend 
veel dorpen aan waar de ontwikkeling verlopen 
is volgens dit model. De Middeleeuwse Kerktoren 
Route  leidt u langs een aantal voorbeelden hiervan. 

Veel kerken van middeleeuwse oorsprong zijn  
inmiddels verdwenen. Enkele kerken en kerktorens 
in Zuidoost Brabant hebben de roerige eeuwen 
doorstaan en staan nog altijd als een baken in het 
landschap. Deze relicten zijn uniek voor Noord-
Brabant. Ze vertellen ons veel historisch waardevolle 
verhalen. Die verhalen worden zichtbaar op de 
Middeleeuwse Kerktoren Route.

Middeleeuwse kerken en kerktorens

De nog bestaande oude kerken en alleenstaande 
kerktorens zijn getuigen van belangrijke gebeurte-
nissen in de historische dorpsgeschiedenis van 
het zandgebied van Brabant. Deze middeleeuwse 
kerken met hun markante torens vormden de 

richting gaven aan het leven van de middeleeuwer. 
Veel van de middeleeuwse kerken zijn in de loop 
der tijd verdwenen. De kerktorens zijn vaak alleen 
overgebleven. Deze alleenstaande middeleeuwse 
kerktorens vertellen ieder voor zich, maar ook 
zeker gezamenlijk, de ontstaansgeschiedenis van de 
dorpen, vanaf de eerste christelijke nederzettingen 
tot in de moderne tijd. Tijdens de 14e eeuw maakte 
Brabant een economische bloeiperiode door, een 
ware ‘Gouden Eeuw’. In deze Gouden Eeuw werden 
veel kerken gebouwd of vernieuwd. Het betreft de 
architectuur in de stijl van de Kempische Gotiek. 
De kerken met hun imposante torens waren in 
verhouding tot de kleine dorpen enorm. De schaal 
en verspreiding van kerken en torens in Brabant, 
was voor die periode ongekend. Voor bezoekers uit 
het buitenland was een bezoek aan Brabant als het 
bezoek van een hedendaagse dorpeling aan een grote 
metropool met veel wolkenkrabbers. Grote delen 
van Brabant waren open heidegebieden met uitzicht 
op alle dorpen er om heen. Op sommige plaatsen kon 
men vanaf één plek wel 12 kerktorens tegelijk zien!

Middeleeuwse Kerktoren Route

De kerk van Aarle, een voorbeeld van
Kempische Gotiek.
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Schematische voorstelling van de
bewoningsverplaatsing in de 13de eeuw.

De  kerken kwamen dus op den duur geïsoleerd 
in de akkers te liggen. Maar hoe kwamen de 
kerktorens alleen te staan? Na de 80-jarige oorlog 
in de 17e eeuw kwamen de oude kerken in handen 
van de Gereformeerde Kerk. De katholieken werd 
toegestaan om schuurkerken te bouwen, veelal in 
of aan de rand van het (toen niet meer zo nieuwe) 
dorpscentrum. Die locaties vormen nu nog steeds de 
huidige dorpskernen.

Het kleine aantal gereformeerden blijkt nauwelijks 
in staat de oude kerken goed te onderhouden. 
Langzaam komen ze te vervallen. De kerktoren 
werd vaak wel onderhouden, omdat die eigendom 
was van de gemeente. De kerkklokken hadden een 
belangrijke dorpsfunctie en de toren diende als 
bewaarplaats van de belangrijke dorpspapieren. 
Na de Franse tijd kwam de vrijheid van godsdienst 
terug en kregen de katholieken de kerken weer in 
beheer. In veel gevallen werden de kerken niet meer 
in gebruik genomen omdat ze te zeer vervallen 
waren en omdat er inmiddels  nieuwe kerken waren 
gebouwd. De kerken en kerktorens raakten nog 
verder in verval. Enkele oude kerken, zoals die van 
Gerwen en Mierlo, werden weer in gebruik genomen. 
In veel gevallen blijft de kerktoren alleen in de akkers 
achter. Soms wordt ook die afgebroken om de stenen 
te kunnen hergebruiken. In andere gevallen is alleen 
het kerkhof bewaard gebleven en ligt de kerklocatie, 
door dorpsuitbreiding, niet meer afgezonderd in de 
akkers. Maar des te mooier is het om te zien waar 
ooit enorme kerken en torens hebben gestaan en hoe 
die eruit zagen.

Toen Vincent van Gogh in Nuenen werkte stond de oude toren nog overeind.

De Route en Locaties

De  negen kerklocaties waar de route langs loopt, ziet 
u op de routekaart op de achterzijde van deze folder. 
De route volgt voor een groot deel het al bestaande 

vinden op de routekaart. U kunt de route in een keer 

route opgenomen waar nog de gehele middeleeuwse 
kerk te zien is. Op andere locaties staat alleen nog 
maar een kerktoren. Op een aantal locaties lijkt 
helemaal niets te zijn overgebleven, maar als u goed 
kijkt  zal het tegendeel worden bewezen. 

routekaart in combinatie met de routebeschrijving. 
Bij iedere locatie staat een informatiebord, dat uitleg 
geeft over de locatie en de omgeving. Onderaan het 
bord staat een QR-code, die verwijst naar de pagina 
op de website, waar nog  meer informatie te vinden is. 
 

Meer informatie over de kerklocaties, 
de torens en de route is ook te vinden 
op www.kerkenindepeel.sre.nl.

 Voorbeeld van een QR-code.
     Deze kunt u scannen met uw mobiele telefoon.

De Middeleeuwse Kerktoren Route is een initiatief van 
de Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband 
en wordt gedragen door de vier deelnemende 
gemeenten Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo 
en Nuenen. De uitvoering is in handen van de 
Milieudienst van het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven.

De Oude Toren van Stiphout, op
een historische kaart uit 1840.
Nieuwe woonwijken van Stiphout
zijn de toren inmiddels een
stuk genaderd.




