Het Sterrenbosch tussen Oud-Herlaar en de Pettelaar
“In een sterrebos lopen vanuit een centraal punt straalsgewijs lanen die samen een ster vormen.”
(uit Landgoederen in Noord Brabant)
Een ander woord voor sterrebos is warande of jachtterrein.
In Sint-Michielsgestel zijn vier van dit soort bossen bekend :
1. De konijnen warande op Zegenwerp (Maatboeknr 1853 t/m 1859 art 164 “ de warande
waar in den Goudvisvijver tot aan den Bevert”)
2. De warande bij de Ruwenberg (Maatboeknr 2428/2429 houtbos den Hazenbaard)
3. Het sterrebos bij Haanwijk
4. Het sterrebos bij Oud-Herlaar
Het Sterrenbosch bij Oud Herlaar is aangelegd omtrent 1780 , op 18 augustus 1780 schrijft
rentmeester van Mattenburgh in het Inspectieverslag van de Landerijen :
“….. het sterrenbos is bijna voltooid, daar resteert nog enige mast te verplaatsen en enige hoeken
gespitte gronden waarop thans aardappelen staan, in het najaar of aanstaande voorjaar met berk en
eik te beplanten… “BoZ-ARR in. Nr.1725
Op 31 mei 1795 bij de kapitulatie van Bergen op Zoom werden de bezittingen van de keurvorst van
de Palts-Beieren (Markies van Bergen op Zoom, maar ook Heer van Oud-Herlaar) in beslag
genomen. Deze bezittingen werden later door de Bataafsche Republiek overgenomen van de
keurvorst en daarna aan particulieren verkocht. Dit werd uitgevoerd door de Commissie van
Breda1798 – 1811, het archief van deze commissie ligt opgeslagen bij het BHIC in Den Bosch
onder toegangsnummer 80 Rentambt Markiezaat van Bergen op Zoom en heerlijkheid SintMichielsgestel (Palts-Sulzbach) inv. nr. 919 t/m 972b.
In het najaar 1803 bij de verkoop van domeinen van Oud-Herlaar wordt onder de 3e koop het
Sterrenbosch verkocht :
“Een parceel schaar- en boombosschen gelegen als voor genaamd het Starrenbosch, met des zelfs
dreeven of laanen en alle de boomen welke zich op deezen grond bevinden, te zamen groot
omstreeks 33 Morgens, belend ten oosten de domein hooylanden, ten zuiden de Huls-dellen
aankomende den Heer de Jong van Hedickhuyzen, aan die van den voorgaande koop , ten westen
en ten noorden de gronden van dezelfde koop.
Dezen koop levert den overweg aan de helft van de Hulsdellen tot den 2e of voorgaande koop
behoorende, gelijk ook aan de Paardsweyde, de Lage Acht Morgen, den Ganzenbeemd en de Vijf
Morgen neven het Meer……………………Op heden den vierentwintigste october 1800 drie,
zijnde ………, zoo is den voornoemde Heer Jacob Willem Half Wassenaar van Onsenoort als
laatste slager aan dezen koop gebleven, die daarop den palmslag van wegens den verkoper heeft
ontvangen en heeft tot borgen gesteld den Heer Martinus van den Heuvel wonende te S’Bosch en
Jacobus Meurs secretaris alhier …..” De kooppprijs was 7600 gulden.
In het Maatboek van 1792 –1815 staat vermeld :

BHIC 5184 1103 Maatboek

In 1816 staat het bezit op naam van Pieter Franciscus Scijff, kapitein der Rijdende Artillerie :

BHIC 5184 1107 Onbebouwde eigendommen
Volgens de kadaster gegevens zijn achtereenvolgens eigenaar van de percelen A127 t/m A162 (het
Sterrenbosch)

Naam
1.
2.
3.
4.
5.

art.nr woonplaats

Pieter Franciscus de Scijff
416 Naarden
verkoop 1835
Jacobus Custers
1384 Den Bosch
1883
Johannes Ant. Hub. Ign. Van de Vaart
2096 Den Bosch
1911
Theodor Gerard Rogmans
2994 Nijmegen
1919
Gemeente ’s-Hertogenbosch
3308 Den Bosch ruilverkaveling* 1977
*ruilverkaveling Bossche Broek 1977 (zie ook BHIC 5136 o.a. inv nrs 425,1783 en 2228)
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