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Lilbosch in 1842 (TMK) Lilbosch circa 2010 (Top25) 

 

Historische ontwikkeling 

Lilbosch ontstond als een agrarische ontginning in de 17e eeuw aan de oostelijke rand van het oude 

cultuurland van Echt. Hier werd in het natte broekgebied  een regelmatige structuur uitgezet van drie 

noord-zuid-lopende wegen en enkele haaks daarop staande wegen, met daartussen landbouwgrond 

en aan de zuidoostelijke buitenzijde de hoeve Lilbosch. Lilbosch maakt op zijn beurt weer onderdeel 

uit van een grotere regelmatige ontginning tussen Vulensbeek, Patersweg en Pepinusbrug. Of ook 

deze grotere ontginning vanuit Lilbosch in cultuur is gebracht, is niet duidelijk. 

 

In 1883 werd de hoeve Lilbosch gekocht door de Benedictijner monniken uit Achel. Aan de hoeve 

werd een klooster en kloosterboerderij gebouwd. In de ruime eeuw die sindsdien is verstreken 

hebben de monniken de abdij – een titel die het sinds 1912 mag dragen – verder uitgebouwd. Zo 

werd tijdens de Eerste Wereldoorlog de kastanjelaan aangeplant door gevluchte Belgische monniken. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bij het complex door de bezetter een vluchtbunker gebouwd. 

In 1968 werd een deel van de gronden verkocht aan de toenmalige Stichting Pepijnklinieken (thans 

Pergamijn). 

 

Ruimtelijke karakteristiek 

Het ensemble bevat maar een gedeelte van de oorspronkelijke ontginningseenheid, omdat een deel 

niet (meer) in handen is van de abdij en de structuur daar minder gaaf bewaard is gebleven dan in 

het ensemble zelf. Wat wel tot het ensemble behoort zijn de abdij zelf, de Duitse vluchtbunker, het 

cultuurland ten oosten van de oostelijke noord-zuid-lopende weg, een gedeelte van het land tussen 

de middelste en oostelijke noord-zuid-lopende weg en een laan die de westelijke en middelste 

noord-zuid-lopende weg verbindt.  

Binnen het ensemble komen meerdere interessante tijdslagen over elkaar voor. Kenmerkend voor 

het ensemble zijn de bewaard gebleven wegenstructuren – soms extra benadrukt door imposante 

lanen – en de daaraan gelegen open agrarische ruimten. De hoeve is verder uitgebreid tot 

abdijcomplex en om die reden van cultuurhistorisch belang. Binnen de agrarische kamers kwam in de 



19e eeuw al bos voor. Een deel van dit oud bos bestaat nog; erin staan enkele monumentale bomen. 

De ligging van de bunker in het groen is bijzonder te noemen, evenals de gedeeltelijke invulling van 

de bunker als Mariakapel. 

 

Negatief uitwerkend op de kwaliteit van Lilbosch als geheel is dat in de opzet van het naastgelegen 

terrein, dat ooit aan de abdij toebehoorde, geen rekening is gehouden met de structuur van de 

ontginning en de wegenstructuur bijvoorbeeld niet meer in het ontwerp naar voren komt. Daardoor 

is het abdijcomplex Lilbosch een fragment van een structuur geworden die ooit groter was. 

 

Binnen het ensemble ligt ook het monumentale hotel aan de weg Pepinusbrug, maar strict genomen 

heeft dit nooit tot de abdij Lilbosch gehoord maar vervulde in het begin van de 20
e
 eeuw wel een 

functie als logiesverblijf voor ouders van de interne leerlingen van het gymnasikum van de abdij. 

Langs de weg bleef na de ontginning een reststrook grond van zo’n 40 meter breed over, en op die 

reststrook is eind 19e eeuw het hotel gebouwd. Vanwege zijn beeldbepalendheid en ligging bij de 

ingang van het abdijcomplex is het echter wel in het ensemble opgenomen. 

 

Cultuurhistorische waarden 

Met name waardevol in het ensemble zijn de regelmatige wegenstructuur met laanbomen, de 

agrarische ruimten tussen en naast de lanen (als vierkante en rechthoekige ‘kamers’), de hier en daar 

monumentale beplanting buiten de lanen (m.n. het oude bos rond de bunker) en het 

geconcentreerde abdijcomplex met monumentale bebouwing in de zuidelijke hoek en de 

nabijgelegen Duitse vluchtbunker. Tevens waardevol te noemen zijn het hotel en de nog herkenbare 

ontginningsgrens van Lilbosch op enige afstand van de weg Pepinusbrug. 

 

Monumentale platanen in het bos nabij de bunker en op het terrein van het voormalige gymnasium. 



(foto: Luuk Keunen, 6 mei 2014). 

 

 


