
OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
WATERSTEEG A 
 
Woning net voorbij Watersteeg 14, richting Veghel. 
 
In 1860 wordt deze woonplek voor het eerst vernoemd in het Bevolkingregister van de 
gemeente Nistelrode. Daarvoor hoorde deze sectie waarschijnlijk nog bij gemeente 
Veghel. 
Lambertus van der Velden woont hier dan met zijn vrouw Geertruij Oppers en hun 
kinderen. Lambertus is de broer van buurman Joost van der Velden.  
 

Lambertus van der Velden is geboren op 21-08-1818 in Veghel, zoon van 
Arnoldus van der Velden en Maria van der Heijden. Lambertus is overleden op 10-
12-1902 in Stiphout, 84 jaar oud. Lambertus trouwde, 37 jaar oud, op 03-04-
1856 in Erp met Geertruij Oppers, 29 jaar oud. Geertruij is geboren op 18-09-
1826 in Erp, dochter van Hendricus Oppers en Johanna van den Biggelaar. 
Geertruij is overleden op 09-12-1902 in Stiphout, 76 jaar oud.  

 
Op 05-01-1863 komen van Veghel (Driehuis) de weduwe van Arnoldus van der Velden,  
Maria van der Heijden en haar zoon Petrus van der Velden naar hier. 
 

Arnoldus van der Velden, zoon van Martinus Arnoldus van der Velden en Maria 
Lamberti Wijnandus Suijskens. Hij is gedoopt op 20-07-1790 in Veghel. Arnoldus 
is overleden op 08-10-1850 in Veghel, 60 jaar oud. Arnoldus trouwde, 24 jaar 
oud, op 20-10-1814 in Veghel met Maria van der Heijden, 21 jaar oud. Maria is 
een dochter van Antonius van der Heijden en Elisabeth van Steijlen. Zij is gedoopt 
op 07-12-1792 in Gouda. Maria is overleden op 27-10-1865 in Uden, 72 jaar oud.  
Zoon: 
Petrus van der Velden is geboren op 04-04-1820 in Veghel, zoon van Arnoldus 
van der Velden en Maria van der Heijden. Petrus is overleden op 21-04-1906 in 
Vorstenbosch, 86 jaar oud. Petrus bleef ongehuwd.  

 
Vier dagen voor haar overlijden is Maria met haar zoon 
Petrus van der Velden naar Uden vertrokken. 
De woning is hierna afgebroken en als weiland 
ingericht. 
 
Rechts: Sfeertekening van een oude boerderij. 
 
 
Tekst: Cor Ottenheim. 
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