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Platform Toerisme Landerd

Schaijk - Herpen - Ravenstein 
Grave - Reek - Zeeland

Gratis
meeneem

folder

bijzondere architectuur 

van Bossche Bol 
tot Bossche School

50 km

Een fi etstocht door Brabantse dorpen en vestingstadjes. Naar 
goed Brabants gebruik begin je de route met een ‘tas koffi  e’ en 
een heerlijke Bossche Bol. De route voert langs diverse panden 
gebouwd in de bijzondere “Bossche School” Architectuurstijl. 
Geniet van prachtige en afwisselende landschappen, de 
Maasdijk, bossen en zandduinen. Maak kennis met natuurgebied 
De Maashorst. 
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Schaijk

1 Woonhuis, voormalig wit-gele kruis gebouw en politiebureau 
Schutsboomstraat 14 Schaijk

2 Woningen, Bossestraat 14,16,18 Schaijk
 architect Jan de Jong, 1952

3 Ouderenhuisvesting ‘De Wijers’, Netjeshof Schaijk
 architect De Twee Snoeken, 1998

4 Raadhuis en Kantoor, Pastoor van Winkelstraat 5 en 7 Schaijk 
architect Jan de Jong, 1950/1968

5 Woningen, St. Hubertusstraat 2-2a-2b Herpen
 architect De Twee Snoeken, 1974

6 Woonhuis met praktijkruimte, Contre Escarpe 3 Ravenstein 
architect Jan de Jong, 1966

7 Dubbel woonhuis, Walstraat 15 en 17 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1975

7 Stadswoningen met beletage, Walstraat 19-31 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1980

7 Woonhuis met praktijk, Walstraat 22 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1982

8 Woonhuis met bijgebouw, Brouwerijstraat 6 Ravenstein 
architect H. Molenaar Vught, 1985

9 A Brouwerij Wilskracht en molen De Nijverheid, 
 Molensingel 6 Ravenstein, architect Bart Tonies, 1993
10 Woonhuis, St. Luciastraat 11 Ravenstein
 architect Jan de Jong, 1975
11 Stadswoningen Ds. Hanenwinkelplaats 1 en 2 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1969
12 Voormalig museum, Marktstraat 22 Ravenstein 

architect De Twee Snoeken, 1975/1981
13 Woonhuis ‘Hoornwerck’, Maasdijk 32 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1993

14 Woningen met beletage, Hoofschestraat 17 t/m 35 Grave
 architect Jan de Jong, 1978
15 Woonhuis, Maasstraat 2 Grave
 architect Jan de Jong
16 Woningen met beletage, Gasthuisstraat 2 t/m 20 Grave
 architect Jan de Jong, 1974

17 Seniorenwoningen en het (nieuwe) wapen van Reek 
18 Nieuwe Heijtmorgen Reek, architect De Twee Snoeken, 2005

19 Huis van Jan de Jong, Rijksweg 56 Schaijk 
 architect Jan de Jong

20 Gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1981
 Uitbreiding gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1998
21 Gemeenschapshuis de Garf, Kerkstraat 35 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1999
22 Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1 Zeeland 

architect De Twee Snoeken
23 Woonhuis-kantoor, Rootstraat 2 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1983
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De Bossche School is een traditionalistische stroming in de 
Nederlandse architectuur die sterk gebaseerd is op getalsmatige 
verhoudingen. De stroming is voortgekomen uit de Delftse 
School en zij had haar weerslag vooral op de katholieke 
kerkenbouw.
Een belangrijk kenmerk van de Bossche School is de sobere 
vormgeving van de gebouwen. De verhoudingen worden met 
name bepaald door het zogeheten plastisch getal. Er wordt 
vooral gebruik gemaakt van beton, baksteen en hout. 

Jan de Jong (Lith, 19 juli 1917 - Schaijk, 1 januari 2001) was een 
architect die de principes van de Bossche School toepaste.

Aanvankelijk bestemd om timmerman te worden, 
volgde hij avondcursussen P.B.N.A. in Oss en daarna HBO 
Bouwkunde in Tilburg. Tijdens zijn studie kwam hij in dienst 
van architectenbureau Schutz te ‘s- Hertogenbosch. In de 
oorlogsjaren was hij ook actief in het verzet. Hij werkte 
vervolgens voor de Dienst Wederopbouw aan boerderijen en 
de Peel en Zuid-limburg. In 1951 vestigde hij zich als zelfstandig 
architect in Schaijk. In 1953 studeerde hij met lof af aan de 
Academie in Tilburg.

Bossche School Architectuur

Van 1953 tot 1956 volgde hij de cursus Kerkelijke Architectuur 
die gegeven werd door Dom Hans van der Laan in het Kruithuis 
te ‘s-Hertogenbosch. Hij studeerde ook hier cum laude af en 
werd één van de trouwste adepten van de Bossche School. Hij 
werd mededocent van de Cursus Kerkelijke Architectuur. Nog 
meer dan Van der Laan koos hij voor versobering. De ruimtelijke 
verhoudingen waren voor De Jong het meest belangrijk.

In zijn woonplaats Schaijk bevindt zich het Huis van Jan de Jong 
19  een in strakke stijl gebouwd woonhuis met ommuurde tuin. 
Het huis is geklasseerd als rijksmonument. 

Bij testament heeft Jan de Jong de wens te kennen gegeven om 
zijn woonhuis met kantoor (het Jan de Jonghuis) te behouden 
als toonbeeld van Bossche School architectuur en dat dit huis 
ten dienste zal staan voor verdere studie en ontwikkeling van 
de Bossche School architectuur. Daartoe is in augustus 2003 de 
Jan de Jong Stichting opgericht en in januari 2005 de stichting 
Centrum van de Bossche School opgericht.

“Het betaamt een wijs architect de ruimten te ordenen tot 
plaats voor het lichaam en uitzicht voor de geest”
         citaat Jan de Jong

Camping De Heische Tip, Straatsven 4 Zeeland A  
Camping De Heische Tip is een luxe camping aan de rand van 
natuurgebied De Maashorst. Een van de grootste trekpleisters 
van de camping is de recreatieplas met een groot zandstrand. 
Daarnaast is er een midgetgolfbaan, een speelveld voor de jeugd 
en een skelterbaan. Naast de campingplaatsen, kunnen een 
hardhouten chalet, The Pod of een trekkershut gehuurd worden. 

De echte Bossche Bollen van 
Jan de Groot zijn hier tijdens 
het seizoen verkrijgbaar 
maar je kunt ook genieten 
van een heerlijke lunch of 
diner of neem plaats op het 
gezellige terras.
Voor de openingstijden kijk 
op www.heischetip.nl

Stadsherberg De Keurvorst, Marktstraat 14 Ravenstein B  
Hotel De Keurvorst was in de 16e eeuw een stadsherberg en 
de pleisterplek voor menig handelaar, reiziger en bewoner van 
Ravenstein. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Voor een 
heerlijk kopje koffi  e met een mini Bossche Bol of een wijntje 
kunt je ook terecht op het terras of geniet van een diner in het 
restaurant. Bijzonder op de menukaart is het stoofpotje van het 

Oerrund Tauros en de Tauros 
Burger. Deze grote grazers 
kun je bewonderen in Keent. 
Maar ook een overnachting 
op een bijzondere plek 
in een historisch pand 
is mogelijk. Voor de 
openingstijden kijk op 
www.keurvorst.nl

Eetcafé De Maaspoort, Maasstraat 20 Grave C  
Eetcafé De Maaspoort is vernoemd naar de stadspoort, die 
in 1994 herbouwd is. Je hebt vanaf het terras van dit eetcafé 
een prachtig uitzicht op de Maas en de Maaspoort. Dit was 
de plek waar eeuwenlang kapiteins hun schip aanmeerden 
om vervolgens hun granen, zout, steenkool, haring e.d. te 

Met de BeleefRoutes App heb je eigenlijk een persoonlijke gids 
bij je. Die vertelt wat er onderweg te beleven is. En wijst je op 
de mooiste plekjes. Door heel Nederland zijn er BeleefRoutes. In 
steden en in de natuur. De RouteApp kun je gratis downloaden. 
In de App Store van Apple. Of in Google Play. Vrijwel alle routes 
zijn gratis.

Natuurgebied De Maashorst biedt ruim 3.500 hectare aan 
prachtige natuur. Dit grootste aaneengesloten natuurgebied van 
Brabant wacht erop om ontdekt en beleefd te worden! 
www.allemaalmaashorst.nl

verkopen. De Maaspoort was 
hun toegangspoort tot het 
vestingstadje. Geniet bij Eetcafé 
De Maaspoort van een Bossche 
Bol maar vooral van de speciale 
biertjes met namen als ‘Pater Karel’  
en ‘De Bomvrije’. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.maaspoort-grave.nl

Motel Koolen, Tolschestraat 1 Velp-Grave D  
Motel Koolen is een klein 
familiehotel met negen kamers 
gelegen rond een mooie tuin. 
Deze Theetuin is startpunt voor 
diverse wandel- en fi etsroute’s. 
Begin je Bossche school fi etsroute 
in onze theetuin met een kop 
koffi  e of thee met een Bossche Bol. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.motelkoolen.nl

Hartje Groen & De Boshut, Udensedreef 14 Schaijk E  
In de Boshut van Charme Camping Hartje Groen kun je elke 
dag, het hele jaar rond, genieten van heel veel lekkers in 
authentieke sfeer. Gewandeld of gefi etst? Klos maar binnen 
met je zandschoenen. Marloes en haar team zorgen voor een 

heerlijk ontbijtje, lekkere lunch 
of een royale borrelplank met 
streekproducten. Robuuste koffi  es 
met kei lekker gebak waaronder 
mini Bossche Bolletjes. Pure thee, 
tientallen frisse biertjes en mooie 
wijnen. Joepie lekker soepie of 
als je worst lust: worstenbrood. 
Super fruitige ijsjes. Jummie 

jummie! Bij mooi weer in de zon op het bosterras. Bibberfris? 
Kruip lekker rond het haardvuur! Meer dagen genieten? Blijf 
lekker slapen in de sfeervolle trekkershutten of opéén van de 
unieke kampeerplekken op de zonnige weides, aan het ven of 
verscholen in ’t bos. Meer informatie: www.hartjegroen.com

Start- en pauzepunten

A

B

C

D

E

19 19

meer informatie:
www.vvvlanderd.nl

  toerisme landerd

U kunt deze route ook fi etsen met  
de gratis fi etsrouteapp!

Download deze op beleefroutes.nl
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bijzondere architectuur 

van Bossche Bol 
tot Bossche School

50 km

Een fi etstocht door Brabantse dorpen en vestingstadjes. Naar 
goed Brabants gebruik begin je de route met een ‘tas koffi  e’ en 
een heerlijke Bossche Bol. De route voert langs diverse panden 
gebouwd in de bijzondere “Bossche School” Architectuurstijl. 
Geniet van prachtige en afwisselende landschappen, de 
Maasdijk, bossen en zandduinen. Maak kennis met natuurgebied 
De Maashorst. 
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Schaijk

1 Woonhuis, voormalig wit-gele kruis gebouw en politiebureau 
Schutsboomstraat 14 Schaijk

2 Woningen, Bossestraat 14,16,18 Schaijk
 architect Jan de Jong, 1952

3 Ouderenhuisvesting ‘De Wijers’, Netjeshof Schaijk
 architect De Twee Snoeken, 1998

4 Raadhuis en Kantoor, Pastoor van Winkelstraat 5 en 7 Schaijk 
architect Jan de Jong, 1950/1968

5 Woningen, St. Hubertusstraat 2-2a-2b Herpen
 architect De Twee Snoeken, 1974

6 Woonhuis met praktijkruimte, Contre Escarpe 3 Ravenstein 
architect Jan de Jong, 1966

7 Dubbel woonhuis, Walstraat 15 en 17 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1975

7 Stadswoningen met beletage, Walstraat 19-31 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1980

7 Woonhuis met praktijk, Walstraat 22 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1982

8 Woonhuis met bijgebouw, Brouwerijstraat 6 Ravenstein 
architect H. Molenaar Vught, 1985

9 A Brouwerij Wilskracht en molen De Nijverheid, 
 Molensingel 6 Ravenstein, architect Bart Tonies, 1993
10 Woonhuis, St. Luciastraat 11 Ravenstein
 architect Jan de Jong, 1975
11 Stadswoningen Ds. Hanenwinkelplaats 1 en 2 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1969
12 Voormalig museum, Marktstraat 22 Ravenstein 

architect De Twee Snoeken, 1975/1981
13 Woonhuis ‘Hoornwerck’, Maasdijk 32 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1993

14 Woningen met beletage, Hoofschestraat 17 t/m 35 Grave
 architect Jan de Jong, 1978
15 Woonhuis, Maasstraat 2 Grave
 architect Jan de Jong
16 Woningen met beletage, Gasthuisstraat 2 t/m 20 Grave
 architect Jan de Jong, 1974

17 Seniorenwoningen en het (nieuwe) wapen van Reek 
18 Nieuwe Heijtmorgen Reek, architect De Twee Snoeken, 2005

19 Huis van Jan de Jong, Rijksweg 56 Schaijk 
 architect Jan de Jong

20 Gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1981
 Uitbreiding gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1998
21 Gemeenschapshuis de Garf, Kerkstraat 35 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1999
22 Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1 Zeeland 

architect De Twee Snoeken
23 Woonhuis-kantoor, Rootstraat 2 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1983
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De Bossche School is een traditionalistische stroming in de 
Nederlandse architectuur die sterk gebaseerd is op getalsmatige 
verhoudingen. De stroming is voortgekomen uit de Delftse 
School en zij had haar weerslag vooral op de katholieke 
kerkenbouw.
Een belangrijk kenmerk van de Bossche School is de sobere 
vormgeving van de gebouwen. De verhoudingen worden met 
name bepaald door het zogeheten plastisch getal. Er wordt 
vooral gebruik gemaakt van beton, baksteen en hout. 

Jan de Jong (Lith, 19 juli 1917 - Schaijk, 1 januari 2001) was een 
architect die de principes van de Bossche School toepaste.

Aanvankelijk bestemd om timmerman te worden, 
volgde hij avondcursussen P.B.N.A. in Oss en daarna HBO 
Bouwkunde in Tilburg. Tijdens zijn studie kwam hij in dienst 
van architectenbureau Schutz te ‘s- Hertogenbosch. In de 
oorlogsjaren was hij ook actief in het verzet. Hij werkte 
vervolgens voor de Dienst Wederopbouw aan boerderijen en 
de Peel en Zuid-limburg. In 1951 vestigde hij zich als zelfstandig 
architect in Schaijk. In 1953 studeerde hij met lof af aan de 
Academie in Tilburg.

Bossche School Architectuur

Van 1953 tot 1956 volgde hij de cursus Kerkelijke Architectuur 
die gegeven werd door Dom Hans van der Laan in het Kruithuis 
te ‘s-Hertogenbosch. Hij studeerde ook hier cum laude af en 
werd één van de trouwste adepten van de Bossche School. Hij 
werd mededocent van de Cursus Kerkelijke Architectuur. Nog 
meer dan Van der Laan koos hij voor versobering. De ruimtelijke 
verhoudingen waren voor De Jong het meest belangrijk.

In zijn woonplaats Schaijk bevindt zich het Huis van Jan de Jong 
19  een in strakke stijl gebouwd woonhuis met ommuurde tuin. 
Het huis is geklasseerd als rijksmonument. 

Bij testament heeft Jan de Jong de wens te kennen gegeven om 
zijn woonhuis met kantoor (het Jan de Jonghuis) te behouden 
als toonbeeld van Bossche School architectuur en dat dit huis 
ten dienste zal staan voor verdere studie en ontwikkeling van 
de Bossche School architectuur. Daartoe is in augustus 2003 de 
Jan de Jong Stichting opgericht en in januari 2005 de stichting 
Centrum van de Bossche School opgericht.

“Het betaamt een wijs architect de ruimten te ordenen tot 
plaats voor het lichaam en uitzicht voor de geest”
         citaat Jan de Jong

Camping De Heische Tip, Straatsven 4 Zeeland A  
Camping De Heische Tip is een luxe camping aan de rand van 
natuurgebied De Maashorst. Een van de grootste trekpleisters 
van de camping is de recreatieplas met een groot zandstrand. 
Daarnaast is er een midgetgolfbaan, een speelveld voor de jeugd 
en een skelterbaan. Naast de campingplaatsen, kunnen een 
hardhouten chalet, The Pod of een trekkershut gehuurd worden. 

De echte Bossche Bollen van 
Jan de Groot zijn hier tijdens 
het seizoen verkrijgbaar 
maar je kunt ook genieten 
van een heerlijke lunch of 
diner of neem plaats op het 
gezellige terras.
Voor de openingstijden kijk 
op www.heischetip.nl

Stadsherberg De Keurvorst, Marktstraat 14 Ravenstein B  
Hotel De Keurvorst was in de 16e eeuw een stadsherberg en 
de pleisterplek voor menig handelaar, reiziger en bewoner van 
Ravenstein. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Voor een 
heerlijk kopje koffi  e met een mini Bossche Bol of een wijntje 
kunt je ook terecht op het terras of geniet van een diner in het 
restaurant. Bijzonder op de menukaart is het stoofpotje van het 

Oerrund Tauros en de Tauros 
Burger. Deze grote grazers 
kun je bewonderen in Keent. 
Maar ook een overnachting 
op een bijzondere plek 
in een historisch pand 
is mogelijk. Voor de 
openingstijden kijk op 
www.keurvorst.nl

Eetcafé De Maaspoort, Maasstraat 20 Grave C  
Eetcafé De Maaspoort is vernoemd naar de stadspoort, die 
in 1994 herbouwd is. Je hebt vanaf het terras van dit eetcafé 
een prachtig uitzicht op de Maas en de Maaspoort. Dit was 
de plek waar eeuwenlang kapiteins hun schip aanmeerden 
om vervolgens hun granen, zout, steenkool, haring e.d. te 

Met de BeleefRoutes App heb je eigenlijk een persoonlijke gids 
bij je. Die vertelt wat er onderweg te beleven is. En wijst je op 
de mooiste plekjes. Door heel Nederland zijn er BeleefRoutes. In 
steden en in de natuur. De RouteApp kun je gratis downloaden. 
In de App Store van Apple. Of in Google Play. Vrijwel alle routes 
zijn gratis.

Natuurgebied De Maashorst biedt ruim 3.500 hectare aan 
prachtige natuur. Dit grootste aaneengesloten natuurgebied van 
Brabant wacht erop om ontdekt en beleefd te worden! 
www.allemaalmaashorst.nl

verkopen. De Maaspoort was 
hun toegangspoort tot het 
vestingstadje. Geniet bij Eetcafé 
De Maaspoort van een Bossche 
Bol maar vooral van de speciale 
biertjes met namen als ‘Pater Karel’  
en ‘De Bomvrije’. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.maaspoort-grave.nl

Motel Koolen, Tolschestraat 1 Velp-Grave D  
Motel Koolen is een klein 
familiehotel met negen kamers 
gelegen rond een mooie tuin. 
Deze Theetuin is startpunt voor 
diverse wandel- en fi etsroute’s. 
Begin je Bossche school fi etsroute 
in onze theetuin met een kop 
koffi  e of thee met een Bossche Bol. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.motelkoolen.nl

Hartje Groen & De Boshut, Udensedreef 14 Schaijk E  
In de Boshut van Charme Camping Hartje Groen kun je elke 
dag, het hele jaar rond, genieten van heel veel lekkers in 
authentieke sfeer. Gewandeld of gefi etst? Klos maar binnen 
met je zandschoenen. Marloes en haar team zorgen voor een 

heerlijk ontbijtje, lekkere lunch 
of een royale borrelplank met 
streekproducten. Robuuste koffi  es 
met kei lekker gebak waaronder 
mini Bossche Bolletjes. Pure thee, 
tientallen frisse biertjes en mooie 
wijnen. Joepie lekker soepie of 
als je worst lust: worstenbrood. 
Super fruitige ijsjes. Jummie 

jummie! Bij mooi weer in de zon op het bosterras. Bibberfris? 
Kruip lekker rond het haardvuur! Meer dagen genieten? Blijf 
lekker slapen in de sfeervolle trekkershutten of opéén van de 
unieke kampeerplekken op de zonnige weides, aan het ven of 
verscholen in ’t bos. Meer informatie: www.hartjegroen.com
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www.vvvlanderd.nl
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U kunt deze route ook fi etsen met  
de gratis fi etsrouteapp!
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www.vvvlanderd.nl

Platform Toerisme Landerd

Schaijk - Herpen - Ravenstein 
Grave - Reek - Zeeland

Gratis
meeneem

folder

bijzondere architectuur 

van Bossche Bol 
tot Bossche School

50 km

Een fi etstocht door Brabantse dorpen en vestingstadjes. Naar 
goed Brabants gebruik begin je de route met een ‘tas koffi  e’ en 
een heerlijke Bossche Bol. De route voert langs diverse panden 
gebouwd in de bijzondere “Bossche School” Architectuurstijl. 
Geniet van prachtige en afwisselende landschappen, de 
Maasdijk, bossen en zandduinen. Maak kennis met natuurgebied 
De Maashorst. 
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Schaijk

1 Woonhuis, voormalig wit-gele kruis gebouw en politiebureau 
Schutsboomstraat 14 Schaijk

2 Woningen, Bossestraat 14,16,18 Schaijk
 architect Jan de Jong, 1952

3 Ouderenhuisvesting ‘De Wijers’, Netjeshof Schaijk
 architect De Twee Snoeken, 1998

4 Raadhuis en Kantoor, Pastoor van Winkelstraat 5 en 7 Schaijk 
architect Jan de Jong, 1950/1968

5 Woningen, St. Hubertusstraat 2-2a-2b Herpen
 architect De Twee Snoeken, 1974

6 Woonhuis met praktijkruimte, Contre Escarpe 3 Ravenstein 
architect Jan de Jong, 1966

7 Dubbel woonhuis, Walstraat 15 en 17 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1975

7 Stadswoningen met beletage, Walstraat 19-31 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1980

7 Woonhuis met praktijk, Walstraat 22 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1982

8 Woonhuis met bijgebouw, Brouwerijstraat 6 Ravenstein 
architect H. Molenaar Vught, 1985

9 A Brouwerij Wilskracht en molen De Nijverheid, 
 Molensingel 6 Ravenstein, architect Bart Tonies, 1993
10 Woonhuis, St. Luciastraat 11 Ravenstein
 architect Jan de Jong, 1975
11 Stadswoningen Ds. Hanenwinkelplaats 1 en 2 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1969
12 Voormalig museum, Marktstraat 22 Ravenstein 

architect De Twee Snoeken, 1975/1981
13 Woonhuis ‘Hoornwerck’, Maasdijk 32 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1993

14 Woningen met beletage, Hoofschestraat 17 t/m 35 Grave
 architect Jan de Jong, 1978
15 Woonhuis, Maasstraat 2 Grave
 architect Jan de Jong
16 Woningen met beletage, Gasthuisstraat 2 t/m 20 Grave
 architect Jan de Jong, 1974

17 Seniorenwoningen en het (nieuwe) wapen van Reek 
18 Nieuwe Heijtmorgen Reek, architect De Twee Snoeken, 2005

19 Huis van Jan de Jong, Rijksweg 56 Schaijk 
 architect Jan de Jong

20 Gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1981
 Uitbreiding gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1998
21 Gemeenschapshuis de Garf, Kerkstraat 35 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1999
22 Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1 Zeeland 

architect De Twee Snoeken
23 Woonhuis-kantoor, Rootstraat 2 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1983
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De Bossche School is een traditionalistische stroming in de 
Nederlandse architectuur die sterk gebaseerd is op getalsmatige 
verhoudingen. De stroming is voortgekomen uit de Delftse 
School en zij had haar weerslag vooral op de katholieke 
kerkenbouw.
Een belangrijk kenmerk van de Bossche School is de sobere 
vormgeving van de gebouwen. De verhoudingen worden met 
name bepaald door het zogeheten plastisch getal. Er wordt 
vooral gebruik gemaakt van beton, baksteen en hout. 

Jan de Jong (Lith, 19 juli 1917 - Schaijk, 1 januari 2001) was een 
architect die de principes van de Bossche School toepaste.

Aanvankelijk bestemd om timmerman te worden, 
volgde hij avondcursussen P.B.N.A. in Oss en daarna HBO 
Bouwkunde in Tilburg. Tijdens zijn studie kwam hij in dienst 
van architectenbureau Schutz te ‘s- Hertogenbosch. In de 
oorlogsjaren was hij ook actief in het verzet. Hij werkte 
vervolgens voor de Dienst Wederopbouw aan boerderijen en 
de Peel en Zuid-limburg. In 1951 vestigde hij zich als zelfstandig 
architect in Schaijk. In 1953 studeerde hij met lof af aan de 
Academie in Tilburg.

Bossche School Architectuur

Van 1953 tot 1956 volgde hij de cursus Kerkelijke Architectuur 
die gegeven werd door Dom Hans van der Laan in het Kruithuis 
te ‘s-Hertogenbosch. Hij studeerde ook hier cum laude af en 
werd één van de trouwste adepten van de Bossche School. Hij 
werd mededocent van de Cursus Kerkelijke Architectuur. Nog 
meer dan Van der Laan koos hij voor versobering. De ruimtelijke 
verhoudingen waren voor De Jong het meest belangrijk.

In zijn woonplaats Schaijk bevindt zich het Huis van Jan de Jong 
19  een in strakke stijl gebouwd woonhuis met ommuurde tuin. 
Het huis is geklasseerd als rijksmonument. 

Bij testament heeft Jan de Jong de wens te kennen gegeven om 
zijn woonhuis met kantoor (het Jan de Jonghuis) te behouden 
als toonbeeld van Bossche School architectuur en dat dit huis 
ten dienste zal staan voor verdere studie en ontwikkeling van 
de Bossche School architectuur. Daartoe is in augustus 2003 de 
Jan de Jong Stichting opgericht en in januari 2005 de stichting 
Centrum van de Bossche School opgericht.

“Het betaamt een wijs architect de ruimten te ordenen tot 
plaats voor het lichaam en uitzicht voor de geest”
         citaat Jan de Jong

Camping De Heische Tip, Straatsven 4 Zeeland A  
Camping De Heische Tip is een luxe camping aan de rand van 
natuurgebied De Maashorst. Een van de grootste trekpleisters 
van de camping is de recreatieplas met een groot zandstrand. 
Daarnaast is er een midgetgolfbaan, een speelveld voor de jeugd 
en een skelterbaan. Naast de campingplaatsen, kunnen een 
hardhouten chalet, The Pod of een trekkershut gehuurd worden. 

De echte Bossche Bollen van 
Jan de Groot zijn hier tijdens 
het seizoen verkrijgbaar 
maar je kunt ook genieten 
van een heerlijke lunch of 
diner of neem plaats op het 
gezellige terras.
Voor de openingstijden kijk 
op www.heischetip.nl

Stadsherberg De Keurvorst, Marktstraat 14 Ravenstein B  
Hotel De Keurvorst was in de 16e eeuw een stadsherberg en 
de pleisterplek voor menig handelaar, reiziger en bewoner van 
Ravenstein. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Voor een 
heerlijk kopje koffi  e met een mini Bossche Bol of een wijntje 
kunt je ook terecht op het terras of geniet van een diner in het 
restaurant. Bijzonder op de menukaart is het stoofpotje van het 

Oerrund Tauros en de Tauros 
Burger. Deze grote grazers 
kun je bewonderen in Keent. 
Maar ook een overnachting 
op een bijzondere plek 
in een historisch pand 
is mogelijk. Voor de 
openingstijden kijk op 
www.keurvorst.nl

Eetcafé De Maaspoort, Maasstraat 20 Grave C  
Eetcafé De Maaspoort is vernoemd naar de stadspoort, die 
in 1994 herbouwd is. Je hebt vanaf het terras van dit eetcafé 
een prachtig uitzicht op de Maas en de Maaspoort. Dit was 
de plek waar eeuwenlang kapiteins hun schip aanmeerden 
om vervolgens hun granen, zout, steenkool, haring e.d. te 

Met de BeleefRoutes App heb je eigenlijk een persoonlijke gids 
bij je. Die vertelt wat er onderweg te beleven is. En wijst je op 
de mooiste plekjes. Door heel Nederland zijn er BeleefRoutes. In 
steden en in de natuur. De RouteApp kun je gratis downloaden. 
In de App Store van Apple. Of in Google Play. Vrijwel alle routes 
zijn gratis.

Natuurgebied De Maashorst biedt ruim 3.500 hectare aan 
prachtige natuur. Dit grootste aaneengesloten natuurgebied van 
Brabant wacht erop om ontdekt en beleefd te worden! 
www.allemaalmaashorst.nl

verkopen. De Maaspoort was 
hun toegangspoort tot het 
vestingstadje. Geniet bij Eetcafé 
De Maaspoort van een Bossche 
Bol maar vooral van de speciale 
biertjes met namen als ‘Pater Karel’  
en ‘De Bomvrije’. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.maaspoort-grave.nl

Motel Koolen, Tolschestraat 1 Velp-Grave D  
Motel Koolen is een klein 
familiehotel met negen kamers 
gelegen rond een mooie tuin. 
Deze Theetuin is startpunt voor 
diverse wandel- en fi etsroute’s. 
Begin je Bossche school fi etsroute 
in onze theetuin met een kop 
koffi  e of thee met een Bossche Bol. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.motelkoolen.nl

Hartje Groen & De Boshut, Udensedreef 14 Schaijk E  
In de Boshut van Charme Camping Hartje Groen kun je elke 
dag, het hele jaar rond, genieten van heel veel lekkers in 
authentieke sfeer. Gewandeld of gefi etst? Klos maar binnen 
met je zandschoenen. Marloes en haar team zorgen voor een 

heerlijk ontbijtje, lekkere lunch 
of een royale borrelplank met 
streekproducten. Robuuste koffi  es 
met kei lekker gebak waaronder 
mini Bossche Bolletjes. Pure thee, 
tientallen frisse biertjes en mooie 
wijnen. Joepie lekker soepie of 
als je worst lust: worstenbrood. 
Super fruitige ijsjes. Jummie 

jummie! Bij mooi weer in de zon op het bosterras. Bibberfris? 
Kruip lekker rond het haardvuur! Meer dagen genieten? Blijf 
lekker slapen in de sfeervolle trekkershutten of op één van de 
unieke kampeerplekken op de zonnige weides, aan het ven of 
verscholen in ’t bos. Meer informatie: www.hartjegroen.com

Start- en pauzepunten
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meer informatie:
www.vvvlanderd.nl

  toerisme landerd

U kunt deze route ook fi etsen met  
de gratis fi etsrouteapp!

Download deze op beleefroutes.nl
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www.vvvlanderd.nl

Platform Toerisme Landerd

Schaijk - Herpen - Ravenstein 
Grave - Reek - Zeeland

Gratis
meeneem

folder

bijzondere architectuur 

van Bossche Bol 
tot Bossche School

50 km

Een fi etstocht door Brabantse dorpen en vestingstadjes. Naar 
goed Brabants gebruik begin je de route met een ‘tas koffi  e’ en 
een heerlijke Bossche Bol. De route voert langs diverse panden 
gebouwd in de bijzondere “Bossche School” Architectuurstijl. 
Geniet van prachtige en afwisselende landschappen, de 
Maasdijk, bossen en zandduinen. Maak kennis met natuurgebied 
De Maashorst. 
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Schaijk

1  Woonhuis, voormalig wit-gele kruis gebouw en politiebureau 
Schutsboomstraat 14 Schaijk

2  Woningen, Bossestraat 14,16,18 Schaijk
 architect Jan de Jong, 1952

3  Ouderenhuisvesting ‘De Wijers’, Netjeshof Schaijk
 architect De Twee Snoeken, 1998

4  Raadhuis en Kantoor, Pastoor van Winkelstraat 5 en 7 Schaijk 
architect Jan de Jong, 1950/1968

5  Woningen, St. Hubertusstraat 2-2a-2b Herpen
 architect De Twee Snoeken, 1974

6  Woonhuis met praktijkruimte, Contre Escarpe 3 Ravenstein 
architect Jan de Jong, 1966

7  Dubbel woonhuis, Walstraat 15 en 17 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1975

7  Stadswoningen met beletage, Walstraat 19-31 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1980

7  Woonhuis met praktijk, Walstraat 22 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1982

8  Woonhuis met bijgebouw, Brouwerijstraat 6 Ravenstein 
architect H. Molenaar Vught, 1985

9  A  Brouwerij Wilskracht en molen De Nijverheid, 
 Molensingel 6 Ravenstein, architect Bart Tonies, 1993
10  Woonhuis, St. Luciastraat 11 Ravenstein
 architect Jan de Jong, 1975
11  Stadswoningen Ds. Hanenwinkelplaats 1 en 2 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1969
12  Voormalig museum, Marktstraat 22 Ravenstein 

architect De Twee Snoeken, 1975/1981
13  Woonhuis ‘Hoornwerck’, Maasdijk 32 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1993

14  Woningen met beletage, Hoofschestraat 17 t/m 35 Grave
 architect Jan de Jong, 1978
15  Woonhuis, Maasstraat 2 Grave
 architect Jan de Jong
16  Woningen met beletage, Gasthuisstraat 2 t/m 20 Grave
 architect Jan de Jong, 1974

17  Seniorenwoningen en het (nieuwe) wapen van Reek 
18  Nieuwe Heijtmorgen Reek, architect De Twee Snoeken, 2005

19  Huis van Jan de Jong, Rijksweg 56 Schaijk 
 architect Jan de Jong

20  Gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1981
 Uitbreiding gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1998
21  Gemeenschapshuis de Garf, Kerkstraat 35 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1999
22  Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1 Zeeland 

architect De Twee Snoeken
23  Woonhuis-kantoor, Rootstraat 2 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1983

M
aas

Schaafdries

Gansheuvel

G
ansheuvel

Monseigneur Z
wijse

nstr
aat

Contre Escarpe Doolhof

Bleek

W
als

tra
at

Brouwerijstraat
Winkelstraat

Peper

straat

M
olensingel

Kasteelseplaats

Polle
kesp

ad Maasdijk

Maasdijk

Maasdijk

Markt
str

aat

Nieuw
str

aat

6

7

12

11

13

89

10

Ravenstein

B

M
aas

Mars en Wijtdijk

Koninginnedijk

Dunantsingel

Bu
rg

. F
ic

ql
aa

n

Henri

Ruyterstraat

Bagijnestraat M
aa

ss
tr

aa
t

Ro
gs

tr
aa

t

Trompetterstraat

M
onseigneur

Bronckhorstweg

Bronckhorstweg

Pastoriestraat

Gr
ip

pe
ns

te
in

sc
he

st
ra

at

Tolschestraat

Basilius

H
an

en
-

st
ra

at

vanBruggelaan

Borretw
eg

Gasthuisstraat

14
15

Grave

Velp
C

M
on

se
ig

ne
ur

 B
or

re
ts

tr
aa

t

M
on

se
ig

ne
ur

 B
or

re
ts

tr
aa

t

N
ie

uw
 H

ei
jtm

or
ge

n

Heijtmorgen

N
oordhoek

Graf 
Jan de Jong17

18

17

Reek

Langenboomseweg

Breuklijn

Breuklijn

Langenboomseweg

Ke
rk

st
ra

at

Ke
rk

st
ra

at

Vl
as

ro
ot

Kerkstr
aat

Kerks
tra

at

Be
rg

m
aa

s

Udense
weg

Puttelaar

Kloosterstraat
Oude Molenstraat

Tweehekkenweg

Pastoor

Janssen
straat

Kleine Graspeel

Gemeente-
huis

Wijstbos

Ke
rk

st
ra

at

20
21

22

23

Zeeland

Schaijk

Schaijk

Ravenstein Reek

Zeeland

Grave

Herpen

Ravenstein

De Bossche School is een traditionalistische stroming in de 
Nederlandse architectuur die sterk gebaseerd is op getalsmatige 
verhoudingen. De stroming is voortgekomen uit de Delftse 
School en zij had haar weerslag vooral op de katholieke 
kerkenbouw.
Een belangrijk kenmerk van de Bossche School is de sobere 
vormgeving van de gebouwen. De verhoudingen worden met 
name bepaald door het zogeheten plastisch getal. Er wordt 
vooral gebruik gemaakt van beton, baksteen en hout. 

Jan de Jong (Lith, 19 juli 1917 - Schaijk, 1 januari 2001) was een 
architect die de principes van de Bossche School toepaste.

Aanvankelijk bestemd om timmerman te worden, 
volgde hij avondcursussen P.B.N.A. in Oss en daarna HBO 
Bouwkunde in Tilburg. Tijdens zijn studie kwam hij in dienst 
van architectenbureau Schutz te ‘s- Hertogenbosch. In de 
oorlogsjaren was hij ook actief in het verzet. Hij werkte 
vervolgens voor de Dienst Wederopbouw aan boerderijen en 
de Peel en Zuid-limburg. In 1951 vestigde hij zich als zelfstandig 
architect in Schaijk. In 1953 studeerde hij met lof af aan de 
Academie in Tilburg.

Bossche School Architectuur

Van 1953 tot 1956 volgde hij de cursus Kerkelijke Architectuur 
die gegeven werd door Dom Hans van der Laan in het Kruithuis 
te ‘s-Hertogenbosch. Hij studeerde ook hier cum laude af en 
werd één van de trouwste adepten van de Bossche School. Hij 
werd mededocent van de Cursus Kerkelijke Architectuur. Nog 
meer dan Van der Laan koos hij voor versobering. De ruimtelijke 
verhoudingen waren voor De Jong het meest belangrijk.

In zijn woonplaats Schaijk bevindt zich het Huis van Jan de Jong 
19 een in strakke stijl gebouwd woonhuis met ommuurde tuin. 
Het huis is geklasseerd als rijksmonument. 

Bij testament heeft Jan de Jong de wens te kennen gegeven om 
zijn woonhuis met kantoor (het Jan de Jonghuis) te behouden 
als toonbeeld van Bossche School architectuur en dat dit huis 
ten dienste zal staan voor verdere studie en ontwikkeling van 
de Bossche School architectuur. Daartoe is in augustus 2003 de 
Jan de Jong Stichting opgericht en in januari 2005 de stichting 
Centrum van de Bossche School opgericht.

“Het betaamt een wijs architect de ruimten te ordenen tot 
plaats voor het lichaam en uitzicht voor de geest”
         citaat Jan de Jong

Camping De Heische Tip, Straatsven 4 Zeeland A 
Camping De Heische Tip is een luxe camping aan de rand van 
natuurgebied De Maashorst. Een van de grootste trekpleisters 
van de camping is de recreatieplas met een groot zandstrand. 
Daarnaast is er een midgetgolfbaan, een speelveld voor de jeugd 
en een skelterbaan. Naast de campingplaatsen, kunnen een 
hardhouten chalet, The Pod of een trekkershut gehuurd worden. 

De echte Bossche Bollen van 
Jan de Groot zijn hier tijdens 
het seizoen verkrijgbaar 
maar je kunt ook genieten 
van een heerlijke lunch of 
diner of neem plaats op het 
gezellige terras.
Voor de openingstijden kijk 
op www.heischetip.nl

Stadsherberg De Keurvorst, Marktstraat 14 Ravenstein B 
Hotel De Keurvorst was in de 16e eeuw een stadsherberg en 
de pleisterplek voor menig handelaar, reiziger en bewoner van 
Ravenstein. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Voor een 
heerlijk kopje koffi  e met een mini Bossche Bol of een wijntje 
kunt je ook terecht op het terras of geniet van een diner in het 
restaurant. Bijzonder op de menukaart is het stoofpotje van het 

Oerrund Tauros en de Tauros 
Burger. Deze grote grazers 
kun je bewonderen in Keent. 
Maar ook een overnachting 
op een bijzondere plek 
in een historisch pand 
is mogelijk. Voor de 
openingstijden kijk op 
www.keurvorst.nl

Eetcafé De Maaspoort, Maasstraat 20 Grave C 
Eetcafé De Maaspoort is vernoemd naar de stadspoort, die 
in 1994 herbouwd is. Je hebt vanaf het terras van dit eetcafé 
een prachtig uitzicht op de Maas en de Maaspoort. Dit was 
de plek waar eeuwenlang kapiteins hun schip aanmeerden 
om vervolgens hun granen, zout, steenkool, haring e.d. te 

Met de BeleefRoutes App heb je eigenlijk een persoonlijke gids 
bij je. Die vertelt wat er onderweg te beleven is. En wijst je op 
de mooiste plekjes. Door heel Nederland zijn er BeleefRoutes. In 
steden en in de natuur. De RouteApp kun je gratis downloaden. 
In de App Store van Apple. Of in Google Play. Vrijwel alle routes 
zijn gratis.

Natuurgebied De Maashorst biedt ruim 3.500 hectare aan 
prachtige natuur. Dit grootste aaneengesloten natuurgebied van 
Brabant wacht erop om ontdekt en beleefd te worden! 
www.allemaalmaashorst.nl

verkopen. De Maaspoort was 
hun toegangspoort tot het 
vestingstadje. Geniet bij Eetcafé 
De Maaspoort van een Bossche 
Bol maar vooral van de speciale 
biertjes met namen als ‘Pater Karel’  
en ‘De Bomvrije’. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.maaspoort-grave.nl

Motel Koolen, Tolschestraat 1 Velp-Grave D 
Motel Koolen is een klein 
familiehotel met negen kamers 
gelegen rond een mooie tuin. 
Deze Theetuin is startpunt voor 
diverse wandel- en fi etsroute’s. 
Begin je Bossche school fi etsroute 
in onze theetuin met een kop 
koffi  e of thee met een Bossche Bol. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.motelkoolen.nl

Hartje Groen & De Boshut, Udensedreef 14 Schaijk E 
In de Boshut van Charme Camping Hartje Groen kun je elke 
dag, het hele jaar rond, genieten van heel veel lekkers in 
authentieke sfeer. Gewandeld of gefi etst? Klos maar binnen 
met je zandschoenen. Marloes en haar team zorgen voor een 

heerlijk ontbijtje, lekkere lunch 
of een royale borrelplank met 
streekproducten. Robuuste koffi  es 
met kei lekker gebak waaronder 
mini Bossche Bolletjes. Pure thee, 
tientallen frisse biertjes en mooie 
wijnen. Joepie lekker soepie of 
als je worst lust: worstenbrood. 
Super fruitige ijsjes. Jummie 

jummie! Bij mooi weer in de zon op het bosterras. Bibberfris? 
Kruip lekker rond het haardvuur! Meer dagen genieten? Blijf 
lekker slapen in de sfeervolle trekkershutten of opéén van de 
unieke kampeerplekken op de zonnige weides, aan het ven of 
verscholen in ’t bos. Meer informatie: www.hartjegroen.com
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U kunt deze route ook fi etsen met  
de gratis fi etsrouteapp!

Download deze op beleefroutes.nl
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www.vvvlanderd.nl

Platform Toerisme Landerd

Schaijk - Herpen - Ravenstein 
Grave - Reek - Zeeland

Gratis
meeneem

folder

bijzondere architectuur 

van Bossche Bol 
tot Bossche School

50 km

Een fi etstocht door Brabantse dorpen en vestingstadjes. Naar 
goed Brabants gebruik begin je de route met een ‘tas koffi  e’ en 
een heerlijke Bossche Bol. De route voert langs diverse panden 
gebouwd in de bijzondere “Bossche School” Architectuurstijl. 
Geniet van prachtige en afwisselende landschappen, de 
Maasdijk, bossen en zandduinen. Maak kennis met natuurgebied 
De Maashorst. 
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Schaijk

1  Woonhuis, voormalig wit-gele kruis gebouw en politiebureau 
Schutsboomstraat 14 Schaijk

2  Woningen, Bossestraat 14,16,18 Schaijk
 architect Jan de Jong, 1952

3  Ouderenhuisvesting ‘De Wijers’, Netjeshof Schaijk
 architect De Twee Snoeken, 1998

4  Raadhuis en Kantoor, Pastoor van Winkelstraat 5 en 7 Schaijk 
architect Jan de Jong, 1950/1968

5  Woningen, St. Hubertusstraat 2-2a-2b Herpen
 architect De Twee Snoeken, 1974

6  Woonhuis met praktijkruimte, Contre Escarpe 3 Ravenstein 
architect Jan de Jong, 1966

7  Dubbel woonhuis, Walstraat 15 en 17 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1975

7  Stadswoningen met beletage, Walstraat 19-31 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1980

7  Woonhuis met praktijk, Walstraat 22 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1982

8  Woonhuis met bijgebouw, Brouwerijstraat 6 Ravenstein 
architect H. Molenaar Vught, 1985

9  A  Brouwerij Wilskracht en molen De Nijverheid, 
 Molensingel 6 Ravenstein, architect Bart Tonies, 1993
10  Woonhuis, St. Luciastraat 11 Ravenstein
 architect Jan de Jong, 1975
11  Stadswoningen Ds. Hanenwinkelplaats 1 en 2 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1969
12  Voormalig museum, Marktstraat 22 Ravenstein 

architect De Twee Snoeken, 1975/1981
13  Woonhuis ‘Hoornwerck’, Maasdijk 32 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1993

14  Woningen met beletage, Hoofschestraat 17 t/m 35 Grave
 architect Jan de Jong, 1978
15  Woonhuis, Maasstraat 2 Grave
 architect Jan de Jong
16  Woningen met beletage, Gasthuisstraat 2 t/m 20 Grave
 architect Jan de Jong, 1974

17  Seniorenwoningen en het (nieuwe) wapen van Reek 
18  Nieuwe Heijtmorgen Reek, architect De Twee Snoeken, 2005

19  Huis van Jan de Jong, Rijksweg 56 Schaijk 
 architect Jan de Jong

20  Gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1981
 Uitbreiding gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1998
21  Gemeenschapshuis de Garf, Kerkstraat 35 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1999
22  Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1 Zeeland 

architect De Twee Snoeken
23  Woonhuis-kantoor, Rootstraat 2 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1983

M
aas

Schaafdries

Gansheuvel

G
ansheuvel

Monseigneur Z
wijse

nstr
aat

Contre Escarpe Doolhof

Bleek

W
als

tra
at

Brouwerijstraat
Winkelstraat

Peper

straat

M
olensingel

Kasteelseplaats

Polle
kesp

ad Maasdijk

Maasdijk

Maasdijk

Markt
str

aat

Nieuw
str

aat

6

7

12

11

13

89

10

Ravenstein

B

M
aas

Mars en Wijtdijk

Koninginnedijk

Dunantsingel

Bu
rg

. F
ic

ql
aa

n

Henri

Ruyterstraat

Bagijnestraat M
aa

ss
tr

aa
t

Ro
gs

tr
aa

t

Trompetterstraat

M
onseigneur

Bronckhorstweg

Bronckhorstweg

Pastoriestraat

Gr
ip

pe
ns

te
in

sc
he

st
ra

at

Tolschestraat

Basilius

H
an

en
-

st
ra

at

vanBruggelaan

Borretw
eg

Gasthuisstraat

14
15

Grave

Velp
C

M
on

se
ig

ne
ur

 B
or

re
ts

tr
aa

t

M
on

se
ig

ne
ur

 B
or

re
ts

tr
aa

t

N
ie

uw
 H

ei
jtm

or
ge

n

Heijtmorgen

N
oordhoek

Graf 
Jan de Jong17

18

17

Reek

Langenboomseweg

Breuklijn

Breuklijn

Langenboomseweg

Ke
rk

st
ra

at

Ke
rk

st
ra

at

Vl
as

ro
ot

Kerkstr
aat

Kerks
tra

at

Be
rg

m
aa

s

Udense
weg

Puttelaar

Kloosterstraat
Oude Molenstraat

Tweehekkenweg

Pastoor

Janssen
straat

Kleine Graspeel

Gemeente-
huis

Wijstbos

Ke
rk

st
ra

at

20
21

22

23

Zeeland

Schaijk

Schaijk

Ravenstein Reek

Zeeland

Grave

Herpen

Ravenstein

De Bossche School is een traditionalistische stroming in de 
Nederlandse architectuur die sterk gebaseerd is op getalsmatige 
verhoudingen. De stroming is voortgekomen uit de Delftse 
School en zij had haar weerslag vooral op de katholieke 
kerkenbouw.
Een belangrijk kenmerk van de Bossche School is de sobere 
vormgeving van de gebouwen. De verhoudingen worden met 
name bepaald door het zogeheten plastisch getal. Er wordt 
vooral gebruik gemaakt van beton, baksteen en hout. 

Jan de Jong (Lith, 19 juli 1917 - Schaijk, 1 januari 2001) was een 
architect die de principes van de Bossche School toepaste.

Aanvankelijk bestemd om timmerman te worden, 
volgde hij avondcursussen P.B.N.A. in Oss en daarna HBO 
Bouwkunde in Tilburg. Tijdens zijn studie kwam hij in dienst 
van architectenbureau Schutz te ‘s- Hertogenbosch. In de 
oorlogsjaren was hij ook actief in het verzet. Hij werkte 
vervolgens voor de Dienst Wederopbouw aan boerderijen en 
de Peel en Zuid-limburg. In 1951 vestigde hij zich als zelfstandig 
architect in Schaijk. In 1953 studeerde hij met lof af aan de 
Academie in Tilburg.

Bossche School Architectuur

Van 1953 tot 1956 volgde hij de cursus Kerkelijke Architectuur 
die gegeven werd door Dom Hans van der Laan in het Kruithuis 
te ‘s-Hertogenbosch. Hij studeerde ook hier cum laude af en 
werd één van de trouwste adepten van de Bossche School. Hij 
werd mededocent van de Cursus Kerkelijke Architectuur. Nog 
meer dan Van der Laan koos hij voor versobering. De ruimtelijke 
verhoudingen waren voor De Jong het meest belangrijk.

In zijn woonplaats Schaijk bevindt zich het Huis van Jan de Jong 
19 een in strakke stijl gebouwd woonhuis met ommuurde tuin. 
Het huis is geklasseerd als rijksmonument. 

Bij testament heeft Jan de Jong de wens te kennen gegeven om 
zijn woonhuis met kantoor (het Jan de Jonghuis) te behouden 
als toonbeeld van Bossche School architectuur en dat dit huis 
ten dienste zal staan voor verdere studie en ontwikkeling van 
de Bossche School architectuur. Daartoe is in augustus 2003 de 
Jan de Jong Stichting opgericht en in januari 2005 de stichting 
Centrum van de Bossche School opgericht.

“Het betaamt een wijs architect de ruimten te ordenen tot 
plaats voor het lichaam en uitzicht voor de geest”
         citaat Jan de Jong

Camping De Heische Tip, Straatsven 4 Zeeland A 
Camping De Heische Tip is een luxe camping aan de rand van 
natuurgebied De Maashorst. Een van de grootste trekpleisters 
van de camping is de recreatieplas met een groot zandstrand. 
Daarnaast is er een midgetgolfbaan, een speelveld voor de jeugd 
en een skelterbaan. Naast de campingplaatsen, kunnen een 
hardhouten chalet, The Pod of een trekkershut gehuurd worden. 

De echte Bossche Bollen van 
Jan de Groot zijn hier tijdens 
het seizoen verkrijgbaar 
maar je kunt ook genieten 
van een heerlijke lunch of 
diner of neem plaats op het 
gezellige terras.
Voor de openingstijden kijk 
op www.heischetip.nl

Stadsherberg De Keurvorst, Marktstraat 14 Ravenstein B 
Hotel De Keurvorst was in de 16e eeuw een stadsherberg en 
de pleisterplek voor menig handelaar, reiziger en bewoner van 
Ravenstein. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Voor een 
heerlijk kopje koffi  e met een mini Bossche Bol of een wijntje 
kunt je ook terecht op het terras of geniet van een diner in het 
restaurant. Bijzonder op de menukaart is het stoofpotje van het 

Oerrund Tauros en de Tauros 
Burger. Deze grote grazers 
kun je bewonderen in Keent. 
Maar ook een overnachting 
op een bijzondere plek 
in een historisch pand 
is mogelijk. Voor de 
openingstijden kijk op 
www.keurvorst.nl

Eetcafé De Maaspoort, Maasstraat 20 Grave C 
Eetcafé De Maaspoort is vernoemd naar de stadspoort, die 
in 1994 herbouwd is. Je hebt vanaf het terras van dit eetcafé 
een prachtig uitzicht op de Maas en de Maaspoort. Dit was 
de plek waar eeuwenlang kapiteins hun schip aanmeerden 
om vervolgens hun granen, zout, steenkool, haring e.d. te 

Met de BeleefRoutes App heb je eigenlijk een persoonlijke gids 
bij je. Die vertelt wat er onderweg te beleven is. En wijst je op 
de mooiste plekjes. Door heel Nederland zijn er BeleefRoutes. In 
steden en in de natuur. De RouteApp kun je gratis downloaden. 
In de App Store van Apple. Of in Google Play. Vrijwel alle routes 
zijn gratis.

Natuurgebied De Maashorst biedt ruim 3.500 hectare aan 
prachtige natuur. Dit grootste aaneengesloten natuurgebied van 
Brabant wacht erop om ontdekt en beleefd te worden! 
www.allemaalmaashorst.nl

verkopen. De Maaspoort was 
hun toegangspoort tot het 
vestingstadje. Geniet bij Eetcafé 
De Maaspoort van een Bossche 
Bol maar vooral van de speciale 
biertjes met namen als ‘Pater Karel’  
en ‘De Bomvrije’. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.maaspoort-grave.nl

Motel Koolen, Tolschestraat 1 Velp-Grave D 
Motel Koolen is een klein 
familiehotel met negen kamers 
gelegen rond een mooie tuin. 
Deze Theetuin is startpunt voor 
diverse wandel- en fi etsroute’s. 
Begin je Bossche school fi etsroute 
in onze theetuin met een kop 
koffi  e of thee met een Bossche Bol. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.motelkoolen.nl

Hartje Groen & De Boshut, Udensedreef 14 Schaijk E 
In de Boshut van Charme Camping Hartje Groen kun je elke 
dag, het hele jaar rond, genieten van heel veel lekkers in 
authentieke sfeer. Gewandeld of gefi etst? Klos maar binnen 
met je zandschoenen. Marloes en haar team zorgen voor een 

heerlijk ontbijtje, lekkere lunch 
of een royale borrelplank met 
streekproducten. Robuuste koffi  es 
met kei lekker gebak waaronder 
mini Bossche Bolletjes. Pure thee, 
tientallen frisse biertjes en mooie 
wijnen. Joepie lekker soepie of 
als je worst lust: worstenbrood. 
Super fruitige ijsjes. Jummie 

jummie! Bij mooi weer in de zon op het bosterras. Bibberfris? 
Kruip lekker rond het haardvuur! Meer dagen genieten? Blijf 
lekker slapen in de sfeervolle trekkershutten of opéén van de 
unieke kampeerplekken op de zonnige weides, aan het ven of 
verscholen in ’t bos. Meer informatie: www.hartjegroen.com
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www.vvvlanderd.nl

  toerisme landerd

U kunt deze route ook fi etsen met  
de gratis fi etsrouteapp!

Download deze op beleefroutes.nl
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www.vvvlanderd.nl

Platform Toerisme Landerd

Schaijk - Herpen - Ravenstein 
Grave - Reek - Zeeland

Gratis
meeneem

folder

bijzondere architectuur 

van Bossche Bol 
tot Bossche School

50 km

Een fi etstocht door Brabantse dorpen en vestingstadjes. Naar 
goed Brabants gebruik begin je de route met een ‘tas koffi  e’ en 
een heerlijke Bossche Bol. De route voert langs diverse panden 
gebouwd in de bijzondere “Bossche School” Architectuurstijl. 
Geniet van prachtige en afwisselende landschappen, de 
Maasdijk, bossen en zandduinen. Maak kennis met natuurgebied 
De Maashorst. 

Sc
hu

tb
oo

m
st

ra
at

Rijksweg

U
de

ns
ed

re
ef

Schutboom
straat

Bossestraat

Netjeshof

N
etjeshof

Pastoor van 
Spijkplein

Hertenkamp

Pastoor van       Winkelstraat Lo
rs

ke
ns

st
ra

at

Repellaan

Bruinsteeg

Brouw
erstraat

Klumperstraat

Burgemeester Schoutenstraat

Runstraat

4

1

2

3

Schaijk

1  Woonhuis, voormalig wit-gele kruis gebouw en politiebureau 
Schutsboomstraat 14 Schaijk

2  Woningen, Bossestraat 14,16,18 Schaijk
 architect Jan de Jong, 1952

3  Ouderenhuisvesting ‘De Wijers’, Netjeshof Schaijk
 architect De Twee Snoeken, 1998

4  Raadhuis en Kantoor, Pastoor van Winkelstraat 5 en 7 Schaijk 
architect Jan de Jong, 1950/1968

5  Woningen, St. Hubertusstraat 2-2a-2b Herpen
 architect De Twee Snoeken, 1974

6  Woonhuis met praktijkruimte, Contre Escarpe 3 Ravenstein 
architect Jan de Jong, 1966

7  Dubbel woonhuis, Walstraat 15 en 17 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1975

7  Stadswoningen met beletage, Walstraat 19-31 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1980

7  Woonhuis met praktijk, Walstraat 22 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1982

8  Woonhuis met bijgebouw, Brouwerijstraat 6 Ravenstein 
architect H. Molenaar Vught, 1985

9  A  Brouwerij Wilskracht en molen De Nijverheid, 
 Molensingel 6 Ravenstein, architect Bart Tonies, 1993
10  Woonhuis, St. Luciastraat 11 Ravenstein
 architect Jan de Jong, 1975
11  Stadswoningen Ds. Hanenwinkelplaats 1 en 2 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1969
12  Voormalig museum, Marktstraat 22 Ravenstein 

architect De Twee Snoeken, 1975/1981
13  Woonhuis ‘Hoornwerck’, Maasdijk 32 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1993

14  Woningen met beletage, Hoofschestraat 17 t/m 35 Grave
 architect Jan de Jong, 1978
15  Woonhuis, Maasstraat 2 Grave
 architect Jan de Jong
16  Woningen met beletage, Gasthuisstraat 2 t/m 20 Grave
 architect Jan de Jong, 1974

17  Seniorenwoningen en het (nieuwe) wapen van Reek 
18  Nieuwe Heijtmorgen Reek, architect De Twee Snoeken, 2005

19  Huis van Jan de Jong, Rijksweg 56 Schaijk 
 architect Jan de Jong

20  Gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1981
 Uitbreiding gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1998
21  Gemeenschapshuis de Garf, Kerkstraat 35 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1999
22  Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1 Zeeland 

architect De Twee Snoeken
23  Woonhuis-kantoor, Rootstraat 2 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1983
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De Bossche School is een traditionalistische stroming in de 
Nederlandse architectuur die sterk gebaseerd is op getalsmatige 
verhoudingen. De stroming is voortgekomen uit de Delftse 
School en zij had haar weerslag vooral op de katholieke 
kerkenbouw.
Een belangrijk kenmerk van de Bossche School is de sobere 
vormgeving van de gebouwen. De verhoudingen worden met 
name bepaald door het zogeheten plastisch getal. Er wordt 
vooral gebruik gemaakt van beton, baksteen en hout. 

Jan de Jong (Lith, 19 juli 1917 - Schaijk, 1 januari 2001) was een 
architect die de principes van de Bossche School toepaste.

Aanvankelijk bestemd om timmerman te worden, 
volgde hij avondcursussen P.B.N.A. in Oss en daarna HBO 
Bouwkunde in Tilburg. Tijdens zijn studie kwam hij in dienst 
van architectenbureau Schutz te ‘s- Hertogenbosch. In de 
oorlogsjaren was hij ook actief in het verzet. Hij werkte 
vervolgens voor de Dienst Wederopbouw aan boerderijen en 
de Peel en Zuid-limburg. In 1951 vestigde hij zich als zelfstandig 
architect in Schaijk. In 1953 studeerde hij met lof af aan de 
Academie in Tilburg.

Bossche School Architectuur

Van 1953 tot 1956 volgde hij de cursus Kerkelijke Architectuur 
die gegeven werd door Dom Hans van der Laan in het Kruithuis 
te ‘s-Hertogenbosch. Hij studeerde ook hier cum laude af en 
werd één van de trouwste adepten van de Bossche School. Hij 
werd mededocent van de Cursus Kerkelijke Architectuur. Nog 
meer dan Van der Laan koos hij voor versobering. De ruimtelijke 
verhoudingen waren voor De Jong het meest belangrijk.

In zijn woonplaats Schaijk bevindt zich het Huis van Jan de Jong 
19 een in strakke stijl gebouwd woonhuis met ommuurde tuin. 
Het huis is geklasseerd als rijksmonument. 

Bij testament heeft Jan de Jong de wens te kennen gegeven om 
zijn woonhuis met kantoor (het Jan de Jonghuis) te behouden 
als toonbeeld van Bossche School architectuur en dat dit huis 
ten dienste zal staan voor verdere studie en ontwikkeling van 
de Bossche School architectuur. Daartoe is in augustus 2003 de 
Jan de Jong Stichting opgericht en in januari 2005 de stichting 
Centrum van de Bossche School opgericht.

“Het betaamt een wijs architect de ruimten te ordenen tot 
plaats voor het lichaam en uitzicht voor de geest”
         citaat Jan de Jong

Camping De Heische Tip, Straatsven 4 Zeeland A 
Camping De Heische Tip is een luxe camping aan de rand van 
natuurgebied De Maashorst. Een van de grootste trekpleisters 
van de camping is de recreatieplas met een groot zandstrand. 
Daarnaast is er een midgetgolfbaan, een speelveld voor de jeugd 
en een skelterbaan. Naast de campingplaatsen, kunnen een 
hardhouten chalet, The Pod of een trekkershut gehuurd worden. 

De echte Bossche Bollen van 
Jan de Groot zijn hier tijdens 
het seizoen verkrijgbaar 
maar je kunt ook genieten 
van een heerlijke lunch of 
diner of neem plaats op het 
gezellige terras.
Voor de openingstijden kijk 
op www.heischetip.nl

Stadsherberg De Keurvorst, Marktstraat 14 Ravenstein B 
Hotel De Keurvorst was in de 16e eeuw een stadsherberg en 
de pleisterplek voor menig handelaar, reiziger en bewoner van 
Ravenstein. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Voor een 
heerlijk kopje koffi  e met een mini Bossche Bol of een wijntje 
kunt je ook terecht op het terras of geniet van een diner in het 
restaurant. Bijzonder op de menukaart is het stoofpotje van het 

Oerrund Tauros en de Tauros 
Burger. Deze grote grazers 
kun je bewonderen in Keent. 
Maar ook een overnachting 
op een bijzondere plek 
in een historisch pand 
is mogelijk. Voor de 
openingstijden kijk op 
www.keurvorst.nl

Eetcafé De Maaspoort, Maasstraat 20 Grave C 
Eetcafé De Maaspoort is vernoemd naar de stadspoort, die 
in 1994 herbouwd is. Je hebt vanaf het terras van dit eetcafé 
een prachtig uitzicht op de Maas en de Maaspoort. Dit was 
de plek waar eeuwenlang kapiteins hun schip aanmeerden 
om vervolgens hun granen, zout, steenkool, haring e.d. te 

Met de BeleefRoutes App heb je eigenlijk een persoonlijke gids 
bij je. Die vertelt wat er onderweg te beleven is. En wijst je op 
de mooiste plekjes. Door heel Nederland zijn er BeleefRoutes. In 
steden en in de natuur. De RouteApp kun je gratis downloaden. 
In de App Store van Apple. Of in Google Play. Vrijwel alle routes 
zijn gratis.

Natuurgebied De Maashorst biedt ruim 3.500 hectare aan 
prachtige natuur. Dit grootste aaneengesloten natuurgebied van 
Brabant wacht erop om ontdekt en beleefd te worden! 
www.allemaalmaashorst.nl

verkopen. De Maaspoort was 
hun toegangspoort tot het 
vestingstadje. Geniet bij Eetcafé 
De Maaspoort van een Bossche 
Bol maar vooral van de speciale 
biertjes met namen als ‘Pater Karel’  
en ‘De Bomvrije’. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.maaspoort-grave.nl

Motel Koolen, Tolschestraat 1 Velp-Grave D 
Motel Koolen is een klein 
familiehotel met negen kamers 
gelegen rond een mooie tuin. 
Deze Theetuin is startpunt voor 
diverse wandel- en fi etsroute’s. 
Begin je Bossche school fi etsroute 
in onze theetuin met een kop 
koffi  e of thee met een Bossche Bol. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.motelkoolen.nl

Hartje Groen & De Boshut, Udensedreef 14 Schaijk E 
In de Boshut van Charme Camping Hartje Groen kun je elke 
dag, het hele jaar rond, genieten van heel veel lekkers in 
authentieke sfeer. Gewandeld of gefi etst? Klos maar binnen 
met je zandschoenen. Marloes en haar team zorgen voor een 

heerlijk ontbijtje, lekkere lunch 
of een royale borrelplank met 
streekproducten. Robuuste koffi  es 
met kei lekker gebak waaronder 
mini Bossche Bolletjes. Pure thee, 
tientallen frisse biertjes en mooie 
wijnen. Joepie lekker soepie of 
als je worst lust: worstenbrood. 
Super fruitige ijsjes. Jummie 

jummie! Bij mooi weer in de zon op het bosterras. Bibberfris? 
Kruip lekker rond het haardvuur! Meer dagen genieten? Blijf 
lekker slapen in de sfeervolle trekkershutten of opéén van de 
unieke kampeerplekken op de zonnige weides, aan het ven of 
verscholen in ’t bos. Meer informatie: www.hartjegroen.com
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U kunt deze route ook fi etsen met  
de gratis fi etsrouteapp!

Download deze op beleefroutes.nl
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Ravenstein is een Brabants vestingstadje gelegen aan de maas. 
Dit stadje is zeker een bezoekje waard voor iedere toerist. Het 
historische stadsgedeelte bezit twee kerken, een molen, vele 
pittoreske huizen en oude stadspoorten met zijn vestingwerken 
uit de tijd van het kasteel van Ravenstein. 

Brouwerij Wilskracht en molen de Nijverheid A  9

Molensingel 6 Ravenstein
In het historische Stadje Ravenstein, staat Molen de Nijverheid 
met Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein. Het Bossche School 
pand bij de molen heeft een bakoven en er worden door de 
stadsbrouwerij een aantal speciaalbieren gebrouwen met elk een 
eigen karakter en een kenmerkende smaakbeleving. Bastion is in 
2016 verkozen tot Brabants lekkerste bier! In het proefl okaal kunt 
u deze zelf proeven. 
Voor de openingstijden kijk op www.stadsbrouwerijravenstein.nl 
en www.molenravenstein.nl 

Het speelbos in Schaijk met een spannend verhaal, 1,5 km 
lang. Geschikt voor jong en oud. Het halfverharde pad zorgt 
dat het bos ook goed begaanbaar is voor kinderwagens en 
mindervaliden. En je leert er ook nog wat over de natuur!

Het avonturenpad vind je in het bos ter hoogte van de 
Udensedreef 14 in Schaijk. Volg de borden ‘avonturenpad’
Volg de laatste ontwikkelingen over Docus en zijn 
pad op op Facebook: www.facebook.com/docusdedas

RavensteinDocus de Das Avonturenpad

9A

D

D

Keent B

Aan de noordgrens van de gemeente Landerd, tussen Ravenstein 
en Grave aan de Maas ligt natuurgebied Keent. Een in 1938 
afgesneden en dichtgegooide Maasarm is over een lengte van 
4 km terug uitgegraven en aan één zijde weer aan de rivier 
getakt. Er is nieuwe natuur gemaakt door grond af te graven en 
nevengeulen aan te leggen. Er lopen op Keent kuddes rond van 
grote grazers, paarden en runderen die het gebied open houden 
met hun vraat en tred. Bijzonder aan de runderen is dat het om 
primitieve rassen gaat (Tauros), waaruit men het uitgestorven 
oerrund hoopt terug te fokken. Er is een informatiepunt van 
Brabants Landschap en Stichting Taurus, Zuijdenhoutstraat 2 
Keent. Voor de openingstijden kijk op www.brabantslandschap.nl

Keent

B

B

Prachtig gelegen, direct aan de Maas vind je het vestingstadje 
Grave. Wie door Grave loopt, proeft de sfeer van een rijk 
verleden. Mooie gevels worden afgewisseld door opmerkelijke 
monumenten, nauwe steegjes en architectuur waar een 
bijzonder verhaal achter zit.

Grave

Schaijk

Herpen

Grave Reek ZeelandVelp

Kapucijnenklooster C

Dit prachtige kloostercomplex aan de rand van het dorpje Velp 
(bij Grave) is eigendom van de orde van Kapucijnen. De laatste 
Kapucijnermonnik vertrok in 2012. Het klooster wordt sindsdien 
bewoond door een leef-en werkgemeenschap van mensen die in 
de geest van Franciscus van Assisi leven, bidden en werken. Het 
klooster is niet vrij toegankelijk, maar alleen al de aanblik van dit 
Rijksmonument is een aanrader. De spiritualiteit van deze plek is 
voelbaar onder de beuken langs de oprijlaan. 
 

Het klooster in Velp, gesticht in 1645, is het oudste 
Kapucijnenklooster in Nederland. Meer dan 300 jaar hebben er in 
dit klooster Kapucijnen gewoond. Kapucijnen zijn voortgekomen 
uit een hervormingsbeweging van volgers van Franciscus van 
Assisi. Zij  wilden terug naar de eenvoud en de bezieling van 
de oorsprong. De naam ‘Kapucijnen’ - niet te verwarren met 
kapucijners-  is ontleend aan de spitse kap/capuchon van de pij 
die de monniken droegen. 

‘t Kerkje C

‘t Kerkje in Velp heeft zijn oorsprong in de 12e eeuw. Op 
de plaats van het huidige kerkje stond toen een eenvoudig 
Romaans zaalkerkje. De grootte ongeveer gelijk aan het huidige 
hoofdschip. Dit zaalkerkje was opgetrokken in tufsteen met vier 
kleine rondboogvensters in de zijwanden. 

In de 13e eeuw bouwde men aan dit kerkje een bakstenen 
toren, zonder steunberen en even breed als het kerkschip. 
Het eeuwenoude kerkje wordt na 1937 niet meer gebruikt als 
parochiekerk. Sinds de inkwartiering van geallieerde militairen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt het ernstig in verval. 

In 1963 volgt een restauratie. Nog een korte periode doet het 
kerkje dienst als zodanig. Nadat het opnieuw leeg komt te staan 
geeft de gemeente het in 1970 in gebruik aan de Stichting Kunst 
in ‘t Kerkje. 

Sinds die tijd heeft ‘t Kerkje een zekere naam opgebouwd als een 
sfeervolle ruimte voor kunstexposities. Ook worden er op gezette 
tijden - mede dankzij de goede akoestiek - muziekuitvoeringen 
gegeven.
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In 1963 volgt een restauratie. Nog een korte periode doet het 
kerkje dienst als zodanig. Nadat het opnieuw leeg komt te staan 
geeft de gemeente het in 1970 in gebruik aan de Stichting Kunst 
in ‘t Kerkje. 

Sinds die tijd heeft ‘t Kerkje een zekere naam opgebouwd als een 
sfeervolle ruimte voor kunstexposities. Ook worden er op gezette 
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Ravenstein is een Brabants vestingstadje gelegen aan de maas. 
Dit stadje is zeker een bezoekje waard voor iedere toerist. Het 
historische stadsgedeelte bezit twee kerken, een molen, vele 
pittoreske huizen en oude stadspoorten met zijn vestingwerken 
uit de tijd van het kasteel van Ravenstein. 
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pand bij de molen heeft een bakoven en er worden door de 
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u deze zelf proeven. 
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en www.molenravenstein.nl 
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lang. Geschikt voor jong en oud. Het halfverharde pad zorgt 
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Schaijk

1 Woonhuis, voormalig wit-gele kruis gebouw en politiebureau 
Schutsboomstraat 14 Schaijk

2 Woningen, Bossestraat 14,16,18 Schaijk
 architect Jan de Jong, 1952

3 Ouderenhuisvesting ‘De Wijers’, Netjeshof Schaijk
 architect De Twee Snoeken, 1998

4 Raadhuis en Kantoor, Pastoor van Winkelstraat 5 en 7 Schaijk 
architect Jan de Jong, 1950/1968

5 Woningen, St. Hubertusstraat 2-2a-2b Herpen
 architect De Twee Snoeken, 1974

6 Woonhuis met praktijkruimte, Contre Escarpe 3 Ravenstein 
architect Jan de Jong, 1966

7 Dubbel woonhuis, Walstraat 15 en 17 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1975

7 Stadswoningen met beletage, Walstraat 19-31 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1980

7 Woonhuis met praktijk, Walstraat 22 Ravenstein 
architect De Twee Snoeken, 1982

8 Woonhuis met bijgebouw, Brouwerijstraat 6 Ravenstein 
architect H. Molenaar Vught, 1985

9 A Brouwerij Wilskracht en molen De Nijverheid, 
 Molensingel 6 Ravenstein, architect Bart Tonies, 1993
10 Woonhuis, St. Luciastraat 11 Ravenstein
 architect Jan de Jong, 1975
11 Stadswoningen Ds. Hanenwinkelplaats 1 en 2 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1969
12 Voormalig museum, Marktstraat 22 Ravenstein 

architect De Twee Snoeken, 1975/1981
13 Woonhuis ‘Hoornwerck’, Maasdijk 32 Ravenstein 

architect Jan de Jong, 1993

14 Woningen met beletage, Hoofschestraat 17 t/m 35 Grave
 architect Jan de Jong, 1978
15 Woonhuis, Maasstraat 2 Grave
 architect Jan de Jong
16 Woningen met beletage, Gasthuisstraat 2 t/m 20 Grave
 architect Jan de Jong, 1974

17 Seniorenwoningen en het (nieuwe) wapen van Reek 
18 Nieuwe Heijtmorgen Reek, architect De Twee Snoeken, 2005

19 Huis van Jan de Jong, Rijksweg 56 Schaijk 
 architect Jan de Jong

20 Gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1981
 Uitbreiding gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1998
21 Gemeenschapshuis de Garf, Kerkstraat 35 Zeeland 

architect De Twee Snoeken, 1999
22 Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1 Zeeland 

architect De Twee Snoeken
23 Woonhuis-kantoor, Rootstraat 2 Zeeland
 architect Jan de Jong, 1983
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De Bossche School is een traditionalistische stroming in de 
Nederlandse architectuur die sterk gebaseerd is op getalsmatige 
verhoudingen. De stroming is voortgekomen uit de Delftse 
School en zij had haar weerslag vooral op de katholieke 
kerkenbouw.
Een belangrijk kenmerk van de Bossche School is de sobere 
vormgeving van de gebouwen. De verhoudingen worden met 
name bepaald door het zogeheten plastisch getal. Er wordt 
vooral gebruik gemaakt van beton, baksteen en hout. 

Jan de Jong (Lith, 19 juli 1917 - Schaijk, 1 januari 2001) was een 
architect die de principes van de Bossche School toepaste.

Aanvankelijk bestemd om timmerman te worden, 
volgde hij avondcursussen P.B.N.A. in Oss en daarna HBO 
Bouwkunde in Tilburg. Tijdens zijn studie kwam hij in dienst 
van architectenbureau Schutz te ‘s- Hertogenbosch. In de 
oorlogsjaren was hij ook actief in het verzet. Hij werkte 
vervolgens voor de Dienst Wederopbouw aan boerderijen en 
de Peel en Zuid-limburg. In 1951 vestigde hij zich als zelfstandig 
architect in Schaijk. In 1953 studeerde hij met lof af aan de 
Academie in Tilburg.

Bossche School Architectuur

Van 1953 tot 1956 volgde hij de cursus Kerkelijke Architectuur 
die gegeven werd door Dom Hans van der Laan in het Kruithuis 
te ‘s-Hertogenbosch. Hij studeerde ook hier cum laude af en 
werd één van de trouwste adepten van de Bossche School. Hij 
werd mededocent van de Cursus Kerkelijke Architectuur. Nog 
meer dan Van der Laan koos hij voor versobering. De ruimtelijke 
verhoudingen waren voor De Jong het meest belangrijk.

In zijn woonplaats Schaijk bevindt zich het Huis van Jan de Jong 
19  een in strakke stijl gebouwd woonhuis met ommuurde tuin. 
Het huis is geklasseerd als rijksmonument. 

Bij testament heeft Jan de Jong de wens te kennen gegeven om 
zijn woonhuis met kantoor (het Jan de Jonghuis) te behouden 
als toonbeeld van Bossche School architectuur en dat dit huis 
ten dienste zal staan voor verdere studie en ontwikkeling van 
de Bossche School architectuur. Daartoe is in augustus 2003 de 
Jan de Jong Stichting opgericht en in januari 2005 de stichting 
Centrum van de Bossche School opgericht.

“Het betaamt een wijs architect de ruimten te ordenen tot 
plaats voor het lichaam en uitzicht voor de geest”
         citaat Jan de Jong

Camping De Heische Tip, Straatsven 4 Zeeland A  
Camping De Heische Tip is een luxe camping aan de rand van 
natuurgebied De Maashorst. Een van de grootste trekpleisters 
van de camping is de recreatieplas met een groot zandstrand. 
Daarnaast is er een midgetgolfbaan, een speelveld voor de jeugd 
en een skelterbaan. Naast de campingplaatsen, kunnen een 
hardhouten chalet, The Pod of een trekkershut gehuurd worden. 

De echte Bossche Bollen van 
Jan de Groot zijn hier tijdens 
het seizoen verkrijgbaar 
maar je kunt ook genieten 
van een heerlijke lunch of 
diner of neem plaats op het 
gezellige terras.
Voor de openingstijden kijk 
op www.heischetip.nl

Stadsherberg De Keurvorst, Marktstraat 14 Ravenstein B  
Hotel De Keurvorst was in de 16e eeuw een stadsherberg en 
de pleisterplek voor menig handelaar, reiziger en bewoner van 
Ravenstein. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Voor een 
heerlijk kopje koffi  e met een mini Bossche Bol of een wijntje 
kunt je ook terecht op het terras of geniet van een diner in het 
restaurant. Bijzonder op de menukaart is het stoofpotje van het 

Oerrund Tauros en de Tauros 
Burger. Deze grote grazers 
kun je bewonderen in Keent. 
Maar ook een overnachting 
op een bijzondere plek 
in een historisch pand 
is mogelijk. Voor de 
openingstijden kijk op 
www.keurvorst.nl

Eetcafé De Maaspoort, Maasstraat 20 Grave C  
Eetcafé De Maaspoort is vernoemd naar de stadspoort, die 
in 1994 herbouwd is. Je hebt vanaf het terras van dit eetcafé 
een prachtig uitzicht op de Maas en de Maaspoort. Dit was 
de plek waar eeuwenlang kapiteins hun schip aanmeerden 
om vervolgens hun granen, zout, steenkool, haring e.d. te 

Met de BeleefRoutes App heb je eigenlijk een persoonlijke gids 
bij je. Die vertelt wat er onderweg te beleven is. En wijst je op 
de mooiste plekjes. Door heel Nederland zijn er BeleefRoutes. In 
steden en in de natuur. De RouteApp kun je gratis downloaden. 
In de App Store van Apple. Of in Google Play. Vrijwel alle routes 
zijn gratis.

Natuurgebied De Maashorst biedt ruim 3.500 hectare aan 
prachtige natuur. Dit grootste aaneengesloten natuurgebied van 
Brabant wacht erop om ontdekt en beleefd te worden! 
www.allemaalmaashorst.nl

verkopen. De Maaspoort was 
hun toegangspoort tot het 
vestingstadje. Geniet bij Eetcafé 
De Maaspoort van een Bossche 
Bol maar vooral van de speciale 
biertjes met namen als ‘Pater Karel’  
en ‘De Bomvrije’. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.maaspoort-grave.nl

Motel Koolen, Tolschestraat 1 Velp-Grave D  
Motel Koolen is een klein 
familiehotel met negen kamers 
gelegen rond een mooie tuin. 
Deze Theetuin is startpunt voor 
diverse wandel- en fi etsroute’s. 
Begin je Bossche school fi etsroute 
in onze theetuin met een kop 
koffi  e of thee met een Bossche Bol. 
Voor de openingstijden kijk op 
www.motelkoolen.nl

Hartje Groen & De Boshut, Udensedreef 14 Schaijk E  
In de Boshut van Charme Camping Hartje Groen kun je elke 
dag, het hele jaar rond, genieten van heel veel lekkers in 
authentieke sfeer. Gewandeld of gefi etst? Klos maar binnen 
met je zandschoenen. Marloes en haar team zorgen voor een 

heerlijk ontbijtje, lekkere lunch 
of een royale borrelplank met 
streekproducten. Robuuste koffi  es 
met kei lekker gebak waaronder 
mini Bossche Bolletjes. Pure thee, 
tientallen frisse biertjes en mooie 
wijnen. Joepie lekker soepie of 
als je worst lust: worstenbrood. 
Super fruitige ijsjes. Jummie 

jummie! Bij mooi weer in de zon op het bosterras. Bibberfris? 
Kruip lekker rond het haardvuur! Meer dagen genieten? Blijf 
lekker slapen in de sfeervolle trekkershutten of opéén van de 
unieke kampeerplekken op de zonnige weides, aan het ven of 
verscholen in ’t bos. Meer informatie: www.hartjegroen.com

Start- en pauzepunten

A

B

C

D

E

19 19

meer informatie:
www.vvvlanderd.nl

  toerisme landerd

U kunt deze route ook fi etsen met  
de gratis fi etsrouteapp!

Download deze op beleefroutes.nl
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