
Oude kerkje van Netersel eind 18e eeuw

In 1340 had Netersel al een (slot)kapel met 

Sint-Brigida als patroonheilige. 

In 1571 wordt Netersel een zelfstandige 

parochie. Dan wordt waarschijnlijk ook een 

nieuwe kerk gebouwd en begraafplaats 

aangelegd in en rond de kerk. 

In 1648 komt de kerk in handen van de 

gereformeerden. 

Begin 19e eeuw krijgen de katholieken hun 

kerk weer terug. 

In 1932 werd de kerk te klein en vervangen 

door nieuwe kerk een straatlengte verderop.  

De fundamenten met begraafplaats liggen nog 

achter de oude pastorie. Sinds 1966 is deze 

locatie een beschermd  archeologisch 

rijksmonument. 

Middeleeuwse 
kerk van Netersel 



Villa Pladella

Kaartje van onbekende herkomst met daarop de 

veronderstelde ligging van de hof van Bladel. Links boven 

in het kader staat geschreven: Pladella of Bladella villa 

alwaar Karel de Eenvoudige, koning der Franken, in 922 

enige goederen bij Egmond aan Graaf Dirk I van Holland 

opvroeg (…) dan de naam is van deze hof meer over in 

het tegenwoordige dorp Bladel in Noord-Brabant. In de 

afbeelding zelf staat geschreven: gragten en grond binnen 

en op welken het oude hof van Bladelle is gebouwd 

geweest.



Stenen Huys te 

Netersel 

Zo zag het Stenen Huys van 

Netersel er misschien uit

Net ten zuiden van de oude 

kerk, tussen de oude pastorie 

en Hoeve 28 moet het Stenen 

Huys uit 13/14
e

eeuw hebben 

gelegen. Dit hele omgrachte

gebied is het kerngebied van 

het oorspronkelijk 

middeleeuws Netersel.





Het Steenen Huys 

te Netersel 

Holwerda (directeur Rijksmuseum van Oudheden) 

hield hier begin jaren 20 een kleine opgraving en 

legde delen van het Neterselse huis en van de 

omliggende brede gracht bloot. De 

muurconstructie en het gevonden aardewerk 

wezen uit dat het hier om een kasteeltje ging dat 

op zijn vroegst uit de 13e eeuw kan dateren.



Kadastrale kaart 1830 met projectie omgrachte burcht van Netersel

Vlak naast locatie Hems stond ooit de oude Kapelhoeve of 

Groote Hoeve die tot 1648 toebehoorde aan de abdij van 

Postel. Deze hoeve hoorde al vanaf de 14e eeuw bij het 

naast gelegen burchtterrein met Stenen Huys en kapel. De 

langgevelboerderij die hier tot voor kort stond en dateerde 

uit 1956 is precies gesitueerd op de oudere bebouwing die 

op de kaart van 1832 zichtbaar is en die deel uitmaakte 

van de Kapelhoeve. 



Opgravingen De Hoeve 22 

(Hems)





Oude omgrachting



Diverse waterputten 

(18-20
e

eeuw)


