
Parels van Eersel cultuurgeschiedenis op 
straat beleefbaar maken Eersel



De Parels van Eersel is een project 

waar aan de hand van 15 parels in de openbare ruimte 

van de dorpskern van Eersel de 15 meest markante on-

derwerpen uit de dorpsgeschiedenis beleefbaar worden 

gemaakt. Aanleiding voor dit project was de vraag van 

de gemeente Eersel een cultuurroute te ontwikkelen die 

aandacht zou hebben voor cultuurhistorie, natuur en 

moderne beeldende kunst.

De parels zijn bijzondere bestaande of nieuwe voorwer-

pen die zijn geselecteerd om hun zeggingskracht: ieder 

voorwerp is verbonden met een specifiek en betekenis-

vol deel van de dorpsgeschiedenis. Bezoekers en inwo-

ners kunnen aan de hand van een geïllustreerde platte-

grond door het dorp dwalen en bij iedere parel een kort 

en bijzonder verhaal lezen over de plek. Verhalen over 

rijkdom, armoede en toch weer rijkdom, over handel en 

wandel naar Denemarken of over zorg en liefde tijdens 

oorlog en vrede. Zo vormt iedere parel een schakel 

tussen nu en toen. Via het VVV is een uitgebreide gids 

beschikbaar die dieper ingaat op de geschiedenis van 

Eersel, maar ook op de achterliggende gebeurtenissen 

in de Kempen, Brabant, Nederland en zelfs Europa.



Afbeeldingen van links naar rechts 
en van boven naar beneden

CONTENTE MENS
trots en tevreden

TRAMHALTEBORD 
tramlijn ‘De Meijerij’

BOTERLINDE
een schaduwrijke marktplaats

KERKEPAD
door het veld gebaand

KAARSENREK
geen oorlog meer

VLAGGENHOUDER 
de trotse driekleur bij de kerk

KLOOSTERPAD
ter ere van het Sint Jacobusgesticht

ZWENGELS DORPSPOMP
bruisend hart van Eersel

WEGWIJZER 
handel en wandel

MUSEUMPOORT 
over keuterboeren en zuivelindustrie

STAF VAN WILLIBRORDUS
water en wijn

DEURKLINK MARIAKAPEL
van kapel tot raadhuis

VELDHEKKEN 
akkerdorp Eersel

DEURBEL TEUTENWONING 
haarvlechten en koperwaar

WINDWIJZER GILDEHUIS
de kleine en de rijke guld

BRONZEN NOP
wegwijzer naar de parels



De parels zijn gemarkeerd door bronzen noppen in de 

bestrating waarop een driehoekje in de richting van 

het voorwerp wijst. Ook de Parels van Eersel zijn van 

brons of voorzien van een bronskleurige laag waardoor 

ze vindbaar en herkenbaar zijn. Sommige parels waren 

al van brons, zoals de bronzen staf van het beeld van 

Willibrordus. Andere parels, zoals de deurklink van de 

Mariakapel, zijn vervangen door een bronzen replica of 

van een bronskleurige coating voorzien. Voor plekken 

waar weinig meer zichtbaar is van wat er zich heeft 

afgespeeld zijn nieuwe parels ontworpen zoals 

veldhekken, een nieuwe poort voor het streekmuseum 

en straatnaamborden. 

De Parels van Eersel zijn een uitnodiging aan inwoners 

en bezoekers van Eersel om rond te gaan kijken, zich 

te laten verrassen of herinneringen te gaan ophalen. 

Bezoekers zullen misschien vaker naar de weg gaan 

vragen nu ook Sumatra op de wegwijzer is aangegeven. 

Wijs hen dan de weg naar het beste café of wandel een 

stukje met hen mee.

‘Vijftien parels maken de cultuurgeschiedenis 
in de openbare ruimte beleefbaar’



ontwerp openbare ruimte - design for public space
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