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Nieuwsbrief,  juni 2020 

CDA 

Valkenswaard. 

Hallo, 

Deze keer een andere nieuwsbrief dan dat 
je van mij gewend bent. Op de eerste 
plaats omdat we in tijden leven die nou 
eenmaal ook anders zijn. Het virus zorgt 
voor heel veel ongemak voor heel veel 
mensen. En niet alleen voor ongemak, 
maar ook voor veel verdriet. We willen er 
hier niet teveel over uitweiden. Je hoort er 
al zoveel van. Maar toch 

Zorg goed voor jezelf en ook 
voor anderen. 

Op de tweede plaats had ik beloofd een 
brief te maken over de Keersop. Waarom? 
Omdat er daar, tussen Dommelen en 
Bergeijk en Riethoven heel wat aan het 
gebeuren is. Aanleg van de Westparrallel 
zorgt voor een ingreep in het gebied. En 
ondanks dat er een weg komt zal er ook 
aandacht zijn voor ontwikkelingen in de 
natuur. Een van die ontwikkelingen is 
Keersop Zuid. De gebiedsimpuls 
deelgebied Keersop loopt van de grens 
met Belgie en van De Liskes tot aan de 
Loonderweg. 

Een gedeelte van die inrichtingen is al te 
zien als je wandelt van de St. 
Valentinuskapel naar Westerhoven. Maar 
eerst even iets over de Keersop zelf. 

 

De Keersop volgens Wikipedia. 

De Keersop is een zijbeek van de Dommel. 
Zij ontstaat als Elsenloop ten noorden 
van Lommel, passeert oostelijk 
van Luyksgestel de Nederlandse grens, 
stroomt zuidoostelijk 
langs Bergeijk en Westerhoven, westelijk 
langs Dommelen en mondt even voorbij 
de buurtschap Keersop in de Dommel uit. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beek_(stroom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luyksgestel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergeijk_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerhoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dommelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keersop_(Valkenswaard)
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Oostelijk van de Keersop stroomt 
de Beekloop. Deze ontvangt haar water 
gedeeltelijk uit de Keersop en mondt bij 
Westerhoven weer in de Keersop uit. 
Langs de Beekloop liggen enkele visvijvers. 
De Beekloop is in Westerhoven ter hoogte 
van de Meulenbeemd voorzien van een 
vispassage. Deze is enkele honderden 
meter lang en stroomt door een klein 
maar mooi natuurgebiedje langs het 
riviertje. Door de vispassage hoopt men 
onder andere het aantal palingen in het 
riviertje te verhogen. Aan de oever van de 
Keersop ligt bij het bruggetje over het 
riviertje de St. Valentinuskapel. Bij 
de kapel ligt een putje. Zelfs in de meest 
droge zomers staat er altijd water in het 
putje. Het waterpeil is altijd hoger dan dat 
van de langstromende Keersop. Bij het 
gehucht Keersop stond vroeger 
een watermolen, 
de Keersoppermolen genaamd. Ook in 
Westerhoven, ter hoogte van het stuw in 
de beek, stond vroeger een watermolen, 
die de Westerhovense Watermolen werd 
genoemd. Ter hoogte van deze 
watermolens bevinden zich nu stuwen, die 
in de 21e eeuw door Waterschap De 
Dommel beide voorzien zijn van 
een vistrap. 

In 1972 werd de Keersop gekanaliseerd. 
De afgelopen jaren werd de Keersop weer 
grotendeels in natuurlijke staat 
teruggebracht. Dit gebeurde na een 
langdurig kavelruilproject. Het plan werd 
door DLG i.s.m. adviesbureau Kragten 
opgesteld. 

De Keersop in Nederland behoort in haar 
geheel tot het Natura 
2000 gebied Leenderbos, Groote Heide & 
De Plateaux omdat het de enige plaats is 
waar de beekprik in Noord-Brabant 
voorkomt. 

 

( Bron; Wikipedia ) 

Voor hen die willen’op Wikipedia kun je 
alle blauwe stukjes nog eens beter 
bekijken. 

Van de Valentinuskapel naar 
Westerhoven wandelen. 

Recht tegenover de Valentinuskapel kun je 
door een poortje het wandelpad op. Loop 
je steeds over dit pad dan loop je door het 
gebied wat heringericht is. Je krijgt hier 
een indruk van het beekdal van de 
Keersop. Volg je het pad, dan kom je uit bij 
de brug over de Keersop in Westerhoven. 
Ga je daar rechtsaf dan kom je in 
Westerhoven en kun je eventueel hier een 
kop koffie drinken bij een van de 
horecazaken. Daarna natuurlijk weer terug 
naar de Valentinuskapel. Leuke wandeling 
en je krijgt een indruk van het Keersopdal. 

 

Sint Valentinus 

Volgens de legende kwam een jong paar 
bij bisschop Valentijn met het verzoek hen 
te trouwen. De man was een heidense 
soldaat, de vrouw een christen. Valentijn 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beekloop_(Keersop)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visvijver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valentinus_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterput
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_(door_water_aangedreven_molen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keersoppermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerhovense_Watermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/21e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap_De_Dommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap_De_Dommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vistrap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leenderbos_en_Groote_Heide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leenderbos_en_Groote_Heide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beekprik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legende_(volksverhaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen
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vond de liefde zwaarder wegen dan de 
wetten van de keizer, en huwde het stel. 
Al gauw kwamen meer paren met 
hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven 
en gearresteerd. Toen hij voor de keizer 
moest verschijnen, probeerde hij die te 
bekeren. Claudius voelde zich beledigd en 
liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat 
gebeurde op 14 februari, maar welk jaar 
het was, is onduidelijk. Voordat het vonnis 
werd uitgevoerd, zag Valentijn nog kans 
het dochtertje van de 
gevangenisbewaarder een briefje toe te 
stoppen; Van je Valentijn, stond erop. 

Volgens een ander verhaal kwam een 
cipier (of de stadhouder van Rome) bij de 
toen al in de gevangenis zittende Valentijn 
met het verzoek zijn blinde dochter te 
genezen. Valentijn zorgde voor een 
geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op 
de dag van zijn onthoofding probeerde de 
vader van het meisje nog wanhopig het 
vonnis tegen te houden, maar tevergeefs. 
Na Valentijns terechtstelling ontving het 
meisje een klein briefje van Valentijn, 
waaruit een gele bloem viel (als mensen 
hem om raad vroegen gaf hij hen een 
bloem, vandaar de bloemengroet op 
Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van 
Valentinus' en direct kon ze weer zien. 
Volgens de legende werd de vader daarna 
bekeerd tot het christendom. 

 

 

Het bijzondere van de Keersop is dat het 
een best schone beek is. Zeker door wat er 
de laatste jaren onder andere door het 
Waterschap is geinvesteerd. Het is dan 
ook het Waterschap De Dommel die de 
leiding heeft bij het beekherstel en ook in 
het totale project van de ontwikkelingen.    

Keersoppermolen. 

De Keersoppermolen was 
een watermolen op de Keersop, gelegen 
nabij de 
plaatsen Riethoven en Dommelen. Hij lag 
in de buurtschap Keersop, 
ook Kerspe geheten. 

De molen fungeerde oorspronkelijk 
als korenmolen en was eigendom van de 
Heer van Herlaar, die tot 1368 ook Heer 
was van Waalre, Valkenswaard en Aalst. 
Hij bezat in de 14e eeuw ook die moelen 
te Kerspe met allen toebehoirten ende alle 
die visscherije vander moelen opwairt tot 
des boevenbempt toe. Ook in een 
document uit 1441 werd de molen 
genoemd. 

In 1670 kwam de molen in bezit van de 
adellijke familie Prouveur, en in 1711 in 
bezit van de familie Verhoeven, toen 
dochter Hendrica Prouveur met Hendrick 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_(door_water_aangedreven_molen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keersop_(beek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Riethoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dommelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_heren_en_vrouwen_van_Herlaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/1368
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalre_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valkenswaard_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aalst_(Noord-Brabant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1441
https://nl.wikipedia.org/wiki/1670
https://nl.wikipedia.org/wiki/1711
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Verhoeven trouwde. De laatste mulder 
van dit geslacht overleed in 1957. 

In 1873 werd de molen uitgebreid met 
een oliemolen, die in hetzelfde gebouw 
werd ondergebracht. Hiervoor werden 
onderdelen van 
een rosoliemolen uit Walik gebruikt. Hij 
zou door een stoommachine aangedreven 
zijn. 

In 1929 was de molen de tweede in de 
reeks 'De watermolens op den Dommel' 
die de architect en pentekenaar Johan 
Dionysius Looyen beschreef en tekende in 
de Provinciale Noordbrabantsche en 's-
Hertogenbossche courant.[1] 

In 1938 kwam een einde aan het 
functioneren van de molen, want 
de stuwrechten werden door 
het waterschap afgekocht. Het rad werd 
gesloopt en, na het overlijden van mulder 
Frans (Franciscus) Verhoeven, raakte de 
molen in verval. In 1977 werd de molen 
verkocht aan een nieuwe eigenaar, die er 
horeca wilde beginnen. Weduwe Jans 
Verhoeven-Waterschoot vertrok 
in 1981 en korte tijd later stortte het 
molenhuis op raadselachtige wijze in, en 
werd vervolgens verder vernield. Een 
brand maakte een eind aan de molen. De 
historische gevelboerderij naast de molen 
die eeuwenlang als woonhuis diende, is na 
het vertrek van de weduwe Verhoeven-
Waterschoot leeg komen staan en in 
verval geraakt. Het gebouw is in de jaren 
negentig van de vorige eeuw uiteindelijk 
gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouw. 

Jans Verhoeven-Waterschoot overleed in 
1987 en is samen met haar man begraven 
in Riethoven op de Rooms-katholieke 
begraafplaats. 

Waterschap De Dommel onderhoudt ter 
plaatse een stuw. In 2003 is deze voorzien 
van een vistrap. 

Van de Westerhovenseweg naar het 
noorden. 

Tja…. Hier kun je prachtig wandelen. Je 
loopt de hele tijd langs een prachtige 
Keersop. Echt een pareltje .Je kijkt naar de 
weilanden achter de Westerhovenseweg. 
Je ziet de gronden van de gebroeders van 
der Heijden, je ziet de brouwerij van de 
achterkant. Deze inrichting is historisch 
bepaald. Het zou nu niet meer mogelijk 
zijn om in het Keersopdal iets dergelijks te  
bouwen. Als je doorloopt kom je bij het 
bruggetje waar je over kunt steken naar 
het Doeweek terrein. Of je loopt 
rechtdoor en gaat in de richting  manege 
in het gehuchtje Keersop. Als je een stukje 
rechtdoor loopt kun je rechtsaf richting 
Volmolen, ook een mooie wandeling.  

Een prachtig gebiedje waar wel een weg 
doorheen komt te lopen. Maar dit zal niet 
alleen een negatief effect geven. Door 
inspanningen van o.a het waterschap en 
natuurmonumenten zal er ook weer wat 
voor terug komen. Het is te hopen dat we 
door deze compensatie toch nog kunnen 
genieten van het gebied. Als de 
aanpassingen goed gebeuren zal dit zeker 
moeten kunnen. 

 

 

Zo nu weet je iets meer van dit beekdal. 
Ga er gewoon van genieten. 

Mart Wijnen 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1957
https://nl.wikipedia.org/wiki/1873
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oliemolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoommachine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keersoppermolen#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1938
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuwrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/1977
https://nl.wikipedia.org/wiki/1981
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Dommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/2003
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vistrap
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