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VOORWOORD
InopdrachtvandeProvincialePlanologischeDienstNoordBrabantwerd tussen1982en198^eencultuurhistorischlandschapsonderzoek uitgevoerd vanhetstreekplangebiedWestBrabant.
Inhetkadervandatonderzoekbestond behoefteaaneenreconstructie vanhetnatuurlandschap,zoalsdatdoordeeerstebewonerswerd aangetroffen.Dezereconstructie isals
Aanhangsel1opgenomeninhetonderzoeksrapport*.
Devoordereconstructie ontwikkeldemethode leekonsinteressantgenoegvooreenwijdereverspreidingviaeenInterne
Mededeling.
Deoorspronkelijk opschaal1:50000getekendekaartenzijn
voordezeInterneMededelingverkleind tot 1:100000.
Verwijzingennaaranderehoofdstukkenslaansteedsterugop
hetbovengenoemderapport.
Graagwilikdevolgendepersonendankenvoorhunideeënen
opmerkingen:W.A.vanHam(GemeentearchiefBergenopZoom),
H.L.Kanters (Stiboka),K.A.H.W.Leenders (Rotterdam),P.
vanderSluijs,G.G.L.SteurenJ.A.J.Vervloet (Stiboka).

'Renes,J.-CultuurhistorischlandschapsonderzoekWest-Brabant.StichtingvoorBodemkartering,rapportnr.1692.Wageningen,1984.
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INLEIDING

Bewonings-enontginningsgeschiedenis hangennauwsamenmethetnatuurlijksubstraat.Zowordt deoudstebewoningvrijweluitsluitendaangetroffen ingebiedendiezonderingrijpendecultuurtechnischemaatregelen
geschiktwarenvoorbewoning enlandbouw. Innattegebiedenwarenditin
deeersteplaatsdedrogestukken.
Inrecentejarenishet inzichtgegroeiddatInveelgebiedenhetnatuurlijksubstraat.ookinhistorische tijdsterkaanveranderingonderhevigisgeweest.Vooraldeontdekking datveelhuidigezand-enkleigebiedenvroegereenveenbedekking hebbengehadheeftveelaandachtgekregen.
Hetveenkanopverschillendemanierenverdwenenzijn.Afgravenofwegbaggerenvoordewinningvanturfisvandiemogelijkheden demeestbekende.InWest-Brabantwerd deaandachtopdeverdwenenveenpakketten
gericht doordeontdekkingdatveelgebiedendieopdehuidigebodemkaartalszandgrondenstaanaangegeven,eenszijnverkochtvoordeturfwinning.
DooronderzoekvanmetnameEdelmanenBorger isbovendiengeblekendat
veennaontwateringvooraldooroxidatievolledigkanverdwijnen.
Tochheefthetverdwenenveenwelsporeninhetlandschapachtergelaten.
Optweeërleiwijzezijndeverdwenenvenenbelangrijkvoordeverklaring
vanhethuidigelandschap.
-Deligging endichtheidvandeoudstenederzettingen isinsterkemate
bepaald doordehydrologische gesteldheid indeperiodewaarindienederzettingen totontwikkelingkwamen.Debewoningbeperkte zichaanvankelijk totdevannaturegeschikteplekken.Pasintweedeinstantie
kwamengebieden inaanmerking dieeerstnavoorafgaandecultuurtechnischeverbeteringen (bijv.ontwatering)ingebruikkondenwordengenomen.Delateenaanvankelijkzeerspaarzameoccupatievangrotedelen
vanWest-Brabantmoethebben samengehangenmethetmoerassigeenontoegankelijkekaraktervandestreek.
-Waarverveningheeftplaatsgevonden draagthet landschaphiervannog
vaakdesporen.
Eenreconstructievanhetnatuurlijk substraat indeperiodevande
oudstebewoning geeft,gezienhetvoorafgaande,inzicht indeontwikkelingvanbewoning enlandschap.Enerzijdswordtdeaandacht gevestigd
opgebiedenwaaroudebewoningverwachtkanworden.Anderzijdswordtduidelijkerwaarmogelijksporenvanvervëningkunnenwordengevonden.
Dehiergepresenteerdekaartvanhetnatuurlijk substraatisinde
eersteplaatsbedoeld alshulpmiddeldbijhetverklarenvanhethuidige
landschap.Vanuitdezeoptiekisgekozenvoor devolgendeopzetvande
kaart.
- Inhethuidigezandgebied iseenreconstructiegemaaktvanhetlandschap indeperiodevandevroegstebewoning.Omdegedachten tebepalenkanhierbijgedachtwordenaanca.1000naChr.Onderscheidenzijn
deeenheden"drogezandgronden"en"moerassenenvenen".Daarnaastkomenassociatiesvanbeidecategorieënvoor.
Determ"moerassenenvenen"isietsruimerdan"veen".Hierdoorwordt
inhetmiddengelatenoferindebetreffendenattegebiedendaadwerkelijkveengroeiisopgetreden.
- InhetLandvanHeusdenenAltenaiseveneenseenreconstructiegemaaktvandesituatierond 1000naChr.Onderscheidenzijnhier"droge

rivierkleigronden"en,opnieuw,"moerassenenvenen".
-Hethuidigezeekleigebied isgevormd doorafzettingvanmarienesedimenten ineenvoormaligveengebied.DezeafzettingenvondeninWestBrabantpasvanafde 12eeeuwplaats.Inhetgebied tenoostenvan
Steenbergen drongdezee-invloednog laterdoor.Eenaantalgebieden
warenhieralbewoond eningerichtvóórdeoverstromingen.Waardie
oudeinrichting tenminstevoor eendeelisblijvenbestaan is"moerassenenvenen"aangegeven.Dezegebiedenzijnimmersalsveengebied
ingericht.Gebiedendienadeoverstromingen opnieuwofvoorhet
eerstzijningericht,zijnopdekaartaangegevenals"zeeklei".De
situatievóórdeoverstromingen ishierniet relevantvoorhetverklarenvanhethuidigelandschap.
Indevolgendehoofdstukken zalachtereenvolgens degevolgdewerkwijze
naderwordentoegelichtvoordealgenoemdedeelgebieden.Alseerste
komtinhoofdstuk2hetLandvanHeusdenenAltenaaanbod,gevolgd
doorhethuidigezeekleigebied (3)enhethuidigezandgebied(4).
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Omeenaantalredenenmagverondersteldwordendatdekomgebiedenin
hetLandvanHeusdenenAltenarondhetjaar 1000grotendeelsgevuld
warenmetveen.Zelfsmoetdatveeneendeelvandestroomruggenhebben
overgroeid.
Debelangrijkste aanwijzingvormt deliggingvandevroegmiddeleeuwse
nederzettingen. Intabel1(par.2.4.2vanhetrapport)zijndeze
aangegeven.Devroegmiddeleeuwsebewoningblijktzichtebeperkentot
devolgendegebieden:
-DeoeverwallenvandeOudeMaas,metDrongelenalsmeestwestelijke
nederzetting.
-DeoeverwallenvandeWaal/Merwede.Voorzoverbekend zijndemeest
westelijke,vroegmiddeleeuwsenederzettingenhierWoudrichemen
Gorinchem.
-DeoeverwallenvandeAlm.ZowellangsdeAlmalslangsdenoordelijkezijtak (deWerken)isvroeg-middeleeuwsebewoninggevonden
totaandeKornsedijk.Hetismogelijkdatdeoudebewoning langs
deAlmnaarhetwestendoorliep totindetegenwoordigeEmmikhovense
polder.
-DeDussense stroomrug,metMeeuwenalsmeestwestelijkevroegmiddeleeuwsenederzetting.
InhetgebiedvandeBiesboschhebben,voorzoverbekend,geenvroegmiddeleeuwsenederzettingengelegen.
Buitendegenoemde oeverwallenenstroomruggenbestaanverschillende
aanwijzingenvoorveen.
-DenederzettingenDussenenDeWerkenhebbenhetkaraktervanveennederzettingenvanhetzelfde typealsOud-AlblasenVlist.Dergelijke
nederzettingen,metdewoningendirectaanderivier,ontstondenaan
veenstromenzonderduidelijkherkenbareoeverwallen.
-Babiloniënbroek ligtopeenzelfdewijzeaaneenveenstroom.Vanuit
dieveenstroom strektedeverkaveling opinnoordelijkerichting.
Opvallend is,datdieverkaveling geenrekeninghieldmetdezgn.
Biesheuvelse stroomrug.Datsuggereert datdestroomrugrond 1100na
Chr. (tentijdevandeontginningvanBabiloniënbroek)nietzichtbaarisgeweest.Anderszoudezenietalleenindeverkaveling een
aparteplaatszijngaaninnemen,maarzoudestroomrug tevensde
meestvoordehand liggendewoonplaats zijngeweest.
Menmaghieruit concluderendatdeBiesheuvelse stroomrug overgroeid
isgeweestdoorveen.
- EenzelfdemogelijkheidbestaatvoordeRijswijksestroomrug,waarop
eveneensoudenederzettingenontbreken.
Ditallesleidt totdeconclusiedatdegrenstussenhetrivierengebied (hetgebiedmetduidelijkherkenbareoeverwallen)enhetveengebied rondhetjaar 1000doorhetLandvanHeusdenenAltenaliep.
Rondhetjaar 1000moetendegebiedenaanbeideoeversvandeWaal/
Merwede (hetgebiedvandelatereGroteWaardaandezuidelijke,dat
vandelatereAlblasserwaard enVijfherenlandenaandenoordelijke
oever)eenzelfdebeeldhebben opgeleverd.
DeAlblasserwaard enVijfherenlandenhebbenhunveenkarakter totop
hedenbehouden.Deoorzaakvandeafwijkendeontwikkeling inhet
LandvanHeusdenenAltenazienwijinde15eeeuwse overstromingen
dieleiddentotdeondergangvandeGroteWaard.Viadenieuwgevormde

kreken indeBiesboschenvandaarviahetHollandsDiepmoetdeafwatering sterkverbeterd zijn.Doordegateninhetzuidwestenmoetde
GroteWaard alshetware"leeggelopen"zijnmetalsgevolgeenversterktemaaivelddaling dooroxidatievanveen.
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Deinvloedvandezeeisindeloopvandetijd steedsverdernaarhet
oostenvoortgeschreden.InWest-Brabant isdieinvloedvooralafkomstig
vanuit de (Ooster)schelde,Honte (Westerschelde),GrevelingenenHaringvliet/HollandsDiep.
Het isnietgeheelduidelijkhoeverdezee-invloedviaHonte en (Ooster)schelderondhetjaar1000naarhetoostenreikte.Hetismogelijkdat
dekleilagenhiernogniet totaanhethuidigeBrabantsegebied reikten
endattenwestenvandeZoomnogeenveengebied lag.
Deklei-afzettingenvanuit deGrevelingenenhetHaringvliet/Hollands
DiepkwamenzekernogniettotaanhethuidigeBrabantsegebied.Het
Haringvliet zoupasrondhetjaar1000ontstaanzijn.2Inhetgebiedten
oostenvanSteenbergenzijnnergensklei-afzettingenouderdanDuinkerke
Illbaangetroffen.3
Vrijwelheelhethuidigezeekleigebied vanNoord-Brabantwasdusrond
1000ADnogeenveengebied.Ditisindeeeuwennadiendoor toenemende
zee-invloedverbrokkeld enoverslibd.
Deuiteindelijkeomvangvandezee-invloed laatzichaflezenuitde
verbreidingvandemarieneafzettingen.
Bijhet interpreterenvandebewonings-enontginningsgeschiedenis is
hetechtervanbelangeennaderonderscheid aantebrengen indezeeinvloed.
Enerzijdsiseenaantalgebiedenvoorkortereoflangere tijdonbewoonbaargeworden.Naverloopvantijdzijndezeweeringepolderd engeheel
opnieuw ingericht.Dezegebiedenzijningerichtalszeekleigebieden
hebbenvrijwelgeenrelatiemethetverdwenenveenlandschap.
Anderzijdsbestaangebiedenaandegrensvandezee-invloed diesteeds
ingebruikzijngebleven.Dekleilaag ishieronderrustigeomstandighedenafgezet enheefteenvoortdurend gebruikvandegrondennietinde
weg gestaan.VoorbeeldenzijndeBeymoerpolders,delenvanKruisland,de
beemden langsdeMark,DeGroteZonzeelsepolderendeMoerdijk.
Deinrichtingvandezegebiedendateertnoguitdeperiodevoordeoverstromingen.Zezijndusingerichtalsveengebied enzijnookalszodanig
aangegeven.
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4.1 Inleiding
Hethuidigezandgebied^vanWest-Brabant isinvergelijkingmetandere
zandgebiedenerglaatgeoccupeerd.Slechtsvanenkelekleinegebieden
isbekend daterbewoningwasindeperiodevoorca.1200.Desnelle
ontwikkeling dieinde 13een14eeeuwplaatsvondhangtnauwsamenmet
vervening.
•Datwijstopeenlandschapwaarinookdenatuurlijke omstandigheden
sterkverschildenvandehuidige.Delateoccupatieendeaanvankelijk
zeerdunnebewoningvondenplaatsineenontoegankelijk gebied,met
drogeplekken temiddenvangrotemoerassen.Dekernvandiemoerassen
werdgevormddooroligotrofevenen,dievanaf de 13eeeuwzijngeëxploiteerdvoor dewinningvanturf.

4.2 Bestaande interpretatiesoverdevoormaligeveenbedekking
Devroegereveenbedekkingvanhetzandgebied isaleerderonderwerpvan
studiegeweest.NaasteengrootaantalgegevensoverkleinegebiedenbestaathetdoorKempenenBrandenbarg samengesteldeoverzichtoverheel
hetgebied tenwestenvanTilburg.5
HetwerkvanKempenenBrandenbarg isbijzonderwaardevol,maardegegevenskondennietzondermeerdooronswordenovergenomen,zoweldoor
depresentatiealsdooronvredemetdekeuzevaneendeelvandegegevens.
Hunmethode isalsvolgtopgebouwd:eenviertalindicatorenvoorvroegereveenbedekking isbekeken.Hetzijnbodemgesteldheid,uitgiftenvan
veengronden,toponymieenverkaveling.Vervolgens isperkilometervierkantopdetopografischekaartbekekenhoeveelvandievier indicatoren
daarvoorkomen.Dit leverteenarceringinverschillendedichthedenop
endaarmeeeenindrukvandevroegereveenbedekking.
Deproblemenzijntweeërlei.Teneerstelijkteenindeling invierkanten
van1x 1kmdiscutabelententweedekanwordengetwijfeld aande
bruikbaarheidvan indicatorenals"leemindeondergrond"en"verkaveling".
Hieronderwillenwedeverschillende indicatorenbesprekenenevalueren..

4.3

Veenindicatoren

4.3.1

Bodemgesteldheid

KempenenBrandenbargnamendehuidigeveengronden (V)enmoerigegronden (W)alsindicatie.Eenindicatiedieookdooronsisovergenomen.
DaarnaasthanteerdenKempenenBrandenbarg ondoorlatende lagen (leem)in
deondergrond alsveenindicatie.Hetgaathiervooralomeenpleistocene
kleilaag,dieopveelplaatsenminderdiepligtdan 120cm-mv.Waardie
laagnetietsdieperligt,isopdebodemkaartniet tezien.Daarbij
komtdatdelaagookvoorkomt ingebiedendiegeenveenbedekkinghebben
gehad,zoalsonderdeBanakkers (eenmiddeleeuwsakkercomplex)inEtten.
Ditmaakthetgebruikvandezeindicatornogalproblematisch;redenom
hemnietinditonderzoektoetepassen.
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A.3.2

Toponymie

KempenenBrandenbarg hanteerdeneenuitgebreide lijstvantoponiemen
diewijzenopveen.Tenbehoevevanonsonderzoek isdelijstnog
enigszinsuitgebreid enisbovendieneentweedegroepnamenonderscheiden:diewijzenopdrogeomstandigheden.Eendeelvandenamenuitde
laatstegroepgeeftnogextra informatiedoordatzespecifiekslaanop
drogeplekken ineenmoerassigeomgeving.
a.Namendiewijzenopveen.Ditzijndeverschillende aanduidingen
voorveen,moeras,merenenplassenenveenwinning.Namenvanturfvaarten (turfvaart,vaart,dilf)zijnniet inhetonderzoekbetrokken,omdatzeookdoordrogegebiedenlopen.
Gebruiktzijndevolgendetoponiemen:
-bies.Genoemdnaardebegroeiing.Biesgroeitopvochtigeplaatsen.
-blik.Schönfeld7vermeldthetgebruikvanhetwoordblikvoor
(onderanderedoorvervening ontstane)plassen.
-broek.Moeras ,vaakbegroeidmetkreupelhout.
- del,dal.Laagte.9
- fles.Stilstaandeplasinbosenhei. 10
11

-goor.Slijk,moerassig land. 1
-hel.Afhelling,hogeofdiepeplek (delaatstevaakdrassigof
metwaterbedekt). 2
-hol.Diepe,moerassigeplek.
-koekoek.Wijstopveen.
- laak.Betekentvaakgrens(rivier).VolgensSchönfeld15 isdeoorspronke
lijkebetekenisechterplas,meer.
- laar.Overdebetekenisvanhettoponiem laarbestaatnogveelonenigheid.Het schijntechtervooralvoor tekomenin (eertijds)
16

17

moerassige streken.10 Gysseling1 geeftalsbetekenis:bosachtigmoerassig terrein.Papeweesophetfeitdat-laar-namen
overhetalgemeeninlagergelegengebiedenvoorkomendan-lo-namen. 18
- leur.Iseensoortturf.19
- lies.Eengrassoortdiegroeitineenmoerassige omgeving.Hetmiddelnederlandse liesisgelijkaanbies. 20
- lis(se).Plant (Iris),dievooralgroeit inverlandendemoerassen
enaandewaterkant.
- lok.Kanduidenopeen"besloten" (ingesloten)stukland.Lok(veen)
isechterookdebovenste,voornamelijkuitwolgras,heideenveenmosbestaandeveenlaag (lok=wollegras). InwestelijkNoord-BrabantkomtLokvooralsnaamvooreenpaarvennen.
-meer.Kanzowelslaanopnatuurlijkealsopdoorverveningontstane
meren.Iniedergevalgaathetomnattegebieden,waarmeestalwel
veenaanwezig zalzijngeweest. 3
-moer.Moerasofveengrond.2**Gysseling25 geeftdebetekenis:
turfuitbatingsterrein.
-moorter,morter,mortel.Drassigegrond.°
-mos.Plantensoort.Hetmiddelnederlandse"mos"duidtookwelop
poel,moerassige grond;"mose"opslijk.Hiervanafgeleidis
-most.Modderigeofdrassigeplek.
- plas.Waarschijnlijk inwestelijkNoord-Brabant eenwatervanzeer
geringediepteofeengebieddatinvochtigeperiodenblankkwam
testaan.28

Ik

- poel.Moeras,plas,kuil. 29
-polder.Mogelijkisookhetwoord "polder"eenindicatievooreen
verdwenenveendek.Leenders gafeenlijstvanpoldernamenin
hethuidigezandgebiedvanWest-Brabant.Ineenpaargevallengaat
hetomgebiedenwaarveenisweggegraven (deGrauwePolderbij
EttenendeKievietspolderbijZundert). Inanderegevalleniser
nietsvanbekend.TochsuggereerdeLeendersookdaareenverband
tussenhetwoord poldereneenverdwenenveendek.Hetwoordpolder
zoudantemakenhebbenmethetoplossenvan afwateringsproblemen
dieontstondendoordedalingvanhetmaaiveld alsgevolgvanafgraving,inklinking en/ofoxidatievanhetveen.Hijwordt indie
conclusie gesteund doorSchölte.31
-put,pet,pit.Waterpunt,kuil,plaatswaarmenturfgraaftof
baggert.32
- riet,rijt.Tweebetekenissen:moerasplant enkleinewaterloop.De
laatsteo.a. inDeRietbijRucphen.3^
- roos.Riet. Deplaatsnaam Roosendaalzoudanrietdalkunnenbetekenen,maarMoermanachtdebetekenis"dalmetrozen"waarschijnlijkeromdathethiergaatomeenrustiekenaamvooreennieuwgestichteparochie.
- rus.Bies. 35
- schijf.LijktvolgensHavermansjuistopvochtiger grondenthuis
tehoren.3*
- turf.Wijstopvervening.
-veen.Moerassigewaterplast.
-ven.VolgensVanLoon 38 somseennatuurlijkmeer.Inveelgevallen
echtereenplasontstaandoorvervening.Moerman39 legtdenadruk
opdelaatstebetekenis.
-vink.Tweebetekenissen:vogelsoortenslechtelichteturf.1*0
-vies,vlaas.Zie"fles".
-vucht,vocht.Vochtigeplaats.***
-woud,wold.Moerasbos.
- zegge.Plantesoort.Komtvoorinmoerassigegebieden.
- zomp.Zompigeofdrassigeplek.1*3
b.Namendiewijzenopdrogeplekken.Hierbij isdeouderdomvande
naambelangrijk:veelgebiedenzijndoorvervening enontginning
drogergeworden.Dit leidttothetvoorkomenvan"droge"toponiemen
invoormaligeveengebieden.Gebruiktzijndevolgendetoponiemen:
-berg.Hoogte.
- donk.Zandigeopduiking inmoerassigterrein.****
- geest.Zandigehoogte. 5
-haar.Zandigeheuvelrug. °
- hil.Tweeverklaringen:"heuvel"en"doorwater omringdebuitendijksegronden".Delaatstezijnsomshogeropgeslibd dandebinnendijksegronden,zodatdetweebetekenissennietmetelkaar instrijd
hoeventezijn.1*7Inhetzandgebied (WouwseHil)moetdeeerstgenoemdebetekenisgelden.
-horst.Bebosteheuvelinmoerassig gebied. 8
- lo.Bosjeophogezandgrond. 9
-pol.Ietsdatuitsteekt,hogeplek,eilandje.50
- schoot.Bebostehoekhogerlanduitspringend inmoerassig terrein.1
- zand.Vooralmethettoponiemzandmoetvoorzichtigwordenomgegaan.Naastvanoudszandige (droge)gebiedenbestaanjongestuif-
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zanden.DezezijninwestelijkNoord-Brabant somspasontstaannadateenveendekverwijderdwas.Ookzijngevallenbekendvanjong
stuifzandopveen.Deouderdomvanhettoponiem (omstreekshetbeginvandemenselijkeactiviteitenofpaseeuwenlater)isduserg
belangrijk.
Vandegenoemde toponiemen lijkenvooraldonk,horst,polenschoot
teduidenophogere (droge)plekkenineenmoerassigeomgeving.De
anderezeggenminderoverdeomgeving,maarinveelgevallenzal
(zekerindeWest-Brabantsecontext)ookeenberg,hil,geest,haar
enzanddeenigedrogeplekzijngeweestineennatgebied.Naamgeving
dientuiteindelijk indeeersteplaatsteronderscheidingvanandere
gebieden enzaldaaromvaakuitgaanvankenmerkendiedebedoeldeplek
onderscheidenvanzijnomgeving.
c.Onduidelijkenamen.
-nis.Betekentneus,landtong,laagofmoerassig land.52 Enerzijds
duseenstuklanddatuitsteekt inhetwater,anderzijdsisdat
landzelfblijkbaarooknat.Metenigevoorzichtigheid kanhet
woordwordengebruikalsveenindicator.
-heide.Vormtnocheenaanwijzingvooreennat,nochvooreendroog
gebied.Hettoponiem"heide"kannamelijkzowelslaanopdroge
heide (voornamelijk struikheide)alsopnatteheide (overheersend
dopheide).
-brand.Eenplaatswaarmenbrandstof,zoalsturfenheiplaggen
haaldeofwaarbrandwasgeweest. IndeWest-Brabantse context
zalhetvaaktemakenhebbenmet turf,maardeanderemogelijkheden
mogennietwordenuitgesloten.
-kleuraanduidingenalswit,grauwenzwartwerdenwelgebruiktvoor
hetbenoemenvanveensoorten. EentoponiemalsGrauwePolder (in
eenvoormaligveengebiedbijEtten)kanhieropteruggaan.
Deonduidelijketoponiemenkunneninsamenhangmetanderegegevenssoms
aanwijzingenopleveren,maarzijnonbruikbaaralszelfstandigeindicatie.
Inditonderzoekisindeeersteplaatsuitgegaanvandetoponiemendie
voorkomenopdetopografischekaartenvanca.1900.Toponiemendieelders
werdenaangetroffen (literatuur,moderneenoudekaarten,archivalische
gegevens)zijnwelgebruikt,maarnietsystematischverzameld.
KempenenBrandenbarghebbendaarnaasthetarchiefvanhetP.J.MeertensInstituut inAmsterdamgeraadpleegd.Doordatzijhungegevenshebben
weergegevenopkleinschaligekaartenwashetvooronsnietmogelijkde
gevonden toponiemenexact telokaliseren.Welheefteenruwetoetsing
vandedooronssamengesteldekaartaanhetdoorKempenenBrandenbarg
gegevenbeeldplaatsgevonden.
Overigens islokaliseringvantoponiemennietaltijd eenvoudig.Optopografischekaartenhebbennameneenzekereneiging totzwerven,terwijlinbronnendeomschrijvingvandeliggingvaakonduidelijkis.
Problematisch isvaakookdeomvangvanhetdooreentoponiemaangeduidegebied.Eenperceelsnaam slaatoverhetalgemeenophetperceel
zelf.Vindtmeneenperceelsnaamop"veen",dankanveiligwordenaangenomendatopdieplekveenaanwezig is (geweest).Namenvannederzettingenplegenechternogaleenseenveelgrotergebiedaanteduiden.
ZowasWouwaanvankelijkdenaamvooreenveel-grotergebied dande '
huidigedorpskern.Denaambetekentmoerasbos,maardatzegtinhet
lichtvandevoorgaandeopmerkingalleendatindeomgevingmoerasbos
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groeideensluitallerminst uitdatdeplaatsvandehuidigedorpskern
droogwas.

4.3.3

Oudeontginningen enbijbehorende nederzettingen

Deoudstenederzettingen enontginningenzullenopdrogeplekkenzijn
aangelegd.Dezegebiedenzijnonderscheidenopbasisvannaamkundige,
morfologische enanderekenmerken.Slechtsnederzettingenmeteenonregelmatigeplattegrond (verkaveling,wegenpatroon)zijninaanmerking
genomenalsmogelijkeoudeontginningen.Eenregelmatigeplattegrond
duidtopeengrotereplanmatigheid enkenmerktoverhetalgemeensecundairenederzettingen.Aanvullende informatieoverdeouderdombieden
schriftelijkegegevens (bijvoorbeeld oudevermeldingen).Deoudedorpsakkerszijnallegerekend totdeoudeontginningen.
Hetisnietmogelijkbijhetbepalenvandeouderdomuittegaanvande
bodemkundigebegrippen"oud-bouwland" (Nebokaart)of"enkeerdgrond"
(modernebodemkaarten).Enerzijdszijnoudebouwlandennietaltijdmet
meerdan50cmopgehoogd,anderzijdsbestaanjongere ontginningen
(16e/17e eeuw),somszelfsinvoormaligeveengebieden,dieweleen
dergelijkeophogingkennen.Alszelfstandige indicatorzijndezebodemkundigeeenhedendanookongeschikt.

4.3.4

Verkaveling

Eenverkaveling instrokenkomtergveelvoorin (voormalige)veengebieden.Deachtergrondhiervanisdenoodzaakvaneen georganiseerde
ensystematischeaanpakbijdeontginningvandezegronden.
KempenenBrandenbarg draaidendezeconstatering omengebruikenstrokenverkaveling alsindicatorvoor (vroegere)veenbedekking.Uitde
internationale literatuurzijnechtervoldoendevoorbeeldenbekendvan
(systematische)strokenverkavelingen indrogegebieden (o.a.de"Waldhufen"uitdeduitstalige literatuur).Wij-menendezeookinWestBrabantaantekunnenwijzen (ziepar.2.8.5.4vanhet rapport).
Strokenverkavelingvervalthiermeealszelfstandigeveenindicator.

4.3.5

Veenconcessies

DeHerenvanBredaenBergenopZoomwareneigenaarvandenietin
cultuurgebrachtegrondenenkondendieverkopenvoorexploitatie.Zo
gavenzijeengrootaantalgebiedenuitvoorvervening.Binnendeze
veenconcessiesmoet iniedergevaleenwinbarehoeveelheid veenaanwezig zijngeweest.Ermagechternietvoetstootswordenaangenomen
dathetgebied ermeebedektwas.Alsdeomschrijvingvanhetgebiedbijdeuitgifte"moer"luiddeisheelhetgebiedvolgetekendmet
veen.Meestalechterbevindenzichvolgensdeuitgifte-oorkondetevens
heide,"wildert" (wildernismetkreupelhout,enz.), "lant" (woeste
grond)eneventueel"erfenissen" (cultuurland)inhetgebied.Ineen
enkelgevalwetenwedeverhouding:Rucphenwerdbijdeuitgiftein
1357omschrevenals37hoeven"moers"en55*5hoeve"wilderdenende
erfenissen"enbestond dusvoorca.40%uitveenland. 5
Overigens isvanlangnietalleveenconcessiesdeexacteliggingen
begrenzingbekend.
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4.3.6

Oudekaarten

Opoudekaartenstaanmeervennenenmoerassendanopderecenttopografischekaartenofbodemkaarten.Oudekaartenvormendaardooreen
bronvoorvooralkleinerevoormaligeveengebieden.

4.4

Hetbegrenzenvandekaartvlakken

DedoorKempenenBrandenbarg gebruiktewijzevanpresenterenisnuttig
vooreeneersteindruk.Bijeennadereinvullingbevredigt zijechter
niet.
Tussendegebiedenwaarzekerveenheeftgelegenendegebiedenwaar
datzekerniethetgevalisgeweestliggengrotewittevlakken.Nodig
iseenwerkwijzedieopeengestandaardiseerde ennavolgbarewijzedit
gebiedverdeeld inveenenniet-veen.Hiertoeisgeëxperimenteerdmet
hoogtelijnenenmetdegrondwatertrappenkaart.

4.4.1

Hoogtelijnen

Hetlijkteenaantrekkelijke gedachte omdebekendeveen-enmoerasge-:
biedenmetelkaarteverbindendoorhetvolgenvandehoogtelijnen.Dit
wordtechterbemoeilijktdoordatveengeenvlakkeliggingheeft.Veenmosveengroeitonafhankelijkvanhetgrondwater doorenvormt zgn.veenkussensmeteenboloppervlak.Bovendienkanveenhellingen indeondergrond
volgen.Eenhellingvanhetveenoppervlakvan 1/oo (lm perkm)isgeen
uitzondering ennoghogerewaardenkomenvoor.Hoogtelijnenzijndaarom
slechtsindetailtegebruiken.

4.4.2

Grondwatertrappen

Waarschijnlijkvormendezeeenbeterebron.Degrondwatertrappenkaart,
waarop inklassendegemiddeld hoogsteengemiddeld laagstegrondwaterstandent.o.v.maaiveld staanaangegeven,geeftde ontwateringstoestand
aan.Veengroeiendeaanwezigheidvanmoerassenhangenhierdirectmee
samen.Bovendienvolgtdegrondwaterstand,netalshetveen,dehoogteverschillen.
Degrondwaterstand isoveraldoormenselijkeinvloedverlaagd.Niet
overalisdieverlagingechterevensterkgeweest.Hetisdaardoorniet
mogelijkeenvasterichtlijntegeven.Vooriederkleingebiedzalopnieuwmoetenwordenbekekenwaardegrenslag.
Tochbleekerweleenlijnuithetonderzoektekomen.Steedsopnieuw
wezendegegevenserop,datdegrondwatertrappen It/mVgebiedenaangevendiegrotendeelsofgeheeldoorveenbedektzijngeweestofmoerassigwaren,terwijldegebiedenmetGtVIIoverhetalgemeendroog
zijngeweest.56
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Tabel: Legenda van de grondwatertrappenkaart
Crondwatertrappen
Gemiddeld hoogste grondwaterstand incmbeneden
maaiveld(CHC)
Cemiddeld laagste grondwaterstand incmbeneden
maaiveld(CLC)

1

II II*

(<20)

(<40)

<40

<<t0

<50

50-80

80-120

80-120

III III*

IV

V V*

«tO

<120

VI VII

VII*

40-80

>80

<120

(>160)

Een * achter Ct 'II, III en Vbetekent "droger deel". Omde gedachten te bepalen: met
name CHC dieper dan 25 cm beneden maaiveld
Een * achter Ct Vil betekent "zeer droog deel". Omde gedachten te bepalen: met een CHC
dieper dan 140 cm beneden maaiveld.
N.B. De waarden tussen ( ) gelden voor de meeste gronden: het zijn geen absolute klassegrenzen.

4.4.3

Toepassing

U i t e i n d e l i j k werd de volgende werkwijze gekozen:
- de gebieden met Gt I-V z i j n ingetekend a l s "veen" en moeras, t e n z i j anders
b l i j k t ; dat zelfde g e l d t voor a l l e huidige zeekleigronden ;
- de gebieden met Gt VII z i j n ingetekend a l s "droog", t e n z i j ze liggen i n
h e t zeekleigebied of t e n z i j andere gegevens d i t tegenspreken;
- de gebieden met Gt V* en VI z i j n per gebied bekeken.
De overwegingen die h i e r b i j hebben gespeeld, z i j n per gebied weergegeven
in paragraaf 4 . 6 .

4.5

De legenda

Dehiervoorbeschrevenwerkwijze leidttoteenkaartwaarophethuidige
zandgebiedisverdeeldindriesoortengebieden:
-.zandgebieden:gebiedendie(waarschijnlijk)droogzijngeweest;
-veen-enmoerasgebieden:gebiedendie(waarschijnlijk)doorveenbedekt
zijngeweesten/ofmoerassigwaren;
- gemengdegebieden:gebiedenwaarvannietsbekendisengebiedenwaarvanbekendofwaarschijnlijkisdatzedeelswelendeelsnietdoor
veenbedektzijngeweesten/ofmoerassigwaren.
Alsveenenmoeraszijnaangegeven:
- gebiedenmetgrondwatertrapI-V,tenzijandersblijkt;
- gebiedendieopdehuidigebodemkaartalsveengronden,moerigegronden
ofgooreerdgronden staanaangegeven;
-gebiedendieopmoderneen/ofoudekaartenstaanaangegevenalsmoeras
ofven;
- gebiedenwaarvanbekendisdaterveenwinningheeftplaatsgevonden;
- gebiedenwaarvanopgrondvantoponiemenmagwordenaangenomendater
veenheeftgelegen.
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Alszand zijnaangegeven:
- gebiedenmetgrondwatertrapVII (enVII*), tenzijandersblijkt;
- gebiedenwaarvanopgrondvantoponiemenmagwordenaangenomendatze
droog zijngeweest;
-deoudstenederzettingenenontginningen.Delaatstezijnmeeropmorfologischedanopbodemkundigekenmerkenbegrensd.

4.6

Uitwerkingperdeelgebied

Opdebovenbeschrevenwijzeisheelhetgebiednagelopen.Steedsisgetoetstofgegevensinstrijdwarenmethetgekozenuitgangspunt (GtI-V
isveenofmoeras;GtVIIenVII*iszand).Waardathetgevalwas,is
dataangegeven indetekstenveranderdopdekaart.
Doorzoveelmogelijkverschillendegegevensopeenrijtezettenisvervolgensgeprobeerd degebiedenmetGtV*enVIbijeenvanbeidegroepen
intedelen.Uitdetekstblijktwelkewaardeaandekeuzekanworden
toegekend.Overigenszijnvooreenaantalgebieden teweinig gegevens
voorhandenomeenverantwoordekeuzetekunnenmaken.
Indetekstwordenenkeleafkortingengebruikt:
+ =droog
- «=veenofmoeras
+-=gemengd ofonbekend
Gt=grondwatertrap
TK=topografischekaart (gevolgddoorjaarvan opname).
Blad_5££ost/_44_Oost/_5
£West744West_
Baarle.AkkershebbenGtVIenVII,enkelelaagtendaarbinnenGtV.GebiedbijGroot-Bedaf:oudeakkersmet'GtVI/VIIgetekend als+.Grens
lijkttelopendoordegebiedenmetGtVI.DeomgevingvanBoshoven
(oudeontginningen):+.Gebied tenwestendaarvan:+- (waarschijnlijk
welenigveenofmoerasaanwezig geweest).TenzuidenvanSchaluinenligtzelfseenvenineengebiedmetGtVII
(TK 1893).Hetgebied tenoostenvandeweginSchaluinenlijkttochwel
oud (+).OokEikelenbosch+ (bosnaam).Verder totaandeBelgischegrens
geenoudcultuurland.Indeomgevingvandegrensveelvennen,diesoms
bijdegrensophouden.HetNederlandsegebied lijkt (sterker)ontwaterd
enisaanheteindvandeXlXeeeuwbebost.Wemogendaaromaannemendat
hetgebied aandeNederlandsegrensvroegernatterwas.Degrenstussen
natendroog loopthierwaarschijnlijkdoorhetgebiedmetGtVII.Uiteindelijkzijndegebiedenmetwaarschijnlijkoudcultuurland aangegeven
als+.DegrensvandeenkeerdgrondenmetGtVIIwaseenbruikbarebegrenzing.DeoverigegebiedenmetGtVIIzijnaangegevenals+-,degebieden
metGtVIals-.Gorpeind (enkeerdgrondmetGtV)isdaneenjongereontginning opnatte (venige)heide,watovereenstemtmetdenaam.
Waarschijnlijk ismeernaarhetnoordenGtVIIweldrooggeweest enheeft
degrensdoorGtVIgelopen.HetgebiedmetGtVItussenBaarleenSchaluinenlijktgedeeltelijk tebestaanuitoudeontginningen,metlater
ontgonnenlageplekkendaartussen:+-.
GtVzalindeomgevingvanBaarlezekernatzijngeweest,getuigede
velevennen (TK1893)engooreerdgronden.
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Chaam.OverdeChaamsebossenbestaanweiniggegevens.Hetuitgangspunt
isaangehouden endegebiedenmetGtVI (V*komthiernietvoor)zijn
aangegevenals+-.
OmgevingDenHout.GtVIIzeker+ (oudcultuurland).GtVIisonzeker
(deelsoud cultuurland,maarde"plaatse"vanDenHoutenhettoponiem
Hespelaarwijzen opvochtiger omstandigheden):+-.
Gebied tussenOosterhout enRijen.GtV:o.a.HetMoerken.Aanuitgangspuntdanookvastgehouden.GtVIlevertgeenaanwijzingenvoorveenop
enmaakt eendrogeindruk:+.DegrenslooptdandoordeGtV*-gebieden.
BijhetSteenblikgetekendals- (geziendenaam);bijKleinOosterhout
als•+—(geenaanwijzingen.DenaamKleinOosterhout isafgeleidvanOosterhoutenzegtdusnietsoverdebegroeiing terplaatse).
Gebied tussenOosterhout enDongen.Moerigegrondenenveentoponiemen
meestalinGtI-V. DeelvandegooreerdgrondenheeftGtV*.EldersinGt
V*weinig aanwijzingenvoorveen.Waarschijnlijk looptdegrensdoorhet
GtV*gebied.Ditisdaaromaangegevenals-t—,GtVIals+.
VerdernaarhetnoordeniswaarschijnlijkvrijweldehelerugvanMade
totGeertruidenbergbedektgeweestmetveen.DeOudeDijk,tenoosten
vanMade,ligt ineengebiedmet laarpodzolgronden (GtIV)endooreen
dunnekleilaagbedekteveldpodzolgronden (Gt III*).Denamenwijzenvrijwelalleopnatteomstandigheden (made=hooiland).Vandegebiedenmet
GtVIisslechtseendeelterugtevindenineenafwijkender (d.w.z.een
minderregelmatige)verkaveling.Dezegebiedenzijnaangegevenals4—,
derestvanGtVIals-.Geertruidenberg isalsstedelijkgebiedniet
ingetekend opdebodemkaart,maarisongetwijfeld+.Opgrondvande
naammaghetzelfdewordenverondersteldvoorWagenberg.Hieriseen
enigszinswillekeurig begrensd gebied aangegevenals+-.Erisniets
tegenomhetgebiedmetGtVIIaandezuidkantvandedorpskomvanMade
aantegevenals+.
TenslottemoetnogeendeelvanSteelhovendroogzijngeweest:hetheette
in1213Sthenic 5 Waarschijnlijkkunnenwehetdrogestukherkennenin
eengebiedmeteenafwijkendeverkaveling,ongeveer 1kmtenzuidenvan
hetvoormalige fortSteelhoven.
Deoorkondeuit 1213leverttevenseenschriftelijkbewijsvoordeveenbedekkingvanhetgrootstedeelvanderugvanMade:gesprokenwordtvan
devenentussenSthenloenStanthese.
HaagseBeemden.GrootOverveld:grootdeelGtVII,restV*enVI.Hier
is.'indeperiode 1650-1780opgroteschaalplaggenturf gestoken.59Dat
isalleenvoor testellenalstenminstedegebiedenmetGtV*eneen
deelvandegebiedenmetGtVIbedekt zijngeweestdoorveenoftenminstemoerassig isgeweest.WaarGtVIsamengaatmetoud cultuurland (o.a.
omgeving Emer,GageldonkenBürgst)is+aangegeven.Ineenaantalgevallenisdaarbijdegrensvandebodemkundigeeenheid EZ (enkeerd)aangehouden.EenkleinezandopduikingbijAsterd (cHnmetGtVI)isnochtoponymisch,noch indeverkaveling terugtevinden:-.
OmgevingDeVucht.GebiedmetGtI-V heeftzekeronderhetveengezeten
(grotendeelsnunogveen).Deverhoogdewegenhoudenalvrijsnelbuiten
ditgebied op,wateropwijstdatdeGtVI-gebiedenwaarschijnlijkwel
droogwaren.Keuze:GtV*«+-,GtVI«+.
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BinnenpolderTerheyden.Soortgelijkverhaalalsvorige.GtV*aangegeven
als+-.AannemendedatHetZanddroogisgeweest,isGtVIgetekendals
+.
EttenseBeemden.Eendrietalhogereplekkenmoetenhiernaderbekeken
wordenopdemogelijkheid datzebovenhetveenindeomgevinghebben
uitgestoken.
- eenkleingebiedmetGtVeneendunnekleilaag overeenzandopduiking.Hetgebied isherkenbaar indeverkaveling,wateendunneveenlaagnietuitsluit.Tochdeelsaangegevenals+-.
- eensoortgelijkgebiedmetGtVIenmetdenaamBollendonk,isechter
nietterugtevindenindeverkaveling.Keuze:-.
-Keisdonk.DeelsGtVIenherkenbaar indeverkaveling;deelsoverdekt
dooreendunnekleilaag,deelsniet.Heteerstegebied isaangegeven
als+-,het tweedeals+.
RandvandeEttenseBeemden.Grenslijkttelopendoordegebiedenmet
GtV*.GebiedenmetGtVIbestaanvoornamelijkuitoudcultuurland.Ook
degebiedenmetGtV*zijnopdeTK1894meestalsbouwland ingebruik,
maardeverkaveling sluitvooreendeelaanbijdievandebeemden.
Conclusie:GtVI=+;GtV*=-^-.
Ettenenomgeving.Demonnikenmoerenwareneenbelangrijkeveenconcessie
(uit 1297)inhetgebied tenwestenvanhetdorpEttenentennoorden
vanSprundel.Volgensdeuitgifte-oorkondebestond hetgebieduit"moer
enwoestine",watwilzeggendatnietheelhetgebiedmetveenbedektis
geweest.DeGtVII-gebiedenzijndaaromconformdeuitgangspuntenaangegevenals+.Vooreenzobelangrijkevervening isdehoeveelheidveen
veeltekleinalsenkeldegebiedenmetGtI-Vwordenvolgetekendmet
veen.GtV*komtweinigvoor,dusmoetookeendeelvandeGtVI-gebiedenmetveenbedektzijngeweest.Conclusie:GtV*=-;GtVI=+-.
DeBanakkersaandeoostzijdevanEttenhebbenGtVI,maarmoetendroog
zijngeweest.Conclusie:GtVIhier+.Erisniets tegenomeenlaagte
doordeBanakkersmetGtVconformhetuitgangspunt intetekenenals-.
DeBrembergiseenverveningsconcessie uit 1332.OmeenbehoorlijkehoeveelheidveentekrijgenmoetookeendeelvanhetgebiedmetGtVIbedektzijngeweestmetveen.Pasdanisookdeverhoogde liggingvande
HilseBaan (1332:"dendikedievanEtteneteBredawertgaet")tebegrijpen.Bijgebrekaannaderegegevensoverdeliggingvanhetveenis
heelhetgebiedmetGtVIingetekendals+-.
StrookmetGtVIvanLiesnaarHellegat.Veel"natte"toponiemen (Kleine
Meren,Lies).Vuchtschoot (GtVII)duidtopeendrogerugdieuitsteekt
ineennatgebied.WaarschijnlijkzijndeGtVI-gebiedenhiervrijwel
overalveniggeweest.Meernoordelijk (degrensisvrijwillekeuriggelegdbijdeVuchtschoot)liggenGtVI-gebiedendiedeelszekerdroog
zijngeweest (omgeving Prinsenbeek).Dezezijnaangegevenals+-.
HetdalvandeBieloopheeftvolgensLeenders volveengezetendoordathetdalstroomafwaartswasafgeslotendooreendekzandrug.Gebieden
metGtVIIhebbennamenalsKlappenberg,Tiggeltseberg enHulsdonken
zullenbovenhetveenuitgestokenhebben.Dezezijnaangegevenals+.,
AndereGtVII-gebiedenmakeneenmeerverdachteindruk (omgevingHazen-
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merenenPannenhoef),maarzijnbijgebrekaannaderegegevens tochgehandhaafd als+.GtVIisechtergeheelbeschouwd als-.
DehellingnaardeWeerijswaterdebeteraf.Hiervaltminderveente
verwachten.DeoudeakkersvanZunderthebbenGtVII.HetgebiedmetGt
VIdaaraangrenzend zieterdeelsuitalsoud cultuurland (sluitaanop
akkercomplex),maarkentookhet toponiemHetLaar.Ditgebied isaangegevenals+-.
TenOostenvanZundert liggenenkeleheuvelsmetGtVIIendrogetoponiemen (o.a.Waayeriberg).DaaromheenliggenoverhetalgemeenjongeontginningeninGtVI.GtVwaarschijnlijkwelveen.Conclusie:grensloopt
doorGtVI:+-.
Gebied tenzuidenvanWernhout.Hetoudecultuurland heeftGtVII.VennenliggenvoornamelijkindegebiedenmetGtI-V, eenenkeleinGtVI.
GtVIkanvrijwelgeheelonderveenhebbengezeten,maarisbijgebrek
aannaderegegevensingetekend als+- (metuitzonderingvandepZn-gronden).
Gebieden tenzuidoostenvanSprundel.Eengebiedmetgecombineerd laarpodzolgronden engooreerdgronden inGtVIisaangegevenals-,metuitzonderingvaneenstuktegenVorenseindeaan (aanwezigheidvanwatoude
ontginningen).GtVIIomvathetgrootstedeelvandeoudeontginningen
vanSprundeleniszekerdrooggeweest (denaamSprundelwijstopeen
droogbos).GtVIisverdergetekendals+-.
KleinZundert enRijsbergen.OudeakkershebbenGtVII.Degrenszal
waarschijnlijkdoorhetGtVI-gebiedhebbengelopen.Deelswasditwel
droog (o.a.deplaatsvandeoudstekerkvanZundert opdeRaambergbij
Tiggelt). Indemeestegebiedenzijnonvoldoende gegevensbekend enis
+-aangegeven.Hetbeekdalzelf (gemengdGtIII*/VI)isgetekend als-.
Gebied tussenMarkenWeerijs.Deoudstebewoning inhetgebied tussen
MarkenWeerijsligtsteedsingebiedenmetGtVII.IngebiedenmetGt
I-V nogsteedsveelvenigeenmoerigegronden.Plaatselijk iszekereen
deelvanGtVI-gebiedenbedektgeweestmeteenlaagjeveen.
Overa.GrootgebiedmetGtVII.Centraal-ligteengebiedmetGtVI.De
Goordreefwijst tochwelopnattereomstandigheden indeomgeving:-.
OmgevingHazeldonk.Denaamwijstopeendrogeplek ineennatteomgeving.Dieomgeving,bestaandeuitgrondenmetGtVI,isdanookgetekend
als-.DitgeldtookvoordeomgevingvanBalleman,waarinhetGtVIgebiedgeenenkeleoudeontginning ligt,maarweleengrootaantalvennen.
Biggelaarisaangegevenals+- (zieternietechtouduit,maarkantoch
eendrogereplekzijngeweest).
Oekel.Alleoudeontginningenliggen inGtVII.GtVIheefto.a.een
laagteindeakkersvanGrootOekel,nogherkenbaar indeverkaveling
(+-).TenwestenvanOekelliggenveelvenneninGtVI-gebied.Aangegevenals-metuitzonderingvanenkelestukkentennoordenvanhetGt
VII-gebied (+-)diedeelsuitoudcultuurland bestaan (degrensvande.
enkeerdgronden isalsgrensaangehouden).
Omgeving Chaam/Ulvenhout.NietswijstindeomgevingvanChaamopoude
ontginningen.OpdeTK1898zijnvochtigeplekken tezieninveldpodzol-
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grondenmetGtVI.DeGtVI-gebiedenzijndanookaangegevenals+-.
Grazen.OpdeTK1898ligteengrootaantalvennenopheidemetGtVI.De
nederzetting ispostmiddeleeuws.Desituatieisnietduidelijk.Keuze:
gebiedmetenkeerdgronden enGtVI=+-;rest=-.Hetzelfdeisgedaan
bijStrijbeek (hierechterooklaarpodzolgronden grenzendaanhetdorp •

Bavel.GtVIImoetdroogzijngeweest;GtVItenminstevooreendeel.De
oudeEinzelhöfeTervoort enLindonkliggeninGtVI (+).Delaatstenaam
wijstechterwelopnatteomstandigheden indeomgeving.Ditkomtovereen
methetfeitdatLindonkbijnarondombegrensdwordtdoorgebiedenmet
GtIIIenV.NietswijstopmoerasofveeninderestvanhetGtVI-gebied
indedirecteomgeving.Ditisingetekend als+.Meernaarhetzuiden
maakthetgeheeleenvochtiger indrukenisGtVIingetekend als+-.
Castelré.OudeakkershebbenGtVIenVII.Deheide tenoostenvanCastelréheeftgrotendeelsGtV/VI,metenkelestukjesVII.Veelmoerassige
plekken,dieweltezienzijnopdeTK1894,dochnietopdebodemkaart.
WemogenaannemendatGtViniedergevalmoerassig isgeweest (-).
Ulicoten.NauwelijksGtVII-gebieden.WaarschijnlijkGtVIhier+.Inde
GtV-gebiedenwijstnietsopoudcultuurland.Bovendien ligt'hiereen
grootaantalvennen (TK 1894).Ditbevestigthetuitgangspunt (GtV=
-).
Snijders-ChaamenChaam.Overditgebiedbestaanweinig gegevens.Uiteindelijkiseenenigszinssubjectievekeuzegemaakt:GtVI=+tussen
ChaamenSnijders-Chaam.Daarbuitenzijnenigeaanwijzingenvoorvochtigeromstandigheden enisGtVIaangegevenals+-.
RakensenHondsdonk.Dezebeideplekkenmoetenbovenhunomgevinghebben
uitgestoken (o.a.geziendenaamHondsdonk).Opnieuwopgrondvande
naammagwordenaangenomendatHondsdonkomringdwasdoornattere
gebieden.GtVIisdaaromaangegevenals+-.
DalvandeMark (GtIII*/VI)isvolgetekendmetveen;doordekanaliseringvandeMarkendedientengevolgeverbeterde afwateringgeeft
vooraldeVIeengeflatteerdbeeld.
LangsdeMarklagendrogeregronden (relatiefgoedeontwatering).In
Notselisoudcultuurland aanwezig,redenomGtVIaantegevenals+.
VerdernaarhetoostenkomenweinGtVI-gebiedennamenalsGeersbroek
enGouwelaar tegenenisgekozenvoor+-.
Blad49West/49Oost/43Oost
Achtmaal.Gebied tenzuidenvanAchtmaal:GtVI=- (turfwinning,nog
aanwezigevennen,geenoud cultuurland).Achtmaalzelf+getekend (wel
oudcultuurland opGtVI).Degrensis'vrijwillekeurig getrokken.Het
oudecultuurland ligttenzuidenentennoordoosten (DeGeest)vanhet
dorpenisaangegevenals+.
TenwestenvanAchtmaalheeftookeendikpakketveengelegen,gezien
hetbestaanvaneenwijkenstelsel.TennoordoostenvanMarienvilleheeft
waarschijnlijkveengelegenbijdeBuisseHoef-(eenjongeontginning'
temiddenvanvennenengrenzendaaneenturfvaart).Hethelegebied
tenwestenvanAchtmaalentenzuidenvanSchijfzieterzonaten
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veniguit (turfvaarten,turfconcessies,vennen,ontbrekenvanmiddeleeuwseontginningen)dathetniettegewaagd isomheelditgebiedmet
GtVIonderhetveentetekenenenGtVIIaantegevenals+-.
Moerstraten.Dehuidigeveengronden enmoerigegrondenhebbenGtII,III
ofV.
DooruitbreidingmetdeGtV*-gebiedenkomthetveentotaandeGrote
Plas.ZouGtVIdroogzijngeweest,dankomthetdorpMoerstratenexact
aanderandvanhetveenteliggen.Anderzijdszijnerveelsporenvan
vennen.Conclusie:'GtVI•+-.
Steenbergen.Deindrukbestaatdateengrootdeelvandezandgrondenten
zuidenvanSteenbergendoorveenbedektzijngeweest.Ookonderdestad
isveengevonden.Hoeweldedrogeregebieden (GtVI)nietindeverkaveling teherkennenzijnistochbeslotendezegebieden (voorzoverniet
bestaandeuitgooreerdgronden)intetekenenals•+—.
Gebied tenwestenvandeSmallebeek.Opdewestelijkehellingvande
SmallebeekisGtVIgetekendals+,gezienhetvoorkomenvanoudcultuurland (Looikensakker,Heerle).
Verderzuidelijkisopnieuwgekozenvoor+-.GtV*isaangegevenals
(voormalig)veen.
OpgrondvandenaamisookdeomgevingvanMoerbeekaangegevenals-.
GezienhetverloopvandevaartdeZoom (diemomenteelvoor eendeel
doorGtVI-gebiedenloopt)enhetontbrekenvanoudeontginningenis
hetGtVI-gebied tenzuidenvanVijfhoekgeheelingetekend als-.
Wouw.Denaambetekentmoerasbos.Anderzijds isheteenvandeoudelandbouwgebieden indeomgeving.AangezienGtVIIer (vrijwel)nietvoorkomt,moetdeGtVIergeheelofgrotendeelsdroogzijngeweest."Droge"
namenalsVroenhout,Boeink (oorspronkelijkBoeidonk)61 Heerle (deelsGt
VII),Akker,deDonken,Oostlaar (oorspronkelijkOosterlo),Westelaar
(oorspronkelijkWesterlo)enZuivelaar (tussendeWouwseHilenHaink,
oorspronkelijk Suierle)valleninGtVI.
Eriswatvoor tezeggenomGtV*als-tetekenen.DeDonkenvormendan
inderdaadeendrogeplektemiddenvandenattigheid.Ookhetbeeldin
Vinkenbroekbevredigt:hetligtdanopderandvannatendroog.Ookde
DonkentennoordenvanWestelaar liggendanaanderandvanhetveen.
AnderzijdsligtdeVisberg inGtV*,diedusindieomgevingmisschien
vooreendeeldroogisgeweest.TennoordenvanVroenhout isGtV*daaromgetekend als+—.
VerdernaarhetzuidendaarentegenlijktookGtVI-gebied vooreendeel
doorveenbedekt tezijngeweest.TenzuidenvaneenlijnvandeWouwse
PlantagenaarRietgoor enTolbergisGtVIals+-aangegeven,metuitzonderingvaneenpaargebiedenwaarnadereaanwijzingen eenkeuzerechtvaardigden (deoudeakkersvanNispen:+;deHeiblokkenopgrondvanhet
voorkomenvanvennenenturfvaarten: - ) .
Eensoortgelijkbeeld komtuitdegedetailleerdebodemkaartvanWouw
(schaal1:15000)doorVanOosten.Dezeonderscheidt achtgrondwatertrappen,waarbij (integenstelling totdegebruikelijkewerkwijze)1hèt
droogsten8hetnatstis.Gt6bestaato.a.uitmoerigegronden,die
ookwelvoorkomen inGtAen5.Overhetalgemeen is4drooggeweest
enlooptdegrensdoor5.DeDonkenkomenhetbesttotuitdrukkingals5
alsveenofmoeraswordtgetekend.
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Roosendaal.DegebiedenmetGtVzijnzekerdoorveenofmoerasbedekt
geweest (nogaanwezigemoerigegrondenengooreerdgronden).Vooralin
hetnoordeniserveelvoor tezeggenomookGtV*alsveenofmoeras
aantegeven.Zowordtaangeslotenbijdebevindingen inhetaangrenzendegebiedvanWouw.
GtVIIkomtvrijwelnietvoor.Eengrootgebied,waaronderalledonken,
heeftGtVI.Diedonken springenerdanechternogniet erguit.
MisschienmoetvooralinhetzuideneendeelvanhetGtVI-gebiedwordengetekend als-.Uiteindelijk zijndeRoosendaalse donkenaangegevenals+,hetdalvandeRoosendaalseVliettennoordenvanRoosendaalals-,deomgevingvanHetVentenwestenvanZeggeals-ende
restvanGtVIals+-.Dedonkenzijnbegrensd opbasisvanpercelering
engrondgebruik.
OverigensliggendebelangrijkeverveningenalleingebiedenmetGt I-V.
Hetzijn 62 :deZegge (XlIIeeeuw), 12hoevenmoerindeomgevingvan
Roosendaal (1280),10hoevenmoertussenGastelenRoosendaal (1289),4
hoevenindeparochieRoosendaal (1290),7hoevenmoerbijLangdonk(1273,
waarschijnlijkhetSnolleven),hetScrabbelmoer (volgensVanLoonde
OudeZoek,volgensVanHamechterindebuurtvanhet Snolleven)en220*5
bunderen58%roedenonderRoosendaal.Deverkaveling hangt inZegge
samenmetdevervening enlooptdooroverhetheledorpsgebied.Mogelijk
wasditgeheelmetveenbedekt.
WouwsePlantage.Ookindemeestdrogegedeeltennogveelvennen.Inhet
westelijke enhetzuidoostelijke deelisdaaromGtVIingetekend als-,
inhetoostelijkedeelechterbijgebrekaanaanwijzingenals+-.De
grensisvrijwillekeurig getrokken.
Gebied tussenWouwsePlantageenNispen.TenwestenvanNispen:Hotmeer.
Deomgevinghiervanvormdeeenbelangrijkmoergebied.63
TenwestendaarvanliggendeOuwervelden,eenanderbelangrijkmoergebied.Tenwestendaarweervanwerdin1354eengebiedvan23hoeven
moergrond uitgegeven.Erwerd eenvaartgegravenvoordeafvoer,waaruit
blijktdathetomeenforsehoeveelheidveenging.
Nergensblijktietsvandrogeplekken.Hetgeheelmaaktdeindrukvan
eenaaneengeslotenveen-enmoerasgebied enalszodanig ishetookopde
kaartgezet.
Nispen.GtVIIzalzekerdroogzijngeweest.Eendeelvandeoudeakkers
heeftGtVIenisookals+ getekend.TennoordoostenvanNispen,direct
grenzend aandedorpskern,lagvroegerhetgoedMoerendaal.Zuidgrens
hiervanwaseenturfvaart 6if,diedusdoorlieptotaanhetdorp.Dat
betekent dathetveentotdichtaanhetdorpkwam.OokdenaamMoerendaalwijstdaarop.Gezienhetbochtigeverloop zalhetSchoolstraatjeop
eendrogelandtong inderichtingvandebeekhebbengelegen.
GastelenOudenbosch.NieuwGastel:veen (nuzeeklei). Inderestvan
hetgebied leverthetuitgangspunt (GtV=-)geenproblemenop.De
grenslooptdoorGtVI.InOudenboschheefteendeelvandegooreerdgronden (pZn23)GtVI:-.Eengebied tennoordoostenvanOudenboschmet
laarpodzolgrondennaastgooreerdgronden inGtVIiswaarschijnlijkdeels
weldrooggeweest (oudcultuurland):+-.Hetzelfdeisingevuldvoorh.et
gebied tennoordwestenvanKuivezand (GtVI/VII),allijkendedroge
grondenhiertehebbenoverheerst.
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HetgebiedmetGtVIaanderandvanhetzeekleigebied bestaatmogelijk
uitoud cultuurland:+.
GebiedmetGtVItenoostenenzuidenvanGastel:+- (erligtenigoud
cultuurland,maar erheeftmogelijkookopsommigeplaatsenveengelegen).
IndeomgevingvanStuivezandmaakteengebiedmet laarpodzolgrondenen
gooreerdgronden (GtVI)alsgeheeleenmeersystematisch ingerichteindruk.
Hoeven.GrensmoetdoorhetgebiedmetGtVIlopen.Hierin liggenenerzijdsdeBovendonk*(+)> anderzijdslooptdeBosschendijk erdoor (-).De
omgevingvandelaatsteisals-ingetekend.Inaansluitinghieropis
ookhetgebiedmetGtVIendeelsbestaandeuitgooreerdgrondengetekend
als-.HetdorpHoevenzelfisgetekendals+ (oudenaamisHalderberg).
Degrenzenzijnvrijwillekeuriggetrokken.
HetgebiedmetGtVIenlaarpodzolen/gooreerdgronden tennoordenvan
Hoevenzieterdeelsouduit:+-.
Rucphen.Volgensdeuitgifte-oorkondewas40%vanRucphenin1359bedekt
metveen. 65DatbetekentdatdegrensdoorhetGtVI-gebiedmoetlopen.
DoorgebrekaannadereaanwijzingenishetheleGtVI-gebiedaangegeven
als+-.DatzelfdeisgedaanmethetaangrenzendeVorenseinde (vrijwel
geheelGtVI)waarmetuitzonderingvanhetuiterstenoordoostengeen
echtoudeontginningenaanwezig zijn,maarwaarookalleaanwijzingen
voorveenontbreken.
Putte.Hierisweinigvantezeggen.Erisnietsbekendvanveenwinning inde
•meente.Welliggen (grotendeels opBelgischgebied)aandeoostgrens
dePutsemoerenineengebiedmetGtV.Hetlijktdaaromverantwoord
aandeuitgangspuntenvast tehouden.Hetdorpkomtdanteliggenin
eendrogergebied tussentweevenige laagtenafgewisseldmetstuifduinen.Hetzuidelijke (jongere)deelvanhetdorpheeftGtVII.Dat
houdt indatookGtVItennoordendaarvan (inhetouderedeelvan
hetdorp)droogmoetzijngeweest.Openigeafstandvanhetdorpis
GtVIgetekend als+- (degrensisgetekend langseenpaarhoogtelijnen). OnderhetophogingsdekvandeenkeerdgrondenbijPutteisgeen
veenaangetroffen.66
Huybergen.IndeomgevingvanHuybergeniseendrietalschenkingenvan
grondbekend:
- 13hoevenmoer in1277;
- 8hoevenmoergrond in1282en
- 14hoevenmoer,wastinen enjongeontginningen in1293.
Intotaalgeeftdit35hoeven (=ca.542*5ha). Dezezijnnietexactte
localiserenenliggenmogelijkvooreendeelopBelgischgrondgebied.
Tochisduidelijkdatvoorhetverkrijgenvaneendergelijk oppervlak
ookGtVIvooreengrootdeelmoetwordenvolgetekendmetveen-enmoerasgronden.DeGtVII-gebiedenvormendaneensmallestrookdrogegrond
waaropheteerstecultuurland isaangelegd;GtVII*zijndedrogestuifzanden.Keuze:GtVI=-.Enkelekopjes (zichtbaar opTK1894)zijnaangegevenals+.
Hoogerheide.Veelvennen,verspreid overheelhetgebied (ookindedroogstegebieden). Echter teveelreliefomeenaaneengeslotenveengebiedte
durventekenen.GtVIisgetekendals+-.
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Zuidgeest.Ookindedroogstegebiedenvennen.Gebiedwasermeebezaaid.
Ervanuitgaandedatzedeelhebbenuitgemaaktvaneenaaneengesloten
veen-enmoerasgebied isGtVIingetekendals-.
Noordgeest/Bergen opZoom.OmgevingKleineMelanen (GtVI)ingetekend
als-;randzone (omgevingNoordgeest:oudcultuurland)als+.Grensvrij
willekeurig getrokken.HetgebiedmetGtVItussenhetvoormaligefort
DeRoovere endespoorlijn isbijgebrekaannaderegegevensgetekend
als+-.
Halsteren.Grootaantalvennen tenoostenvanLepelstraat.HierisGtVI
als-aangegeven.Inderest+- (grenzenopnieuwvrijwillekeurig).
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5

EVALUATIE

Hetoorspronkelijkedoelvandereconstructiewashetkrijgen
vanmeerinzicht indebewoonbaarheid vanhetlandschapvóór
desterkemenselijke beïnvloeding.Indelegendazijnnaast
de"droge"gebiedendenatteaangegeven.Dezelaatstezijn
aangeduid metdeterm"moerassenenvenen".Daarmee istevens
debovengrensvandevroegere veenbedekkinggegeven.Binnen
de"moerassenenvenen"bevondenzichdegroteveenreserves,
dietussendedertiende endeachttiende eeuwveelalgeëxploiteerd zijnvoorturfwinning.
Wijmenendatdekaarteenredelijkbeeld geeftvanhetlandschapinWest-Brabantvóórdeontginning.
Devoorhetzandgebied uitgewerktemethodekanmogelijkook
inanderelagezandgebieden (GelderseVallei,Achterhoek,
Twente)nieuweinzichtenopleveren.
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