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Plaatsbepaling voormalig kasteel Frisselstein te Veghel. 

 
Auteur Jan van Erp 

 
Inleiding: 
 
Reeds enige tijd is er een discussie gaande waar het voormalige kasteel Frisselstein gesitueerd 
was. 
Door andere geïnteresseerden, o.a Gerard van Asperen en W Cornelissen, is deze in het 
verleden reeds bepaald. 
Dit document geeft een samenvatting van wat reeds voorheen is onderzocht en een 
plaatsbepaling met de nu voorhanden zijnde computer technieken. 
 
 
Welke documenten zijn tot nu toe beschikbaar: 
 

- Kaart figuratief 1791 van H Verhees landmeter 
- Kadasterkaart 1900 
- Luchtfoto Veghel ca. 1923 
- Satellietfoto Google Earth 2005 
- De pentekening op de voorpagina. 

 
Verder zijn er een 7-tal pentekeningen uit verschillende perioden gevonden op internet, deze 
zijn ter illustratie verder in dit document toegevoegd. 
 
 
Wat is voorheen reeds onderzocht: 
 
Door G van Asperen en W Cornelissen is reeds in ca. 1984 bepaald dat de kaart van 1791 zeer 
goed op schaal is en dat deze exact past op een kaart van Veghel van 1900 en van 1984, zie 
afb. 1,2 en 3 
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Afbeelding 1: Kaart figuratief 1791 door H Verhees landmeter. 
 
Een toelichting op deze kaart: 
 
Linksboven is het kasteel ingetekend met slotgracht en bomenrij, deze bomenrij is van nut 
voor de bepaling van de voormalige ligging van het kasteel. 
Verder is te zien dat het kasteel in 1791 al voor een groot gedeelte vervallen was, er staan nog 
2 gebouwen en de hoofdtoren. Uit de diverse pentekeningen, zie verder in dit document, blijkt 
dat het kasteel een gesloten bebouwing had met een binnenplaats.  
 
Links in het midden staat de voormalige kerk, onder de tekst “kerkhof”. Wanneer men deze 
ligging vergelijkt met de pentekening boven in dit document is grofweg vast te stellen vanuit 
welke positie de tekenaar deze pentekening heeft gemaakt, men ziet de kerktoren links van het 
kasteel. 
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Afbeelding 2: kaart 1900 op 1791 met het kasteel links 
 
Het gebouw linksboven het kasteel is de huidige woning van Gerard Rath, hierover meer. 
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Afbeelding 3: kaart 1791 op 1984 van W Cornelissen. 
 
Helaas is hier het gedeelte van de Frisselsteinstraat niet zichtbaar 
 
Wanneer men deze 3 afbeelding met elkaar vergelijkt zijn een aantal locaties aan te wijzen die 
in de loop van de eeuwen nooit gewijzigd zijn, t.w.: 

- De Hoofdstraat 
- De deken van Miertstraat 
- De voormalige Kalverstraat 
- De voormalige Molenstraat  
- De bebouwing, rooijlijn, oostzijde markt  
- De ligging van de Aa-brug 
- De ligging van de Aa vanaf de brug tot achter werkplein Frisselstein 
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Wat is er nog meer ? 
 
In gesprek met Gerard Rath die woont op Frisselsteinstraat 7, deze verstrekte de volgende 
informatie: 
 

- Het bestaande huis aan de straatzijde is gebouwd met de stenen die bij de sloop van 
het kasteel vrijkwamen, in eerste instantie was dit schuur. 

- De schuur is gebruikt als bleekerij voor het linnen dat destijds door de familie Rath 
werd geproduceerd in de weverij die achter villa Louise stond, v.d Berg automatten en 
Zanten hebben dit gebouw in de jaren 70-80 gebruikt. 

- De schuur is in 1865 tot woning omgebouwd door de Fa. Rath, dit i.v.m. de 
woningnood. 

 
Tijdens mijn onderzoek kwam een luchtfoto van Veghel 1923, foto 4, tevoorschijn, maar een 
helft van deze foto is in dit document gebruikt, de foto is in A3 formaat. 
 
Toelichting op foto 4: 
 

- De Aa is nog niet verlegd, dit is pas in de jaren 30 uitgevoerd. 
- Bovenin is “moedersgat” deze liep tot aan het “Middegaals padje” 
- De Aa liep langs het “Moedersgat”, het Zwijsen is voor een gedeelte gebouwd op de 

oude loop van de Aa. 
- De Aa liep 10 tot 15 meter aan de westzijde van het huisje van Rath. 
- Links in het midden staat het huisje van Rath. 
- Rechts van het huisje van Rath ligt een lange witte dubbele strook, dit is linnen wat in 

de “bleek” ligt en rechts is de linnenfabriek van Rath. 
- Aan de zuidzijde van wat nu de Frisselsteinstraat is staan ook loodsen van de Fa Rath, 

vanaf de brouwerij, rechts met schoorsteen, en liepen door tot voorbij het huisje van 
Rath, deze loodsen zijn moeilijk zichtbaar op de foto, de bomen ontnemen het zicht. 
Op de kaart, afbeelding 2, ziet men deze loodsen ingetekend. 

- De bomenrij in het midden tussen het huisje van Rath en de Aa is bijzonder 
interessant. 
 

De totale foto geeft een mooi beeld hoe Veghel er in 1923 uitzag met nog veel meer 
karakteristieke punten.  
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Foto 4: helft van luchtfoto ca. 1923  
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Foto 5: Google 2005 
 
De foto 1923, foto 4, en een satellietfoto 2005, foto 5, en de voorgaande kaarten zijn gebruik 
om de locatie te verduidelijken in de volgende uiteenzetting. 
 
 
De plaatsbepaling van het kasteel: 
 
De situatie in 1923: 
 
Wanneer met de moderne computer techniek de kaart van 1791 en de kaart van 1900 
projecteert op de luchtfoto van 1923 en deze in dezelfde hoek plaatst als de luchtfoto (is 
middels Photoshop mogelijk) is vrij nauwkeurig te bepalen waar het voormalige kasteel 
Frisselstein was gesitueerd in 1923. zie foto 6. 
Wat hierbij opvalt is dat de bomenrij aan de zuid en westzijde van het kasteel, die in 1791 op 
de kaart is getekend, op de foto van 1923 nog zichtbaar is Blijkbaar is dit gebied tot aan de Aa 
lange tijd, na de sloop van het kasteel in 1810, onberoerd gebleven.  
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Foto 6: kaart 1791 en 1900 op foto 1923 onder dezelfde hoek als de foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De situatie in 2005: 
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Wanneer men de kaarten 1791 en 1900 projecteert op een foto van Google 2005 is, uitgaande 
van enkele vaste referentie punten en de projectie van 1923, op enkele meters na exact de 
locatie aan te geven. 
 
De locatie is dan: 
Waar het huidige laatste technische gebouw van KPN staat ten oosten van Werkplein 
Frisselstein. Zie foto 7, dus dat er nog resten gevonden worden van het kasteel lijkt zeer 
onwaarschijnlijk.  
Wel kunnen er resten gevonden worden van de slotgracht, de beste kans is de Noordelijke 
slotgracht ofwel wat nu de Frisselsteinstraat is. 
 

 
Foto 7: Projectie kaart 1791 en 1900 op foto Google 2005. 
 
Naschrift: 
 
Hopelijk heb ik hiermede een bijdrage geleverd om de locatie van het voormalige kasteel 
Frisselstein voor altijd vast te leggen en hiermede toekomstige discussies te voorkomen. 
V.w.b. de herbouw v.h. Kasteel: Als het gebouw van KPN t.z.t vrijkomt heeft de gemeente 
Veghel een unieke kans voor heroprichting. 
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Ter afsluiting: 
Hierbij nog enkele pentekeningen welke ik tijdens mijn zoektocht ben tegengekomen en wil 
deze U niet onthouden, ze zijn uit verschillende periodes. 
 

 

 

 


