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Zoals u in de uitgereikte brief, die tijdens de jaarvergadering van 15 maart .: I:
2008 jl. hebt kunnen lezen, wil de redactie onderwerpen, thema's en
rubrieken etc. vaststellen en u verzoeken daaromtrent een bijdrage te
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leveren.
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Wij willen een lijst maken van onderwerpen, thema's, rubrieken, etc. Hebt ,~q
u daarover ideeën, zijn er onderwerpen etc, waarvan u vindt, dat ze voor
./;(:'r
de Vonder belangrijk of geschikt zijn? ... Stuur ze ons!!!!
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Ten aanzien van de volgende onderwerpen zouden wij nu al graag op een
bijdrage uwerzijds willen kunnen rekenen. Bij voorbaat onze dank.
.t ;
• oude familiegeschiedenissen
• emigratie in de jaren 50: het vertrek, de wederwaardigheden aldaar
en de terugkomst van sommigen.
• Het graven van het kanaal en de ontginning van de Peel trok
vreemden aan met een eigen levensstijl. Sommigen zijn blijven
hangen. Welke karakteristieken hadden deze mensen? Welke
hebben ze mogelijk nog???
• De technische ontwikkeling van bepaalde beroepen,. Wat was de
aanleiding ertoe. Wat waren de effecten voor deze
beroepsbeoefenaars, welke voor de gemeenschap.
Deze onderwerpen zijn uiteraard niet dwingend.
Allerlei andere artikelen over onderwerpen, die uw belangstelling hebben
en de heemkunde aangaan zijn van harte welkom ... !!
Wij zijn benieuwd ... U ook?? Onze dank bij voorbaat.

De redactie

3
2

1 ,I~
;i1tl
1

HEIHORSTEN: TERUG NAAR HET
LANDSCHAP VAN VROEGER

Bovendien reageren ook ondernemers uit het gebied en de
gemeente Someren enthousiast.

door Ria Berkvens

1 Inleiding
Dit voorjaar hebben de heemkundekring De Vonder en het IVN
Asten-Someren voor het eerst gezamenlijk naar buiten toe een
projectplan gepresenteerd voor het herstel en de ontwikkeling
van het cultuurhistorisch landschap van het recreatieplangebied
Heihorsten in Someren. De Heihorsten is het gebied ten zuiden
van de provinciale weg naar Heeze, gelegen tussen de Somerense
kom en de bossen rond het Keelven. Het is in het
Reconstructieplan aangewezen voor de ontwikkeling van natuur
en recreatie, met als belangrijk uitgangspunt de versterking van
het landschap, de natuur, het water, de cultuurhistorie en de
archeologie. In het totale project Heihorsten zijn een groot aantal
initiatieven opgenomen, zoals de aanleg van een golfbaan,
. àrboretum, de bouw van recreatieverblijven, een
bezoekerscentrum. en de herinrichting van de beekdalen van de
Peelrijt en de Kleine Aa. Doel van het gezamenlijke IVNheemkundeplan is om bij de herinrichting van het gebied het
landschap zoals dat er ooit was en waar het kan terug te laten
keren, met onder meer moerasbosjes, een gevarieerde aanplant
van inheemse soorten als els, es, wilg, meidoorn, wilde appel en
roos, wegedoorn en hazelaar, herstel van oude paden, wanden
voor de oeverzwaluwen de ijsvogel, het accentueren van
hoogteverschillen, de aanleg van een speel bos, het verwijderen
van door bemesting voedselrijke grond, het markeren van
verdwenen kastelen en hoeven. Gezien het feit dat de provincie
haar waardering heeft uitgesproken over dit aspect van het plan
Heihorsten, is de kans groot dat een groot deel van de hier
gepresenteerde plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

Fig. 1:
Topografische
kaart van het
recreatiegebied
Heihorsten
gelegen tussen
Someren en de
Strabrechtse
Heide

Om bij de ontwikkeling C.q. inrichting van al deze recreatieve
projecten in de Heihorsten rekening te kunnen houden met de
aanwezige cultuurhistorische landschapselementen, is een
inventarisatie gemaakt van bestaande cultuurhistorische
landschapselementen, die betrekking heeft op o.a. oude
wegtracés, oude akkers, steilranden, oude vennen, natuurlijke en
gegraven waterlopen, voorden en bruggen en middeleeuwse
hoeven.
Hieronder volgt een samenvatting van het door Riet Harel van de
IVN en Ria Berkvens van de heemkundekring de Vonder
gezamenlijk opgezette projectplan, waarbij ingegaan wordt op
het gevarieerde landschap van de Heihorsten en de
"', I' ,
mogelijkheden in het projectgebied voor inrichting en herstel van
zowel natuur als cultuurhistorie, waaronder de beekdalen van de
Kleine Aa en de Peelrijt en het gebied rond de Donck.
5
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ook kampen genoemd werden, spreken we van een hoeven- of
kampenontginning. Alleen bij de Peelrijt vinden we het patroon
van kampontginningen niet. Het gebied aan weerszijden van de
Peelrijt is pas veel later ontgonnen.
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De gehuchten gaan terug op middeleeuwse hoeven, die de
" :
kleinschalige ontginningen ter hand hebben genomen. Het beeld
dat uit het historisch onderzoek naar voren komt, is dat van een
'; j.
hoevenlandschap aan de rand van grote dekzandcomplexen,
;i~ ,
waarvan de lager gelegen en vochtige gronden nabij de
I
beekdalen, vennen en moerassen in de regel werden ontgonnen ~~II
gedurende de Volle en Late Middeleeuwen. De heide vervulde
' :1
een belangrijke functie in het agrarische systeem van de
.);l~
nederzettingsgemeenschappen. Zo zijn we voor Someren al vroeg !:fr"
geïnformeerd over het gemeenschappelijke gebruik van de
11 I '
heidevelden die deel uitmaakten van de gemeynt. De boeren van
':\ J
Someren haalden op de heidevelden strooisel (gras), plaggen,
heidemaaisel en zand, die als ondergrond dienden voor de stallen.
Daar werden ze vermengd met de uitwerpselen van het vee. De
,:,
resulterende mest werd uitgereden over de akkers. Vee liet men I:: .~;
grazen in ~oerassige gebieden; daar mocht m~n geen mest rapen! ';1 "
Het westelIjk deel van het beekdal van de Kleme Aa werd
.!
ontgonnen vanuit de nederzettingen op de oostrand. Van daaruit '
ontstonden paden dwars door het beekdal (Dellerweg, De Hoof)
en langs deze paden werd in een wisselende perceleringsrichting
het beekdal als beemden in gebruik genomen. Het noordwestelijk "
deel van het beekdal is wat later ontgonnen vanuit de Heikant en
kent een strokenverkaveling.
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Fig. 2: Kaart van het plangebied uit 1832
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2. Landschappelijke ontwikkeling van de Heihorsten
Het gebied ten westen van Someren illustreert op een bijzondere
manier de langdurige ontwikkelingsgeschiedenis van het
heidelandschap in het buitengebied van de Oost-Brabantse
zanddorpen. Tussen Someren en de Kleine Aa strekt zich een
cultuurlandschap uit met verspreide gehuchten en kleinschalige
kampontginningen, afgewisseld met beekdallandschappen. De in
de beemden aanwezige strokenverkaveling hing samen met de
vlakbij gelegen nederzettingen aan de oostelijke rand van het
beekdal van de Kleine Aa. Deze nederzettingen bestonden vaak
uit slechts een of enkele hoeven gesticht op plaatsen waar geringe
reliëfverschillen een afwisseling in droge en vochtige
omstandigheden veroorzaakten. Bij deze ontginningen had iedere
boer een 'huisakker' en stukjes weiland in de buurt van de
boerderij. Schapen dienden voor de bemesting van de akkers.
Omdat vaak sprake was van slechts een hoeve en de huisakkers
6
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De Somerense bossen bevinden zich op stuifzandheuvels, die
. J
ontstaan zijn doordat de overheersende zuidwestenwind het zand ,I
uit de laagten naar het noordoosten blies. De vennen in het
:1
gebied Heihorsten zijn waarschijnlijk ontstaan doordat tijdens het 1,1
Laat Pleistoceen de wind op plekken met een ondoorlatende laag .}
grote uitwaaiingslaagten vormden, die zich vulden met water.
'
7

Het water kon door de dichte laag niet wegzakken waardoor
moerassige laagten en vennen ontstonden. Vennen werden
gebruikt voor het wassen van schapen en het roten van vlas.
Boeren haalden er drinkwater uit voor het vee en staken aan de
rand van de vennen turf voor brandstof. Het was particulieren op
beperkte schaal toegestaan turf te steken in turfveldjes voor eigen
gebruik als brandstof. Daar mocht men gedurende een aantal
dagen een of twee turfschoppen steken. Alles wat de
gemeenschappelijke gronden opleverde was in die tijd van
waarde, zoals bagger uit de vennen, gras, russen, zoden,
sprokkelhout, stuifzand en eikels. Overal had men toestemming
voor nodig, ook voor een kar stuifzand.
De resultaten van vergelijkend kaartonderzoek tonen aan dat een
groot deel van de wegenstructuur van Someren dateert uit de late
Middeleeuwen. Belangrijke doorgaande routes waren de
Vaarseistraat en de Maarheezerdijk, die vanaf de Vaarseistraat
richting Sterkselliep over de heide. De Vaarseistraat heette
oorspronkelijk Vaarselsche Dijk, wat erop duidt dat het wegtracé
. [deels) verhoogd was, waardoor men ook in de winter van deze
doorgang gebruik kon maken. De Maarheezerdijk was van
oorsprong een karrenspoor over de heide, dat mogelijk al zijn
oorsprong vindt in de prehistorie. Er liggen grafheuvels langs
deze route, die we vinden bij Kraayenstark en over de grens in
Sterksel. De Hoolstraat is een oude gehuchtweg, die de oude
hoeven met elkaar verbond en die mogelijk al teruggaat tot in de
Romeinse tijd. Het is de enige weg over een smalle dekzandrug.
De Kerkendijk was een kerkpad van Someren naar de schuurkerk
net over de grens van Someren-Heide in Nederweert. Veedriften,
akker- en heidewegen komen veelvuldig voor, zoals de
Dellerweg, De Hoof, de verdwenen Parallelweg en Kuilvenweg.
De wegenstructuur blijft vanaf de 14e en 15 e eeuw tot in de 20 e
eeuw relatief constant. Dit blijkt uit het feit dat de
laatmiddeleeuwse straatnamen van Someren voor een deel nog
bestaan. Uit de 16e en 17e eeuw is bekend dat het onderhoud van
8

de wegen behoort tot de taak van de mannen uit de dorpen. Zij
moeten de kuilen en karrensporen dichten en de begroeiing
wegsteken. Vaak worden de wegen bol aangelegd om een goede
afwatering te krijgen. Alle doorgaande wegen waren in de 16e en
17e eeuw afgesloten met hekken, zodat de schaapskudden en
ander vee konden worden tegengehouden. De hekken en wegen
werden verplicht door de inwoners onderhouden. Halverwege de
1ge eeuw beginnen zich veranderingen af te tekenen in het

Fig. 3: Huidige wegenpatroon op de kaart uit 1905 van het
plangebied (bron: KIeH)
wegensysteem als geheel. Dit is het gevolg van
overheidsbemoeienis, heide- en veenontginningen,
dorpsuitbreidingen, nieuwbouw van kerken en de uitvoer van
bestemmingsplannen. In 1845 waren de wegen nog steeds
onverhard en er stonden meestal geen bomen langs de
doorgaande wegen. In 1935 waren alleen de doorgaande wegen
verhard.
3. Middeleeuws hoevenlandschap
9

Het landschap in de late Middeleeuwen bestaat uit verspreid
gelegen hoeven, buurtschappen en gehuchten. De bewoning
concentreerde zich niet op een speciaal punt of nabij de kerk. De
dekzandruggen waren nauwelijks bewoond, maar grotendeels in
gebruik als akker waar rogge, gerst, haver of boekweit op
groeide. De hoeven lagen verscholen achter hakhoutheggen of
grote bomen. Op vrijwel ieder boerenerf waren eiken geplant,
zodat men beschikte over goed hout dat als bouwmateriaal kon
dienen. De houtwallen rond de akkers waren aangelegd om
verstuiving van de bovenste laag van de grond te voorkomen en
om dienst te doen als veekering. Soms had men sloten en wallen
om de akkers liggen en groeide op die wallen eikenhakhout. De
hakhoutwallen bestonden uit eiken, haagbeuken, hazelaars, of
ander inlands hout. In de beekdalen veelal uit elzen, wilgen.
In het gebied van de Kleine Aa aan de Vaarseistraat, Hoolstraat
en de Kerkendijk lagen enkele grote van oorsprong
middeleeuwse hoeven, zoals Vaarsel, Ten Rode en Ackerbroek.
1; .;; - . In de 16e en 17e eeuw werden aan de Heikant ook percelen
LI r heidegrond ontgonnen en enkele boerderijen gebouwd. De huizen
I 1 hadden lemen wanden en strooien daken. In de loop van de 18e
~ tI: en 1ge eeuw vindt een geleidelijke verstening plaats van de
~I~ huizen. De lemen wanden werden vervangen door
I~~f' zonnebakstenen ofveldovenstenen. Aangezien de dakconstructie
[!'I op de gebinten rustte, kon men zonder probleem de lemen
. wanden afbreken en vervangen door steen. Veldovens voor het
bakken van baksteen werden ter plaatse van de leemkuilen
; ingericht en wandelden met de leemkuilen mee. Op de kaart van
," ca 1840 is in de nabijheid van de Peelrijt een steenbakkerij
• , il
aangegeven.
In het gebied Heihorsten komen de volgende oude hoeven voor:
1. Hoeve Zantvoort
Deze hoeve komt in archieven weinig voor. De vroegste
vermelding is 1429. De naam verwijst naar een doorwaadbare
10

plaats, zodat we de hoeve net onder de kruising
HollestraatIV aarsel in het beekdal van de Houtbroekseloop aan
de Vaarseistraat moeten zoeken. Tot omstreeks 1458 was de
boerderij eigendom van Henrick die Hertogh, daarna van Jan
Brans. De hoeve veranderde waarschijnlijk in de 16e eeuw als
gevolg van de oorlogen van Gelre in een kleine boerenwoning.
2. Hoeve Beerschot ofVarsel
Deze hoeve lag in het beekdal van de Houtbroekseloop aan de
Vaarselstraat, nabij de Donck, en werd in de 15 e eeuw aangeduid
als Verscher of Beerschot. In 1381 was Catharina, weduwe van
Goswinus van Brede eigenaresse van de hoeve. Varsel was een
belangrijke pachthoeve die achtereenvolgens gepacht werd door
ene Roef van Verscher, Wouter des Vroeden en Henricus van
Moersel; sommigen waren schepen van Someren. De Varselse
hoeve nabij de Donk was in de 15 e eeuw in handen van
grootgrondbezitters uit Bree. In 1551 kwam de hoeve in handen
van de Somerense boerenfamilie Deenen, later van den Oetelaar.
De van den Oetelaars waren afkomstig van een lokale hoeve.
Deze verpachtten de hoeve weer. In 1769 werd de Varselse hoeve
verkocht aan drie personen, waarvan er een op de hoeve ging
wonen en de andere twee nabij de hoeve een nieuwe boerderij
bouwden.
3. Hoeve Ten Rode
Deze hoeve lag aan de oostzijde van de Kleine Aa, in de huidige
straat De Hoof. Het was een van de belangrijkste bezittingen van
Postel in Someren. In de 15 e eeuwse cijnsboeken van de hertog
van Brabant komt Postel voor met een betaling van 2 ~ hoen
vanwege de hoeve Ten Rode. De priorij betaalde bovendien cijns
aan de heer van Helmond, dat mogelijk verwijst naar de
oorsprong van de hoeve als oud middeleeuws domeingoed van
Maria van Brabant. In de 18 e eeuw zien we rond de hoeve Ten
Roode dat er huizen worden bijgebouwd. De hoeve bleef nog
generaties in bezit van de familie Rooijmans. De hoeve Ten
Roode bestond in de 1ge eeuw nog steeds, als een van de
weinigen. De oude hoeve ging op 9 dec 1889 door brand
11
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verloren. Het ging om de herberg Oud Kevelaar, die bewoond
werd door J. de Bije. Dit was de oude hoeve Ten Roode op de
buurtschap Hoeven. Ook in 190 I ging een boerderij op de
buurtschap Hoeven in vlammen op. Van de door de familie
Rooijmans in de 18 e eeuw gebouwde boerderijen bestaat
momenteel nog een boerderij uit 1750.
Nabij de hoeve van Postel lag nog een andere hoeve Ten Rode
die particulier bezit was en als Rubeo Manseo of Rode Hoeve
wordt beschreven.
4. Hoeve Groot en Klein Eckerbroek
De hoeven Groot en Klein Eckerbroeck van Postel behoorden bij
het godshuis van Postel en lagen aan de huidige Kerkendijk nabij
de Ruiter. Oorspronkelijk ging het waarschijnlijk om een geheel.
Deze hoeve werd soms ook als hoeve Eckerbroek in Velthem
aangeduid. De naam Velthem werd in de 18 e eeuw verbasterd tot
Velthoven. In het gebied Velthemse acker bezat Gerlacus van
Erpe in 1409 al grond. Hij was eigenaar van de hoeve
Eckerbroek. In 1425 was de hoeve Eckerbroek in het bezit van
Egidius uten Camp en in 1474 van de familie van Kessel. De
. hoeve Klein Eckerbroek was gelegen naast het goed Eckerbroek
van jonker Massereel. In de 1ge eeuw waren op Groot en Klein
Eckerbroek inmiddels nieuwe boerderijen gebouwd.
5. Hoeve Eckerbroek van Massereellag naast het goed
Eckerbroek. Jan van Massereel, heer van Wijnandsrade tussen
Valkenburg en Heerlen, bezat onder meer de hoeve Vaarle op de
grens van Nuenen met Mierlo. Ridder Jan Massereel was een
invloedrijk man; hij was onder meer belangenbehartiger van de
kasteelheer van Helmond. De hoeve van Jan Massereel zou een
afsplitsing kunnen zijn van de hoeve Eckerbroek aan de
Dellerweg. In 1482 wordt de boerderij uitgebreid aan de Heikant.
In de 16e eeuw was de hoeve vooral bekend onder de naam hoeve
Massereel. In de 18 e eeuw heette het de Balhoeijsense hoeve,
naar de familie Massereel van BaIlegoy. De pachthoeve van
Massereel, toen Balhoeijsense hoeve, was in de 18 e eeuw het
laatste adellijke bezit in Someren.
12

Fig. 4: De Hoeven Groot
en Klein Eckerbroek in
1832, met de Kerkendijk
over de Kleine Aa

In de loop van de 17 _18 e eeuw veranderde het aanzien van
Someren en Asten. De kasteeltjes, kerken, kapellen en grote
hoeven waren vergane glorie en raakten langzaam in verval. Als
gevolg van de Staatse overheersing verdwenen de adellijke
families en de huizen en kasteeltjes werden gekocht door
plaatselijke inwoners. Ook werden nog bestaande adellijke
huizen in de tweede helft van de 18e eeuw afgebroken. De
armoede was zichtbaar aan de aftakeling van deze oude
gebouwen en aan de landerijen die tijdens de oorlogen en
landbouwcrisis braak bleven liggen. Pas eind IS-begin 1ge eeuw
werden initiatieven genomen om een brouwerij en een molen te
bouwen en nieuwe wegen aan te leggen. In die tijd raken de
turfpercelen uitgeput en de heide- en moerasgebieden moeten
bezaaid zijn geweest met turfkuilen. Op delen van de gemeynt
ging men naaldbomen aanplanten, die in het bezit van de
gemeente waren. Veel bomen had Someren niet, in IS06 nog
geen 100 ha. Bomen kwamen vooral voor langs doorgaande
wegen, aan de rand van de gemeynt, rond pleinen en bij de
boerderijen. De gemeenschappelijke gronden waren grote open
vlakten met heide, zandverstuivingen en moeras. Hierin lagen
ook talloze vennen waarvan sommige dicht bij het dorp, te weten
het Turfven en het Kuilven.
4. De Kleine Aa
13

In het gebied van de Kleine Aa, aan de oostrand van het beekdal,
lagen enkele grote hoeven, zoals Vaarsel, Ten Rode en
Ackerbroek. Het gebied daarbuiten bestond uit heidevelden,
vennen, broekgronden en moerassen, met namen als Heihorsten,
Weivelden, Ripsvelden en Broekvelden in het beekdal. Ten
westen daarvan, tussen het beekdal van de Kleine Aa en de
Peelrijt lagen de vennen Turfven en Kuilven in een van
oorsprong moerassige laagte. In dit gebied dat als
gemeenschappelijke grond werd gebruikt, lagen kuilen waar turf
werd gestoken of gebaggerd. Het was een woest en open
landschap waar nauwelijks bomen voorkwamen. Grotendeels van
het jaar waren de woeste gronden in gebruik voor het weiden van
de schapen. Men beschouwde die gronden als terreinen waar men
van alles kon halen voor de landbouw en als gebied waar men
vee kon weiden. Uiteraard kwam er ook veel wild voor,
waaronder wolven. Pas in de 16e en 17e eeuw werden aan de
Heikant percelen heidegrond ontgonnen en enkele boerderijen
gebouwd .
. Langs de Kleine Aa trof je in het noordwestelijk deel de typische
langgerekte strokenverkaveling aan van de loodrecht op de beek
liggende beemden, terwijl de rest van het beekdal vooral een
blokverkaveling met wisselende percelering kende. Deze hing
samen met de in de buurt van deze beek gelegen hoeven. Op
topografische kaarten van rond 1900 is het coulisselandschap van
de Kleine Aa uitstekend gedocumenteerd. De ontginning van de
beekdalen noodzaakte tot het graven van veel slootjes, zodat de
kleine weide percelen werden gescheiden door
afwateringsslootjes die aan weerszijden werden beplant met
voornamelijk elzenheggen. Het was een prachtig landschap, maar
niet doelmatig voor de moderne landbouw. Grootscheepse
ruilverkavelingen waren de oplossing. De ruilverkavelingen
hadden tot doel de landbouw te optimaliseren en daarmee
verdween de oude perce1ering die in de loop van de eeuwen was
ontstaan. De ruilverkaveling Kleine Aa vond plaats van 1946 tot
14

Fig. 5: De situatie rond de Kleine Aa op de topografische
kaart van 1870

1971 en bevatte 1500 ha. Het gebied Heihorsten maakte deel uit
van de ruilverkaveling Dorp en Eind, die vanaf de jaren 60 is
uitgevoerd en omvatte ook 1500 ha. Daarbij werd de Kleine Aa
genormaliseerd en werden de aanwezige steilranden in kaart
gebracht. Pas in 1956 kon na instemming van de eigenaren
worden gestart. Tijdens de ruilverkaveling werden ook veel
wegen verhard. Daarnaast werd ook gekeken naar de boerderijen:
bomen werden gekapt omdat die de huizen te vochtig zouden
maken, keukens vervangen en kleine ruiten werden groot.
Dankzij deze aanpak kwam een einde aan de erbarmelijke
woonomstandigheden waarin sommige gezinnen woonden. Aan
15

de andere kant werden ook veel oorspronkelijke elementen aan
eeuwenoude boerderijen ontnomen, waardoor zij veranderden in
lelijke, gehavende panden.
De Dellen, het gebied aan weerszijden van de Dellerweg in het
beekdal van de Kleine Aa, was een langgerekt nat gebied, een
zogenaamde 'rijt' of' del', dat tussen twee zandruggen ligt en
tevens op de flank van een waterscheiding. Het is komvormig en
heeft een gestagneerde waterafvoer, waardoor veenvorming kon
optreden. Vanuit dit veenpakket ontspringt een loop, beekje of
rijt. Verder stroomafwaart lagen zogenaamde 'goren', lange
laaggelegen natte gebieden waar de beek doorheen stroomt. Ze
hebben een dikkere veenlaag dan rijten en zijn voedselrijker. Nog
verder stroomafwaarts lag een 'broek'. Hier stroomde de beek
meestal langs en niet erdoor, zoals bij het goor. Het gebied is
voedselrijker en minder vochtig door de dunnere veenlaag. Het
woord Broek is een algemene oude aanduiding voor natte
laaggelegen gebieden. Opvallend is de verspringing van de
~leine Aa ter hoogte van de Kerkendijk en de Dellerweg. Beken
werden stroomopwaarts vaker verlengd tijdens
ontginningswerkzaamheden en mogelijk is dat hier ook aan de
hand. Alleen tussen de Dellerweg en de Hoeven ligt het beekdal
van de Aa op het diepste punt, terwijl de beek daar ten noorden
en zuiden van, vrijwel tegen de steilrand naar de hoge gronden
ligt. Ter hoogte van de Dellerweg was het beekdal op zijn smalst,
dus de meest gunstige locatie voor een voorde.
5. De Peelrijt
De Peelrijt die hoort tot het stroomgebied van de Dommel, heeft
zijn oorsprong in de Heide (tegenwoordig Somerensche Heide)
dicht bij de grens met Nederweert, en stroomde dwars door
uitgestrekte heidevelden via het Beuven op de Strabrechtse Heide
naar de Kleine Dommel. In tegenstelling tot de Kleine Aa werd
de Peelrijt vooral gevoed door water afkomstig van (voormalige)
heidegronden, waardoor het een zuur karakter had. In het gebied
, van de voormalige vennen (Turfven en Kuilven) komt kwel in het
16

Fig. 6: De situatie rond de Peelrijt op de topografische kaart
van 1870
maaiveld voor, terwijl in het gebied van de Peelrijt plaatselijk
slootkwel wordt aangetroffen.
In 1924 werd het riviertje de Peelrijt verbeterd. De Peelrijt was in
het kader van de 1ge eeuwse heideontginningen ook al
gedeeltelijk vergraven. Door het intensieve gebruik van de
binnen het stroomgebied van De Peelrijt gelegen gronden in de
17
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20e eeuw heeft het Peelrijtwater tegenwoordig een voedselrijk
karakter. Sinds de 1ge eeuw werden percelen in het
landbouwgebied het Kuilven via de Peelrijt afgewaterd naar het
Beuven. Toen in de 20 e eeuw steeds meer kunstmest werd
toegepast, was het water van de Peelrijt te voedselrijk voor het
Beuven. Het ven moest juist voedselarm water hebben. Om dit te
bereiken werd in 1986 de Peelrijt omgeleid naar de Kleine Aa,
waardoor er geen water vanuit de landbouw meer in het Beuven
kwam.
De Peelrijt is in het kader van de 1ge eeuwse heideontginningen
vrijwel geheel vergraven. Aan dit proces herinneren ook enkele
goed herkenbare ontginningslijnen. Vanaf de negentiende eeuw
voltrokken zich tal van plaatselijke ontwikkelingen. In 1920 werd
het Meerven drooggelegd. Deze kleinschalige drooglegging
vertoont nu een fijnmazige structuur van ontwateringssloten, die
vanaf 1940 werden gegraven om het nog beter te ontwateren. De
eerste grote ontginning in Someren vond plaats ten zuiden van de
. ~eg van Someren naar Heeze, waar 125 ha heide werd
ontgonnen. Tussen 1914 en 1925 werd hier door Staatsbosbeheer
120 ha bos aangelegd met een rationele, rastervormige opzet.
6. De Donck
De naam Donk wijst op een natuurlijke verhoging in het
II
landschap. Het zou hier om een strategische plaats kunnen gaan
! I op de route van Heeze naar Someren. Het huis de Donk was
gelegen in het gebied de Donk. In het cijnsboek van de heer van
Helmond van 1381 is al sprake van Ter Donc, zonder toevoeging
of het een kasteel of hoeve betreft. Eigenaar van de Donk in 1381
was Wilhelmus van Stakenborch, een van de belangrijkste
families in Someren uit die tijd. Wilhelmus werd met twee posten
in het cijnsboek opgenomen, te weten de Donk en een perceel
genaamd de Leemculen. Hij bezat ook het goed Ter Culen (met
als betekenis: bij de kuilen), zodat het vrijwel zeker bij de
Leemsculen gesitueerd moet worden. In 1400 is bij de verkoop
van de hoeve Ter Culen sprake van een goed Borchberch,
18

waarmee mogelijk de Donk werd aangeduid. In de Bossche
1:, "
protocollen wordt die Donc in 1422 nog genoemd als een goed
(: IJl'
dat gelegen was nabij de hoeve 't Houbroec. Naast de Edelenborg 'I' I'!!
e
e
was de Donk in de 16 en 17 eeuw het enige kasteel in Someren. !t:· 1'.:,
In 1474 was Jan van Kessel eigenaar van de hoeve Vladeracken, ,1[. h~
e
de hoeve Ten Eckerbroek en de Donck. De hele 15 eeuw bleef !~ Cl!
de Donck in het bezit van de Van Kessels. Steeds wordt de
.1' ~ 1
Donck aangeduid als "huis" en dat betekent in die periode dat het '!~II:l!
om meer ging dan een boerenhoeve. In 1570 werd het door de
it~li ;l~
van Kessels verkocht aan Jonker Jan van Gerwen. Vervolgens is f' 1'\
het in 1595 in bezit van Du Bois, gouverneur van Weert. In 1625 f "
stond het op naam van jonkvrouw Margriet van Oudtheusden en :~. ,I
in 1649 ging het over naar jonker Nicolaas van Oudtheusden. Het 'JiJ ~I
was ~oen een omwaterd huijs en werd verhuurd aan een boer die ,11, .tl
ook m vlas en garen handelde. In 1717 werd de Donk met de
' ' ..
schuren en zijn dreven en houtgewassen verkocht aan Peter Guns .:1~1}1
uit !"1aarheeze, een ri~ke te.utenfamilie die h~? ~eld belegd had in r~!:~ll~i
lellingen aan dorpen m ZUIdoost-Brabant. ZIJ gmgen wonen op
Ij1"j'!!
de Donk. Hun dochter die gehuwd was met klokkengieter Joseph l:~!~
Petit, woonde bij hen in. Petit vestigde zij~.klokkengieterij
~~
eveneens op de Donk. Daarnaast was er blIjkbaar ook nog een
~H J:
olieslagerij. De Donk werd omschreven als seekere huijsinge,
'~: 'lil
neerhuijsinge genaamt de Donck daaronder begrepen, groot
l!~i'
omtrent veertigh lopensaat. De Donk was bijna 50 jaar het
,!f~ \
woonhuis van de Petit klokkengieters. Ook de naastgelegen
1r [.
hoeve en een huisje was in hun bezit. Het pand werd in 1742
):i: ~,
door brand getroffen, maar het kon nog worden hersteld. In 17 65 ~i~,1 lilt.
werd er een koopbierbrouwerij op de Donk gevestigd, waarvoor 'li:~ 1\
een brouwerij met pannendak en een gemetselde schoorsteen
J~
werd gebouwd. Na het faillissement van de klokkengieterij in
,ik
1771 werd de Donk in 1778 verkocht aan de Rooij, die de
'I~I ~
brouwerij tot circa 1790 voortzette en er ook herberg hield. In
![, ~j
1802 brandde het huis af, wat vrijwel het einde betekende voor
:1:: I~
de Donk. In 1815 wordt de Donk nog genoemd toen deze
.':.lt!~f.
verkocht werd aan dominee Kremer. Waarschijnlijk betreft het
Ji I'

!
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alleen de overgebleven gebouwen aangezien de brand alles had
verwoest. Deze restanten moeten tussen 1815 en 1841 gesloopt
zijn. Van de Donk waren in 1841 alleen nog de fundamenten van
het kasteel, de grachten en een vijver op perceel F 897 zichtbaar.
Bij het graven van een afwateringssloot, in het kader van een
ruilverkaveling, werden in 1967 de funderingen van de
noordwestelijke hoek van het kasteel 'De Donck' aangesneden.
Dat was aanleiding voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (tegenwoordig de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, afgekort
RACM) om een gedeelte van het oostelijk aangrenzende perceel,
de plaats waar de overige resten van het kasteel werden vermoed,
op de lijst van archeologische monumenten te plaatsen. Over de
omvang en de lay-out van het kasteel was op dat moment geen
nadere informatie voorhanden, waardoor men er vanuit ging dat
het kasteel een vrijwel vierkant grondplan bezat. Ook doordat de
locatie van de vondstmeldingen op dit terrein nogal uiteen liepen,
. bestond er twijfel over de precieze locatie van het kasteel. Om
deze onduidelijkheid weg te nemen en om meer inzicht te
verkrijgen in de plattegrond van het voormalige kasteel en de
kwaliteit van de fundamenten, werd in de jaren 90 door de
Rijksdienst besloten om nader onderzoek te verrichten.
Aanvankelijk leek de plaats waar het kasteel zou moeten hebben
gestaan nu niet bepaald de meest ideale locatie voor een dergelijk
bouwwerk. Als de beschikbare gegevens ongeveer klopten, dan
zou het kasteel hebben gestaan in een laaggelegen en daardoor
nat terrein. Logischer zou zijn om te veronderstellen dat het
kasteel meer naar het westen zou hebben gelegen, op de plaats
van een hooggelegen terrein dat 'De Donck' wordt genoemd, of
desnoods meer naar het oosten waar zich eveneens een
natuurlijke verhoging in het landschap bevindt. De Donck is
echter een kasteeltje of moated site met grachten eromheen. De
aanleg van dit soort woningen is altijd gekoppeld aan laaggelegen
20
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Fig. 7: Locatie van De Donck op de kadasterkaart van 1832
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Uit het archeologisch onderzoek bleek dat het kasteel wel
. b'lr
degelijk op de plaats waar het werd verondersteld ligt. Het is
' ~I'
gebouwd op een iets hogere zandkop in een overigens
~I
laaggelegen gebied. In de jaren '50 is deze zandkop geëgaliseerd
en met het zand zijn de (restanten van de) grachten opgevuld. De '~
woonvleugel, met een afmeting van ca. 23 x 7 m, lag aan de
~
wes~zijde van de zandkop en grens.de aan drie ~ijden direct aan de f:~1 ':.
omnngende gracht, waardoor op dIe plaatsen dIep gefundeerd
moest worden om verzakking en onderspoeling te voorkomen. De ' "
oostzijde van de woonvleugel grensde aan een binnenplaats die : I~i ~,
mogelijk verder slechts werd begrensd door de gracht, maar ook
omsloten kan zijn geweest door een palissade of een licht
:~I

!
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Fig. 8: Tekening van De Donck anno 1789

muurtje. Als aan de tekening van De Donck anno 1789 (zie fig.
8) enig waarheidsgehalte mag worden ontleend, dan lijkt iets
dergelijks het geval te zijn geweest. Overigens staat op deze
. t~kening nog een ronde toren aangegeven, die dan op de
zuidoosthoek van het kasteelterrein zou hebben gestaan.
Sonderingen vanaf het maaiveld op deze plaats leverden echter
niets op. De woonvleugellijkt te hebben bestaan uit twee, bijna
even grote delen, gescheiden door een tussenmuur. Van het
zuidelijke gedeelte is de oostmuur, in de vorm van een
uitbraaksleuf, herkenbaar. Bij het noordelijke gedeelte is deze
muur niet aantoonbaar. Mogelijk is de muur hier vrij ondiep
gefundeerd en zijn de sporen hiervan verdwenen bij het
egaliseren van het terrein. De funderingen bevinden zich op 40
tot 50 cm diepte; de onderzijde van de fundamenten bevinden
zich op ongeveer 1.65 m onder het huidige maaiveld. De breedte
van de omringende gracht bedraagt ca. 10 meter, terwijl ook het
aansluitende terrein buiten deze gracht door zijn lage ligging een
moerassig aanzien zal hebben gehad.
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Het nu wettelijk beschermde gedeelte omvat slechts de
gebouwresten. Vanwege het feit dat juist dat gedeelte in het
verleden door egalisatiewerkzaamheden is verlaagd, zullen daar
in hoofdzaak slechts de contouren van het gebouwencomplex
kunnen worden getraceerd. Verwacht mag worden dat veel
gegevens over de bewoners en het gebruik van het gebouw
kunnen worden afgeleid uit de vondsten die zich ongetwijfeld in
de grachten bevinden. Daarom is het terreingedeelte tot aan de
buitenzijden van de grachten door de provincie uitgebreid tot
archeologisch monument.
7. Plannen voor de toekomstige inrichting
Aansluitend op de hier beschreven landschapsgeschiedenis biedt
het recreatiegebied de Heihorsten goede
ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij het beheer van bestaande
natuur- en cultuurhistorische waarden of (her)ontwikkeling van
ecologische en cultuurhistorische waarden goed gecombineerd
kan worden. Toepassing van gemengde landbouw en
natuurontwikkeling zou het contrast kunnen herstellen tussen
hogere, droge delen van het landschap en lagere, natte delen,
zoals de kleine beekdalen, laagten en voormalige vennen.
Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen ook worden gebruikt om de
relatie tussen de gehuchten en de aangrenzende beekdalen en
laagten weer te herstellen.
Om de beleving van cultuurhistorische landschapselementen
verder te versterken, wordt gedacht aan de uitgifte van een
brochure of flyer over de ontstaansgeschiedenis en het landschap
van het gebied, bijvoorbeeld in combinatie met een wandel- of
fietsroute. Ook kan informatie over de cultuurhistorie in het
gebied toegankelijk en inzichtelijk worden gemaakt met behulp
van een website over het plangebied. Aanvullend kunnen
informatieborden bij de Kleine Aa en de Donck informatie geven
over het specifieke karakter van het coulisselandschap, over de
hier aanwezige dubbele weg en over het lang verdwenen kasteel
de Donck.
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geomorfologie volgen en bij voorkeur dus worden aangelegd op
de locatie van de oude vennen. Bestaande hoogteverschillen
kunnen geaccentueerd worden door middel van beplanting,
waarbij opgaande begroeiing verwijderd wordt en bijvoorbeeld
grasland en heide in stand wordt gehouden. Bij de
beurt weer zorgen voor vogels zoals de groene specht en
boompieper. Bij de beplanting dienen inheemse bomen en
struiken te worden gebruikt.

Fig. 9: Het coulisselandschap van de Kleine Aa op de kaart
van 1903 met in de cirkel de dubbele weg naast de Dellerweg.

...

Beekdal van de Peelrijt
De realisatie van een golfbaan en de aanleg van
recreatiewoningen met heliofytenfilter langs de Peelrijt is een
andere doelstelling binnen het plan Heihorsten. Streven is om
hier de oude doorgaande route de Maarhezerdijk te behouden en
te herstell.:n met eventueel een brug over de nieuw aan te leggen
waterpartIJen/vennen. Door een herstel van de oude verbinding
van de Maarheezerweg naar de Vaarseistraat, zou deze gebruikt
k~en worden als wandel- of fietsroute. Belangrijk uitgangspunt
bIJ de aanleg van de 18-holes golfbaan is het behoud en het
herstel van het oorspronkelijke reliëf, waarbij de nieuw aan te
leggen vennen zoveel mogelijk de oorspronkelijke bodem en
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Beekdal van de Kleine Aa
De realisatie van een ecologische verbindingszone langs de
Kleine Aa is een van doelstellingen binnen het plan Heihorsten.
De Kleine Aa voert vooral water van de bemeste oude
bouwlanden af, maar in het maaiveld van het dal van de Kleine
Aa komt ook kwel voor.
Het gebied kent afwisselend een aantal bosjes en (natte)
weidepercelen. Om ecologische verbindingen te creëren zou de
historische en natuurlijke brede bedding van de Kleine Aa
hersteld kunnen worden door middel van het aanleggen van
flauwe oevers en meanders. Daarin past ook de aanleg van
diverse poelen in het beekdal voor amfibieën, inloop drinkkuilen
voor vee en het opschonen van de natuurlijk aanwezige laagten,
onder meer aanwezig in de bospercelen. Afwisselend daarmee
kan ook de oude beemdenstructuur met het kleinschalige
heggenlandschap hersteld worden; hierbij worden smalle
percelen behouden danwel teruggebracht met bijbehorende
passende begroeiing, waaronder brede houtsingels. Het gebied
ten oosten van de Kleine Aa is al verkaveld in de Middeleeuwen.
De westelijke zijde van het beekdal werd pas later ontgonnen. In
de 16de en 17de eeuw ontstond de bewoning aan de Heikant,
terwijl het gebied westelijk daarvan pas in de 19de en 20 ste eeuw
werd ontgonnen. Met het herstel van de kleinschalige
percelering, de perceelsrandbegroeiing en de slootjes (het
coulisselandschap) wordt niet alleen een stuk cultuurhistorisch
landschap in de oude luister hersteld, maar wordt tegelijkertijd
25

een ecologische verbindingszone gecreëerd. Het patroon van
kleine slootjes kan, mits goed aangelegd, tevens bijdragen aan het
vasthouden van gebiedseigen water.
Extra aandacht verdienen de bolle akkers in dit gebied. Hun
kenmerkende verloop, reliëf, verkaveling en archeologische
inhoud is vaak het slachtoffer geworden van woningbouw,
uitbreiding van agrarische bedrijven en rationalisering van de
landbouw. Daarnaast bevatten de oude gehuchten archeologische
resten die bij ingrepen zorgvuldig moeten worden behandeld. Dat
geldt ook voor archeologische resten onder de bolle akkers, maar
bijvoorbeeld ook voor bijzondere plekken in de beekdalen. Het
spreekt voor zich dat in het geval van natuurontwikkeling en
waterberging in het dal van de Kleine Aa archeologisch
vooronderzoek een vereiste is. Op de hoge dekzandruggen met de
bolle akkers, zoals de Hoge Kampen tussen de Kleine Aa en de
Hollestraat en deels bij de Donck, passen graanakkertjes (rogge,
gerst, vlas) met natuurlijk de bijbehorende bloemenranden, die
van educatieve waarden zijn. Herstel van de steilrand naar de
. !?olle akker van de Hoge kampen nabij de vroegere loop van de
Kleine Aa accentueert het reliëf van het oorspronkelijke
landschap. Oeverzwaluwwanden passen goed bij de dubbele
waterlossing dicht bij de Vaarseistraat en is waarschijnlijk een
stukje van een oude loop met verbindingsstuk naar de huidige
Kleine Aa en bij de steilranden naar de hoger gelegen akkers. De
bolle akkers waren, met uitzondering van de randen met
hakhoutwallen, open velden. Solitaire eiken (kruiseik) stonden
vaak als herkenningsteken in het landschap. Aan de locaties van
de hoeven kunnen de oorspronkelijke namen worden
teruggegeven. De historische informatie kan met flyers van
fietsroutes of digitaal op een website van het gebied toegankelijk
worden gemaakt.
Op de rand van hoog naar laag aan de westzijde van de Kleine Aa
van Vaarsel naar de Hoof, liep vroeger een oude zandweg, een

zogenaamde beekgeleidende weg of randakkerweg die precies de
rand van de oude akker volgt. Dit zandpad zou terug gebracht
kunnen worden als wandelroute. Hier zouden braamstruwelen de
ruimte moeten krijgen met hier en daar wat gagel. Bramen, elzen,
gagel en rozen zijn ook nog o.a. goede stikstofbinders.
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Fig. 10: Dubbele wegen in het beekdal van de Kleine Aa: de
verdwenen Parallelweg en Dellerweg op de kaart van 1832
(het noorden is boven).
Parallel en ten westen van de Dellerweg liep vroeger een oude
weg, het verlengde van de Parallelweg, van de Heikantstraat naar
de Hollestraat, waar nog steeds een stukje weg aanwezig is bij
het gehucht aan de Dellerweg, waar oorspronkelijk de hoeve
Eckerbroek van Massereellag. Een mogelijke verklaring voor de
dubbele weg, zou kunnen zijn dat de verdwenen Parallelweg
oorspronkelijk een privé weg was van de hoeve Massereel
(gezien de vreemde bocht). Om toch het beekdal in te kunnen
ontstond pal langs de grens van de eigendommen van Massereel
een pad. Later ontstonden langs dit pad boerderijen.
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Deze route zou hersteld kunnen worden, waarbij zowel een
voorde voor fietsers als een kleine brug voor voetgangers
aangelegd zou kunnen worden. De dubbele weg met voorde: in
samenhang met het herstel van het coulisselandschap is het in
cultuurhistorisch opzicht van belang om de structuur van de oude
wegen te herstellen c.q. in stand te houden. De dubbele weg
Dellerweg en het verdwenen tracé van de Parallelweg leent zich
hier uitstekend voor. Van belang is om het wegtracé te laten
gebruiken door voetgangers en fietsers. Alhoewel van de oude
voorde niet exact bekend is op welke plaats hij lag is de
combinatie van een vonder met een voort een cultuurhistorisch
fenomeen dat meer aandacht verdient. Over de nieuw aan te
leggen loop zal naast elkaar zowel een vonder als een voort
worden aangelegd. De vonder heeft een functie als onderdeel van
een wandelroute, die ook langs de Kleine Aa en de Donck voert.
Een geschikt thema voor een erfgoed educatieproject wordt
gevormd door de geschiedenis van de laatmiddeleeuwse kastelen
en hoeven rond Someren. De kasteelterreinen en hoeven kunnen
worden opgenomen in een toeristisch-recreatieve route, maar
. ~unnen ook op verschillende manieren worden' gemarkeerd'
(bijvoorbeeld d.m.V. beplanting, landschapskunst en
informatiepanelen). Het daadwerkelijk terugbouwen van het
kasteel de Donk is alleen een optie als gekozen wordt voor een
nabij gelegen plek, in verband met de wettelijk beschermde status
van het terrein. Zo'n experimentele herbouw past eigenlijk alleen
in het kader van erfgoededucatie, zoals we dat ook kennen uit het
Historisch Openlucht Museum (HOME) in Eindhoven. Om
herbouw te realiseren zal wel meer onderzoek gedaan moeten
worden naar de nog beschikbare bronnen over het kasteel in
archieven, literatuur, iconografie en mogelijk ook in de bodem
zelf. Een andere optie bestaat uit het opbouwen van het kasteel

Fig. 11: Een voort met een vonder in de Ardennen en een
voort bij de rivier de Mark. Een inspiratiebron voor het
beekdal van de Kleine Aa.

De Donck

zonder de bodem aan te tasten, door middel van beplanting,
stellages, een kunstwerk of een combinatie hiervan, aangevuld
met moderne visualiseringstechnieken.
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"hoger niveau" om enige welvaart in de Peel te brengen. Echter
te afstandelijk en zonder kennjs van de plaatselijke situatie
opgezet zodat het plan van de provincie in eerste instantie moest
worden afgewezen.
De gemeenteraad Asten geeft het echter niet op. Op 24 juni 1854,
twee maand later, besluit zij "mee te werken aan een
provincialen weg vanaf de Limburgsche grenzen bij Meijel door
de kom dezer gemeente (Asten) over Derop, aan te sluiten aan de
geparafeerde weg te Mierlo." Een commissie moest dat onder
leiding van burgemeester Frencken uitvoeren, samen met de
gemeenten Lierop en Mierlo. En die moest vervolgens er bij de
provincie op aandringen de voorgeschreven weg door de
provincie te laten aanleggen

Verzoek gemeentebestuur Someren

...

DE PROVINCIALE WEG VAN MEIJEL
NAAR BRABANT
Een honderdjarige worsteling
De wegverbinding vanuit het Hertogdom Limburg naar de
provincie Noord-Brabant heeft nogal wat voeten in de aarde
gehad. De beweegreden om een begaanbare weg aan te leggen
was minder sociaal dan wel economisch, het was primair in het
belang van de schaarse werkgelegenheid. "Werk der
broodzetting" heette het bij de overheid, al bleef het bij droog
brood.
Op 17 april 1854 kwam er een Koninklijk Besluit dat op 28 april
werd uitgewerkt door de Provincie Brabam. Een poging van het
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In 1856 komt het gemeentebestuur van Someren met een nieuw
voorstel bij de gemeenteraad van Asten. Met de constatering dat
de onderhandelingen ter verkrijging van een provinciale weg zijn
mislukt, en als vervallen moeten worden beschouwd. Someren
stelt nu voor de aansluiting van dien weg aan de Rjjksweg te
Heeze als mogelijkheid te bekijken. Daarover zal op de 25e dezer
(Juni 1854) te Heeze een vergadering met de gemeentebesturen
van Heeze, Eindhoven, Leende en Someren worden belegd om
"tenminste in onderhandeling te treden over de regeling en de
bijdragt".
De gemeenteraad van Asten moest natuurlijk op dit voorstel
reageren. In de vergadering van 26 juni wordt ruiterlijk
toegegeven dat de aanleg van de eerder voorgestelde weg vanaf
het Hertogdom Limburg via Asten, Lierop en Mierlo is mislukt.
Maar dat er wel iets moet gebeuren.
Het nieuwe voorstel van Someren om vanuit Meijel, over de
Limburgse grens naar Asten, via Someren aansluiting te krijgen
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op de Rijksweg Leende, Heeze, Eindhoven, kreeg in ieder geval
meer bijval. Een commissie uit de Raad krijgt de machtiging om
met de aanleg van de "kunstweg" mee te doen. Met een
maximale bijdrage van 25 procent in de kosten.
Toen de weg in 1861 werd aangelegd, werd besloten de weg over
de Wolfsberg en de Voorste Heusden te laten lopen. Heusden
kreeg daarmee zijn verbinding met het Limburgse Meijel
Op 4 november wordt er overeenstemming bereikt over de
kostenverdeling. De provincie Noord-Brabant gaat de weg
aanleggen met bijdragen van de gemeenten Asten, Someren en
Heeze. Voor Asten is dat 12,000 gulden. Eindhoven doet niet
mee.
Het tracé stond nog niet vast. Er is een plan bekend uit ca 1860
via de Polderweg, Pannenhoef en Gevlochtsebaan, maar dit tracé
werd later gewijzigd.
De gemeente Asten moet de kosten dekken door een deel van de
grondreserve (4000 ha.) te verkopen, Als de publieke verkoop
van 323 bunder meer opbrengt dan de verplichte bijdrage aan de
.p..rovincie zal het meerdere ten behoeve van de gemeente
rentegevend worden belegd. Aldus voorgesteld in de openbare
vergadering van 8 augustus 1857, maar veel vertrouwen had men
niet in deze belegging.
In 1870 werd de weg uiteindelijk voltooid. Een kunstweg met
een grindverharding die regelmatig veel onderhoud vroeg.
Bekende wegwerkers (kantonniers) uit die jaren waren Graard
Gutjens (Graard de Guit) en Hannes Coolen. Ze waren dagelijks
met kruiwagen, bats en bezem bezig om de paardenmest op te
Besluit gemeenteraad Asten, 26 juni 1856

Pagina; van tracé keuze weg
ruimen. Voor het groter onderhoud werden in de wintermaanden
boeren ingeschakeld met paard en kar.
De weg moest natuurlijk onderhouden worden. De grindweg was
te kwetsbaar en hier en daar moesten stevige betonen bruggen
worden gelegd. (zie; uit provinciaal archief)
De kiezelweg werd een asfaltweg, maar dat bleek een extra dure
aangelegenheid voor de provincie te worden. Zodanig dat men er
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Een fietsplaatje om van deze weg gebruik te maken

Weg ingetekend op kaartje zoals deze later na besluit van 1862
(ca. 1870) is aangelegd.

toe overging om tol te heffen, het werd een tolweg. Men moest
een bijzondere belasting betalen om van deze weg gebruik te
maken.
Met "Tolbelasting" in de jaren na 1920
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Een "fietsplaatje" om op de weg te mogen fietsen en een "rode
kaart" om met paard en wagen op deze weg te mogen rijden.
Kosten een rijksdaalder per jaar. Het is niet bekend of deze
belasting ook op andere provinciale wegen werd geheven, hier
hebben de mensen uit de Peel hun tol in elk geval meer dan
betaald. In de oorlogsjaren kwam er een einde aan.
In de loop van de jaren nam het verkeer gaandeweg toe, niet
alleen de frequentie van het weggebruik maar ook de aard van de
voertuigen, het verkeer werd steeds zwaarder.
Tot de oorlogsdagen van 1940 werd de weg vooral gebruikt door
paarden, die karren turf vervoerden vanuit de Peel. Met hooguit
een enkele vrachtauto er tussen door. Dat bleef zo tot mei 1940,
toen ook een groot Duits leger met veel paarden ons land
binnentrok. Er was toen nog maar weinig autovervoer. Dat werd
ineens anders met de bevrijding, toen keek men zich de ogen uit
naar wat er aan gemotoriseerd verkeer met de geallieerde legers
voorbij kwam.

Belangrijke weg
De weg was een van de belangrijkste verbindingen van
Eindhoven naar Venlo. En niet zonder problemen, want het vaak
beschadigde materieel moest nogal eens een spoedreparatie
ondergaan waardoor er openluchtwerkplaatsen ontstonden.
De weg was gewoon niet berekend op dit onverwachte aanbod
van verkeer dat steeds drukker werd. Ook de dorpen Asten en
Someren zaten met dit verkeersaanbod dat niet te verwerken was
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in de smalle dorpstraten. Het heeft in al die jaren veel overlast
bezorgd, en, wat erger is, veel slachtoffers geëist.
In 1954 toen kwam de Heesakkerweg tot stand. Een verlichting
voor Asten, ongetwijfeld, maar het leidde ook weer tot
hinderlijke opstoppingen bij sluis 11, ook hier vielen veel
verkeersslachtoffers.
In Someren kon een omleiding van de weg nog enig soelaas
bieden, maar de uiteindelijke oplossing kwam toch pas in 1974
toen de "hoge brug" werd geopend.
Wie zich nu van Meijel naar Heeze wil verplaatsen heeft aan een
half uurtje genoeg. Tenzij hij met paard en wagen is dan moet hij
een andere oplossing zoeken, iedere tijd lost allereerst zijn eigen
problemen op. Maar vraag niet hoeveel moeite onze voorvaderen
hebben moeten doen om ons zo snel van Limburg naar Brabant te
krijgen.

• Brief24 maart 1873 geeft aan; water afvoerproblemen langs
de Provinciale-Meijelseweg, voor een deel veroorzaakt door
de ontginningen, (opmerking provincie).
• Waterafvoerproblemen nabij Sluis 11 en verder de
Provinciale weg van Someren naar Heeze, waar men met 5
gemeentes bij betrokken was.

Uit provincie archief;
Afwatering van de weg was een heikel punt:
'Veel tekenwerk vanuit Provinciale waterstaat, van
aandachtvragende werken, werden betrokken bij het overleg met
de aangrenzende betrokken gemeentes. Hierbij soms met
verwijtende omstandigheden dat de wateroverlast van de weg,
ook tengevolge van de ontginningen ontstaan was. Dat had dan
weer met gevolgen voor de aanleg en verbetering van
waterlopen, met aandrang van de provinciale waterstaat.
Dat probleem deed altijd veel aandacht vragen, tot zeker in de
jaren 1968 toen de nieuwe provinciale weg werd aangelegd.
(Gelijktijdig met een grootschalige ruilverkaveling)
Meerdere aandachtspunten:
• Voorste Heusden in 1883 met grote waterafvoerproblemen.
• Bocht Meijelseweg bij afslag Gezandebaan met uitbreiding
ontginning in 1891

Kaartje van Asten, 1954
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Met aangegeven knelpunten in 1874
Provinciale weg van Someren naar Heeze, nabij de
Hoenderboom;

EEN VERZAMELING VANUIT
VERSCHILLENDE BRONNEN
Met een beschrijving van Gerard ten Thije en Piet Aarts

Ook het probleem bij Sluis 11 en de AA brug overgang vroeg
regelmatige aandacht.

Geschiedenis
Na de uitvinding van de boekdrukkunst in het jaar 1435 door de
Duitser Gutenberg en/of de Nederlander Laurens Janszoon Coster
maakten vooral de kloosters gebruik van deze nieuwe uitvinding.
De monniken bekwaamden zich in de boekdrukkunst en
begonnen een aantal jaren na het uitgeven van bijbels en
geestelijke boeken aan het drukken van bidprentjes. Deze
bidpentjes werden devotieprentjes genoemd.
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Aan de voorzijde van het prentje stond altijd een Heilige
afgebeeld en aan de achterzijde meestal een gebedje. Maria, de
moeder van Christus werd het meest afgebeeld.
Devotieprentjes in onze omgeving.
In Asten en Someren zien we rond het jaar 1600 de eerste
bidprentjes, die door de kloosters en kerken aan de parochies
aangeboden werden. Hiervan zijn er nog een aantal bewaard
gebleven.
Het gedachtenisprentje, bidprentje of doodsprentje komt het eerst
voor in Noord-Nederland in het jaar 1651. Dit kwam
hoogstwaarschijnlijk door de overheersing van de Protestanten.
Het eerste bidprentje dat Heemkundekring de Vonder in zijn
bezit heeft, heeft als jaartal 1823 (een copie van het origineel).
Aan de voorzijde een heiligenafbeelding en aan de achterzijde de
naam van de overledene, de overlijdensdatum en de leeftijd. De
grootte van zo'n prentje was ongeveer 7 bij 11 cm .. Dit formaat
is gebleven tot ± 1960. Mensen met een betere positie in onze
Qlaatschappij namen bij het overlijden wel eens het dubbele
formaat en met een foto op de voorzijde. Door de hoge kosten
was dit vroeger maar voor enkelen weggelegd.
Door het stijgen van de welvaart en het aanbieden van
overlijdensverzekeringen is er een grote verandering opgetreden
in het aanbod van bidprentjes sinds 1960.
Enkele veranderingen zijn:
- bijna altijd dubbele grootte
- voorzijde, diverse mogelijkheden b.v. foto's- tekeningen
- binnenzijde, persoonlijke gegevens, levensloop, gedichten enz.
Voor Heemkundekring de Vonder zijn vooral belangrijk de
eventuele foto en de persoonlijke gegevens. Deze gegevens slaan
wij op in de computer en liggen voor iedereen ter inzage. Deze
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kunnen als hulpmiddelen belangrijk zijn bij het
stamboomonderzoek.
Gegevens die we opslaan: Voornamen - AchternaamGeboorteplaats - Geboortedatum - Overlijdensdatum Overlijdensplaats - Gehuwd ja of nee-met wie? - Beroep Bijzonderheden, foto ja of nee.
Vermeldenswaard is dat er weinig gedachtenisprentjes zijn, die al
deze gegevens bevatten, meestal een aantal van deze gegevens.
Ook dient vermeld te worden dat door de ontkerkelijking en de
crematiemogelijkheden de familie meer dan vroeger afziet van
het uitgeven van gedachtenisprentjes bij overlijden. Als laatste
opmerking dit gegeven, de Rooms Katholieke Kerk is de enige
religie die gedachtenisprentjes in zo'n grote aantallen in de
samenleving heeft gebracht, andere Kerken en Humanisten doen
er bijna niet aan mee. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten.
De aanzet voor het verzamelen van gedachtenisprentjes in ons
heemhuis is een aantal jaren geleden gestart door een schenking
van de heer Dré Remery van ongeveer 3.000 prentjes. Deze
verzameling is gegroeid tot 6.000 stuks. Van de heer Jan Welten
kregen we een CD met de gegevens van 7.000 overledenen en
van de heer Hans van de Laarschot een CD met de gegevens van
ongeveer 23.000 overledenen. De verzamelde gegevens komen
niet alleen uit Asten en Someren, maar ook uit de omliggende
gemeenten. Voor iedereen die eventueel nog een aantal prentjes
in huis heeft of op zolder heeft liggen staat de deur van ons
archief open (dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur). Omdat wij de
originelen niet afstaan en niet in bruikleen geven, maken wij op
verzoek kopieën. Onze voorraad dubbele gedachtenisprentjes is
wel voor ruilen beschikbaar.
Gedachtenisprentjes en Heemkundekring De Vonder
Het archivaat.
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Slagkar
Light
Layriek
Breekriek
Acx
Wan
Stijckeijsere
Botercorf

Saycorf
Hagte
Koor sokken
Punder

Verkrijgbaar in
Heemhuis 7,50 euro

Verkrijgbaar in
Heemhuis 17,50 euro

Karkistje
Koeijtuiers
Keemels

Verldarende woordenlijst oud schrift Boerengedoente.
Deze uitleg van verschillende woorden of begrippen verkregen van de
. neer Hein van de Weerden, 86 jaar, die vroeger zijn boerenbedrijf in
Someren heeft gehad. Graag ontvangt de redaktie de niet ingevulde
beschrijvingen.
Stande
Gaiertob
Schapenray
Gootbank
Koiketel

Moesvloot
Haelt
Linckhaelt
Hangeijse
Spilcorf
Koeijbacken
Onderschot
Hoogkar

staande kast
??
planken tegen een muur om iets op te zetten
??
Ketel aan een draaibarebalk die als het voer
gekookt
was naar de voorstal gedraaid werd, waar de koeien
stonden. Ook wel Sopketel genoemd.
Bak waarin moes bewaard, bewerkt werd?
??
?? mogelijk ook ...
Ketting met twee haken, van het paard naar de kar.
??
gietijzeren ketels die een eindje van elkaar stonden en waar
de koeien uit vraten.
schot tussen twee palen om varkens achter te houden.
Een lange kar
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Handscheelke
Galeije
Roomseij
Thene
Spanrock
Trekpot
Oirfluwijnen aan
de peul uwen

Kressen
Pelle
Booterdoek
Bierstelling
Farcie
Swong
Swongstapel
Haargetouw
Haegt

ook kiepkar of korte kar genoemd
Riem die over het zadel hing, waarin de bUITies hingen.
Riek om iets mee op te laden
Riek om mest te breken.
Grote bijl
Zeef waarmee door opwerpen het kaf van het koren werd
gescheiden
Is hier een strijkijzer bedoeld???
Mand om boter in te vervoeren, hangende aan een beugel.
Kon middels twee kleppen die van binnen naar buiten
draaiden geopend worden
an een beugel waaruit men kon zaaien.
Ketting die van de haam aan de schij (haak) van de kar
vastgemaakt werd
Een paar sokken. ?????
Haak bevestigd aan een schaal die in een hand gehouden
werd en waaraan men het gewicht kon aflezen.
??
pin in de grond waaraan een touw of ketting waaraan dan
weer de koe ...
ketting(en).waarbij twee ringen in elkaar haken die
onafhankelijk van elkaar konden draaien ( ook wervel
genoemd)
??
??
open ronde bak, waar onderin een doekje werd bevestigd (
later een fijne zeef) om de melk te zuiveren.
tinnen ??
?? verwant met spinrok???
??
flossen .. ??? aan de peluw, hetgeen een groot kussen was in
de lengte ( driemaal een gewoon) dat op het voeteinde van
het bed gelegd werd
??
??
doek van boven dicht gebonden, waarin in men de room
liet uitlekken om boter te verkrijgen
??
??
??
??
Pin met vierkante kop in de grond. Met een bijpassende
hamer werd zeis gehaard
Ketel met haak aan een schei.
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING DE VONDER
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren
Acker A.B.l. Hr. en Mevr., Hombroeckstraat I, Asten
Berkers G., Zonneweg I, Someren
Bos ETB, Directie, Trasweg 5, Someren-Eind
Cortooms Verbeme Bouw-Timmerbedrijf, Molenakkers 5, Asten
Driessen Bouwbedrijf, Postbus 90,5720 AB Asten
Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25, Asten
Fysiotherapie Campanula, Floralaan 22, Asten
Gianotten Adviesburo, Witvrouwenbergweg 8h, Someren.
Wil Hoebergen, Belastingadviesgroep Asten, Julianastraat 2, Asten
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren ..
Leenen Someren Beheer bv, Dr. Einattenlaan 28, 5711A W Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.l09, 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13, 5720 AA)
SchildersbedrijfLooymans, Hoommanstraat 1,5711 EZ Someren
Makelaar Strijbosch, Hofstraat 24, Asten
. &1eeus Assurantiën, Posteistraat 26, Someren
snlits Bouwbedrijf b.v., Dorser 2, Someren
Steyns E.B., Winkelstraat 9, Someren
Van Kaam Netwerk, Postbus 1 I I, Someren
Hr en Mevr. Wijnen, Speelheuvelstraat 41, Someren
Hr. en Mevr. de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren
Hr. en Mevr. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, Asten

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder (zie pag.2)

Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom!
Ondergetekende geeft zich op als:

Gezinsabonnement
Abonnee op De Vonder excl. verz.
Bij verzending per post extra

van Heemkundekring De Vonder te Asten/Someren
Bij het lidmaatschap is een abonnement op De Vonder inbegrepen.
Naam en voorletters: ...... ....... ................ .... .. . ..... Hr./Mevr.
Straat en huisnummer: ................. . .......... ... ......... ....... ... .
Postcode en plaatsnaam: ....... ........ ..... . .............. . ... ...... .. .
E-mailadres: .............................................................. .
Telefoonnummer: ............. .................... . ... .... .............. . .
Datum: ............... .... ... ..... Handtekening; .................... ...

Speciale belangstelling voor: .............. .

Gelieve op te sturen naar:
Heemkundekring De Vonder
Molenstraat 10
5711 EW Someren
Na ontvangst krijgt U bericht van ons.
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24,00 euro per jaar
12,50 euro per jaar
10,00 euro per jaar

