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De schrijver onderzocht in opdracht van de provincie Noord-Brabant de geschiedenis van het cultuurlandschap van het streekplangebied Midden- en Oost-Brabant. Hiervoor is een gedetailleerde relictinventarisatie uitgevoerd, die is
weergegeven op de zogenaamde relictenkaart (schaal 1 i50 000).Daarnaast geeft
de zogenaamde historische landschapskaart (schaal I i50 000) de historische
context van de geïnventariseerde relicten. Op deze kaart is naast de 19e-eeuwse
situatie aandacht besteed aan de (vroeg)middeleeuwse bewoningsmogelijkheden in
het onderzoeksgebied. Bij deze kaarten is een tweeledige beschrijving gegeveni
er is per regio aangegeven hoe de cultuurlandschapsgenese is verlopen) daarnaast zijn historisch-geografische ontwikkelingen tot 1840 per gemeente beschreven. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van historische en niet-historische onderzoeksgegevens, respectievelijk historische geografie, historische
kartografie, naamkunde, archeologie, sociaal-economische geschiedenis, kerkgeschiedenis,historische bouwkunde,en bodemkunde en hydrologie.
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WOORDVOORAF

Vanmidden1985tot1989is,metenkelekorteonderbrekingen,
inopdrachtvandeProvincieNoord-Brabant,onderzoekgedaan
naardeontstaansgeschiedenisvanhetcultuurlandschapvan
Midden-enOost-Brabant.Dehistorisch-geografische informatie
dieditBrabantselandschapinzichdraagt,speelteenrolbij
deherzieningvanhetstreekplanvoorMidden-enOost-Brabant.
Wijhebbenhetonderzoeknaardehistorisch-geografischeinformatiedragersinhethuidigeBrabantse landschapnogalruim
opgezet.Wewarenslechtstotdeze 'ruimdenkendheid1 instaat
dankzijdehulpvananderen.JackvanSchaik (Besoijen)heeft
bijnatweejaardeauteurterzijdegestaanbijhetlastige
ontrafelenvanhet19-20eeeuwselandschap.Veelvanzijnarbeidisopdekaartenterugtevinden.HarrieKanters(Goirle),oud-medewerkervandeStichtingvoorBodemkartering,
heeftonsessentiële informatieaangeleverd,dieresulteerde
ineenbeterinzichtinderuimtelijkespreidingendedynamiekvandemiddeleeuwsebewoninginzand-Brabant.Frans
Theuws (Amsterdam),despecialistophetgebiedvandevroegmiddeleeuwseontwikkelingenindezeregio,waszovriendelijk
enkeleonderzoeksgegevens inconceptterbeschikkingtestellen.Wijlietenonsdoorhemdeorenwassen.Hopelijkworden
zenuschoonbevonden.MetGerVerschuren (Kaatsheuvel)zijn
enkele zeerverhelderendegesprekkengevoerdoverdehistorisch-landschappelijkeontwikkelingeninhetoudeHollandsBrabantsegrensgebied.AlslaatsteindezerijfigureertTheo
Spek,dieinvelehoedanighedeneenkritischekijkoponze
werkzaamhedenhad.Ditkwamhetonderzoekzeertengoede.
Debegeleidingvanonsonderzoekwasinhandenvaneen,soms
strenge,begeleidingsgroep,diebestonduitdeherenA.Tol,
P.J.Bax,J.A.M.E.Iding,A.A.M.DirksenJ.H.vanAlkemade
namensdeopdrachtgever (dienstR.N.V.vandeprovincieNoordBrabant)enJ.A.J.Vervloetnamensdeopdrachtnemer (STIBOKA/StaringCentrum).
Detechnischeuitvoeringlagdeelsbijdeprovincie:deheren
A.H.MinkelsenW.H.Knoershebbenopvoorbeeldigewijzeen
metveelgeduld,dekartografischeverzorgingvoorhunrekeninggenomen,indelaatstefasebijgestaanddoorTheoJacobs
(StaringCentrum).Deoverigewerkzaamhedenzijndoormedewerk(st)ersvanhetStaringCentrumuitgevoerd:deredactie
isgevoerddoorRitaMeijerink,detekstverwerkingdoorYvonne
vanPel,hettekenwerkdoorPeterReijrinkenBenvanden
Oosterkamp.
Alslaatstenwordengenoemddieinwonersvandeprovincie
Noord-Brabant,dieintijdenvantwijfelmetvragenopdit
gebied,onsweerderugdedenrechten.
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Wijhebbenditrapportindeeerstepersoonmeervoudgeschreven.Duidelijkzalzijndathiergeensprakeisvandepluralismajestatis,dochvaneenuitingvandanknamensdevelen
diezichhebbeningezetomditrapporttotstandtebrengen.
Datvoordeinhoudslechtsdeauteurverantwoordelijk is,mag
ookduidelijkzijn.
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SAMENVATTING

Hetcultuurhistorisch-landschapsonderzoekvanMidden-enOostBrabantisuitgevoerdinopdrachtvandeprovincieNoord-Brabant.Degeschiedenisvanhetcultuurlandschap,voorzover
daarnogsporenvaninhethuidigelandschapaanwezigzijn,
moeteenrolspelenbinnendeplanologischepraktijkinde
provincie.Onsonderzoeksluitaanbijeeneerderinopdracht
vandeprovincie,doordetoenmaligeStichtingvoorBodemkartering,uitgevoerdstreekplanonderzoek,nl.hetcultuurhistorisch-landschapsonderzoek inhetstreekplangebiedWest-Brabant.
Hetcultuurhistorisch landschapsonderzoek inhetstreekplangebiedMidden-enOost-Brabantisuitgevoerdoptweeschaalniveaus,nl.streekplan-enbestemmingsplanniveau.Derapportageisgeschiedindevormvankaarten(manuscriptkaarten
1 :25000(zienoot 8), historischelandschapskaartenrelictenkaart1 :50000)eneengeschreventoelichtingbijdekaarten(regiobeschrijvingenontwikkelingentot1840pergemeente
beschreven).Gezamenlijkgevenzijeenbeeldvandegenesevan
hetMidden-enOostbrabantse cultuurlandschap,waarbijdenadrukligtopdeherkenbaarheidvandezeontwikkelingen inhet
huidigelandschap (Renes1984aen1985b).
Hetstreekplangebiedvaltintweehoofdregio'suiteen(het
rivierengebiedenhetzandgebied),dieelkeenaantalsubregio'sbevatten.Binnendezeregio'szijnenkelekarakteristiekeverschillenindeontstaansgeschiedenisvanhetcultuurlandschapteonderscheiden.

Hetrivierengebied
De Langstraat
Vanafca.1000isvanafdezuidelijkeoever(wal)vandeoude
Maashetgebiedalsveenontginningtotstandgekomen.Erwerd
eenzeersystematische opstrekkendeverkavelingnaarhetzuidenaangelegdmetontginningsbases enachterkadenen'opschuivende'bewoning.Indeloopvandetijdishetoorspronkelijke
veendekveraard,endushetmaaiveldverlaagd.Grotedelenvan
deoorspronkelijkeveenbedekkingzijnverdwenen.
DoordeSt.-Elizabethsvloedvan1421ishetnoordelijkedeel
vanditsystematischeveenontginningslandschapweggeslagenof
overspoeld.Hetveendek istoenvervangendoor,ofafgedekt
met,estuariumkleiwaardoordemiddeleeuwseverkavelingwas
verdwenen.Alleenenkeleoudebewoningsassen/achterkaden zijn
totopdedagvanvandaaginditsterkveranderdegebiedovergebleven.
Nadatzichinhetaldusgevormdeestuariumenkeleopwassen
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gingenvormen,isvanafdeWinterdijknoordwaartseennieuwe
doorgaandestrookvormigeverkavelingtotaandenoordelijke
MaasdijkinhetLandvanAltenaaangelegd.Deze 'vernieuwde'
verkavelingwerdnietonderbrokendoordenogaanwezigehoogmiddeleeuwserestenvandeoudeachterkadeninditgebied.
TenzuidenvandeWinterdijk (deLangestraat)isdeveenbedekkingookgrotendeelsverdwenendoorveraarding (maarzonder
estuariumkleidek!).Tochishierdeoorspronkelijkeveenontginningsstructuurveelbeterbewaardgebleven.Bijdeveraardingvanhetveendekkwamdeonderliggendemorfologieaanhet
oppervlak.Enkeleoorspronkelijkopachterkadengelegenlintvormigenederzettingenzijnverplaatstnaarde 'nieuwe'hoger
gelegendeleninhetlandschap.
InhetLandvanHeusdenwastotvoorderuilverkavelingeen
zelfdeveenontginningsstructuur inhetlandschapaanwijsbaar.
Daarwasdemiddeleeuwseverkaveling (deveenontginningstructuur)nietdooroverstromingenverdwenen.
InhetveengebiedvandeLangstraattotaandeLoonseen
DrunenseDuinenenKaatsheuvelisindeMiddeleeuwenopgrote
schaalturfgestoken.Inhetlandschapzijnnogverschillende
oudeturfvaarttracésaanwijsbaar.Sommige (voormalige)vaarten
zijnspecifiekalsturfvaartgegraven,anderemaaktenoorspronkelijkdeeluitvanhetnormaleafwateringsstelselvande
veenontginning.

De Maaskant
IndeMaaskantvondvanoudsdebewoningplaatsopdeoeverwallenvandeMaas.Inhetwestenbevondzicheengrotekom,die
nietbewoonbaarwas.Doornatuurlijke rivierverleggingenwerdendenoordelijkeoeverwallen bijdezekomdeelsopgeruimd.
DebewoningverplaatstezichnaardeindeHogeMiddeleeuwen
aangelegdeMaasdijk.
Meernaarhetoosten,waareenwirwarvanstroomdradentussen
dehuidigeMaasloopendedekzandrugvanRosmalennaarHerpen
ligt,wasdeoudebewoningookveelmeerverspreid.Delagere
delenkondenpasnadevanwestnaaroostuitgevoerdemiddeleeuwsebedijkingmeerintensiefingebruikgenomenworden.Een
deelvandebewoningverplaatstezichnaardiedijken,diede
hogeregrondenhadden 'opgezocht'.
DeoostelijkeMaaskantbijCuijkiseenovergangslandschap
tussenhetgebiedwaardeMaaszichinsneed (Maasplateaus)en
waarzeafzettingendeponeerde (oeverwal-komgebied).Hiervond
deoudebewoningplaatsopdehogeredelenvanhetmetgeulen
doorsnedenlandschap.Juistinditovergangsgebiedishetniet
geluktdeMaasbedijkingsluitendtemaken.Dooreen'natuurlijke'overlaatbijBeersbaandebijhogewaterstandende
zogenaamdeBeerseMaaszicheenwegovergraslandeninde
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lager«delenvandeMaaskant.Deze 'waterlozingen'kwamen
steedsvakervoor.Dithadtotgevolgdatopdenduurslechts
zeerextensiefgebruikvandezegrondenmogelijkwas.Hierdoor
werddeMaaskanteenmeeropengebied.
NadeafsluitingvandeBeerseoverlaatindejaren '40,de
aanlegvandeBergscheMaas (hetfeitelijkeherstelvande
vroeg-middeleeuwseMaasloop)endescheidingtussenMaasen
WaalbijStAndries,zijndeoorspronkelijk lagelegedelen
vandeMaaskantmeerintensiefingebruikgenomen.Doorruilverkavelingen iseengrootaantalouderelictenverdwenen.
Alleendedijkenendeoudedoorgaandeafwatering (deHertogswetering)zijnovergebleven.Ondanksdezeveranderingenwasde
nieuweinrichtingvandeMaaskantvangelijkeopzetalsde
oude,grotendeelsverdwenen,inrichting.

Hetzandlandschap
IndeVroegeMiddeleeuwenwaseendeelvanzand-Brabantniet
voorbewoninggeschikt:hetwastenat.Deoudstebewoninglag
merendeelsopdehogere (drogere)dekzandruggen,opderivierduinenlangsDommelenAa,opdeplateauslangsdeMaas,opde
PeelrandenopdewaterscheidingtussenDongeenDieze.
IndeVroegeMiddeleeuweniseengrootdeelvanzand-Brabant
(weer)metbosbedektgeraakt.Slechtseenkleinaantalnederzettingenbleefbewoond.Deoudste 'nieuwe'ontginningenvondenplaatsopdezogenaamdeoudebosgrondenofmoderpodzolen
indezebossen.
VanafdeHogeMiddeleeuwenheeftzicheenverplaatsingvan
bewoningvandehogeregrondennaardebeekdalrandenvoorgedaan.Somsbleefdeoudekernbestaan (Alphen)enwerdener
dichterbijdebeekdochternederzettingen gesticht.Somswerd
deoudekerngeheelverlaten.Hetoudeakkerland-enbewoningsniveau (moderpodzolen)verdwenenonderdelateraangelegde
esdekken.Deoudstebeekdalontginningendaterenuitdezeperiode.Beekdalontginningenhebbenzichtotinde20eeeuwvoorgedaan.
Alvóór1840bleekeendeelvandenederzettingzichweernaar
dehogeregrondenteverplaatsen.Deoudekerk,dievaaknog
devroeg-middeleeuwsenederzettingsplaatsmarkeerde,vormde
eenaantrekkingspuntvoorvooralkleinehandwerkslieden.Per
nederzettingkonditechtersterkverschillen.Dithingsamen
metdeovergangvanhetkatholiekeBrabantnaarhetprotestante
Staats-Brabant,hetontstaanvanschuurkerken,en(vanafde
Fransetijdenhetherstelvandebisschoppelijkehiërarchie)
hetweerofficieeltoestaanvandekatholiekeeredienst.In
sommigeplaatsenwerddeoudekerk,dietijdelijk inhanden
vandeprotestantenwasgeweest,aandekatholiekenteruggegeven:daarconcentreerdezicheendeelvandenieuwe(of
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'vernieuwde')nederzetting.Eldersvormdendeschuurkerkenuit
deStaats-Brabantperiode dezeaantrekkingspunten,waardoorde
nieuwebewoningsconcentratie juistverderverwijderdvande
oudekernkwamteliggen.
In1840lagendecultuurgrondenvaaknogingeklemdtussen
grotearealenheideenwoestegrond.Eendeelvandezecultuurgrondenisdannogrelatiefjongtenoemen.Wewetendat
ca.60procentvandeontginningentussende16eende19e
eeuwtotstandisgekomen.
Alvanafde18eeeuwwerdendelenvandetotheideverworden
vroegerebossen,weerherbebost.Dezetrendzettezichinde
19eenhetbeginvande20eeeuwvoort.Deherbebossinghing
deelssamenmethetontginningsrijpmakenvandeheidegronden
(bodemvorming),endeelsmethoutproduktievoortelegraafpalen
enmijnhout.Dezenieuwebossenkregenpasveellatereenrecreatiefbelang.
Opheteindvande19eeeuwisdePeelaangesnedenendeels
verveend.Deafgeturfdegrondenwerdenbouwrijpgemaakt.Bij
deinrichtingvandecultuurgrondenbleekeenverschiltebestaantussendeuitgiftevangrondaanlocalekleineboerenen
aangrootgrondbezitters.Devanuitdedorpenuitgevoerdeontginningenleverdeneenkleinschaliglandschapop,terwijl
grootgrondbezitters zichdeluxekondenpermitterenhungrondbezitalseenaantrekkelijker,afwisselender landschapte
lateninrichten.
Naarhetheden
HetBrabantsezandlandschap ismeeraanveranderingenonderheviggeweestdanhetrivierengebied.Inzand-Brabantwaser
sprakevaneengeleidelijkveranderingsproces (verplaatsing
vanvelebewoningsconcentraties eneenvoortdurendeuitbreidingenintensiveringvandecultuurgronden).Vooraldeintensiveringenschaalvergrotinggaattotophedendoor.Inhet
rivierengebiedverliependeveranderingenmeerschoksgewijs
(St.-Elizabethsvloed,BeerseMaas).
Vooralinzand-Brabantheeftzichvanaf1840eenaantalgrote
veranderingenvoorgedaan:bijnaalleheide/woestegrondis
ontgonnen,dePeelisdeelsverturfd,maarbijnahelemaalin
cultuurgebracht.Inzijnalgemeenheidzijndegrondengeïntensiveerdingebruikgenomen.Debeekdalenzijnveelopener
geworden (bijnaallebegroeideperceelsrandenzijnverdwenen).
Hethistorischeverschiltussenintensiefenextensiefgebruiktegronden(bijv.akkercomplexenenbeekdalen)dreigtte
verdwijnen.Maïswordtzowelindebeekdalenalsopdeakkers
verbouwd!Overalvindtschaalvergrotingplaats.Vroegerkleinschalige (halfgesloten)gebiedenzijnveelopenergeworden,
terwijldevroegeropengebiedenjuistdreigendichtteslibben.
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Deveranderingen inhet rivierengebied hingenvooral samenmet
deverbetering van de afwatering door o.a. denormalisatie van
deMaas. Ditwas eennoodzakelijke voorwaarde voor het dichten
van de doorgaande Maasbedijking. Toen eenmaal deBeerse Maas
tothetverledenbehoorde konden de gronden inde 'BeerseMaas
Traverse' intensiever worden gebruikt.Daartoe werden deze
gronden,maar ook een aantal andere gebieden inhet rivierengebied eerst ruilverkaveld. Hierbij zijnnogal wat sporen uit
hetverleden voorgoed van de kaartverdwenen.
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'ZokentGoddewereld,wantHijheefthaar,
voordatHijhaarschiep,eerstalshetware
vanbuitenafinZijngeestontworpen,terwijl
wijderegelervannietkennen,omdatwijer
middeninlevenenhaaralsreedsgemaaktaantreffen.'
'Menkandedingenduslerenkennendoorer
vanbuitenafnaartekijken!
Dekunstmatigedingen,doordatweinonze
geestdehandelingenvandemakeropnieuw
doorlopen.Nietdenatuurlijkedingen,want
diezijnniethetwerkvanonzegeest.'
'Denaamvanderoos'
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INLEIDING

Hetcultuurhistorisch-landschapsonderzoek vanMidden-enOostBrabantisuitgevoerdinopdrachtvandeprovincieNoord-Brabant.Degeschiedenisvanhetcultuurlandschap,voorzover
daarnogsporenvaninhethuidigelandschapaanwezigzijn,
moeteenrolspelenbinnendeplanologischepraktijk inde
provincie.Onsonderzoeksluitaanbijeeneerderinopdracht
vandeprovincie,doordetoenmaligeStichtingvoorBodemkartering,uitgevoerdstreekplanonderzoek,nl.hetcultuurhistorisch-landschapsonderzoekinhetstreekplangebiedWest-Brabant
(Renes1984aen1985b).
Inditrapport*)behandelenwedewordingsgeschiedenisvanhet
cultuurlandschapvanMidden-enOost-Brabant * * ) . HetBrabantse
cultuurlandschapbevatnogsteedseenschataaninformatieover
hetlevenenwerkenvanvelegeneratiesBrabanders:deinrichtingvanhetlandschapisgrotendeelshetresultaatvandedagelijksestrijdomhetbestaanvaneenoverwegendboerenbevolking.
Eeuwenlangscheppen,graven,kruien,zaaien,planten,oogsten
enbouwenhebbenhunsporeninhetlandschapnagelaten.
Overhetdagelijksleven,hetdagelijksewerkisnietveelin
dearchieventevinden.DeBrabanders 'schreven'eendeelvan
hungeschiedenisinhetlandschap.Hetisonzetaakditomte
zettenineentaaldieookdoorniet-ingewijdenwordtbegrepen.Ditkanhelpenommeerbegriptewekkenvoordebetekenis
vandezefenomenen,opdatookindetoekomstverstandigmet
dezeculturelenalatenschapkanwordenomgegaan.

1.1

Hetlandschapalshistorisch-geografisch object

1.1.1

Hetlandschapalsgeschiedenisboek

WeschrijveneencultuurgeschiedenisvanBrabantendeBrabanders,toegespitstophetcultuurlandschap.Drieaspectenspelendaarbijeenrol,namelijkhetwaar,hetwaaromenhetwanneer:
-wâârdoetzicheenbepaaldeperceleringvoor,waarliggende
bebouwdekommen,waardedijkenofdeoudewegen;
-waarom ligtnujuistdezeperceleringdaar,waaromisdaar
debewoninggeconcentreerd,waaromliggeneroudewegenop
dieplek;

*) Binnenkort verschijnt Inboekvorm een omgewerkte versie van dit rapport.
Hierin zijnde regiobeschrijvingen verder uitgewerkt met voorbeelden uit
degemeentebeschrijvingen en ismeer aandacht besteed aan illustraties»
teneinde het onderzoek voor een breder publiek toegankelijk temaken.
**)Met "Brabant"wordt deNederlandse provincie Noord-Brabant bedoeld.
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wanneeriseengebiedontgonnen,wanneer ishetbewoondgeraaktenwanneerwerdenerdijkenenwegenaangelegd?

1.1.2

Oudevormeninhetlandschap

Dehistorischegeografiehoudtzichbezigmethetbeschrijven
enverklarenvanoudevormeninhetcultuurlandschap,voor
zoverdezehetresultaatzijnvanmenselijkhandelen.Ookonze
studieisindezeonderzoekstraditie opgezet.Innavolgingvan
onderandereDuitstaligestudiesspeelthetvorm-aspectin
Nederlandshistorisch-geografischonderzoekeenbelangrijke
rol.
Bijeendergelijkemaniervanwerkenishetgebruikelijkallerleivorm-typologieënoptestellen,teneindegreeptekrijgen
opdematerie.Vormwordtinverbandgebrachtmetfunctieen
metouderdom.Ookbijverwantedisciplines,zoalsdearcheologieendeplanologie,iseendergelijkebenaderinggebruikelijk.
Gemakkelijkverliestmenuithetoogdatvorm-analyseuiteraardslechtseenhulpmiddelisenniethetdoel.Gelijkevorm
impliceertgeenszinsaltijdgelijke functiesofeengelijke
ouderdom.Alleennauitgebreidtoetsendonderzoekkande
juistheidvanditsoortverbandenwordenaangetoond.Vaakzal
mentotdeslotsomkomendatdewerkelijkheidveelgecompliceerderinelkaarzit.Inhoofdstuk3isaangegevenhoemenop
ditprobleemmoetinspelenomgeenfoutentemaken.

1.1.3

Historisch-geografischonderzoekenhetverbandmet
anderedisciplines

Bijonsonderzoekkunnenwegebruikmakenvanonderzoeksgegevensvananderedisciplines,zoalsarcheologie,bouwkunde,
sociaal-economische geschiedenis,politiekeenconstitutionele
geschiedenis,kerkgeschiedenise.d.Historischegeografie
wordtdooronsinhetkadervandezestudieopgevatalslandschapsgeschiedenis.Daaromzijnwevooralgeïnteresseerdin
materiaaldatzichdirectlandschappelijk laatvertalen.Een
uitgebreidebeschrijvingvanhetontstaanvanoudegrenzenis
vooronsslechtsvanbelangalsdaarmeeeenbepaaldlandschappelijkgegevenkanwordenverklaard.
Ookdezichtbaarheid iseenbelangrijkuitgangspunt.Wegaan
uitvandelandschappelijkevormendiewethans nog 'inhet
veld'aantreffen.Hetisduidelijkdatindatverbandeenniet
gemarkeerdegrensdieoverdeheidelooptminderinteressant
isdaneengrensdielandschappelijk isvastgelegddooreen
grenssloot,ofeenaantaloudegrensbomen.
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Doorditsoortuitgangspuntenwordtdeplaatsvanonsonderzoektenopzichtevananderestudiesmeteenhistorischkarakterhopelijkwatduidelijker.Hetmerendeelvanhistorische
studieshoudtzichslechtszijdelingsmethetontstaanvanhet
huidigecultuurlandschapbezig,ofgaaterzelfsgeheelaan
voorbij.Hetcultuurlandschap isjuisthetaspectdatdoorons
wordtbenadrukt.

1.2

Hetlandschapalsplanologischobject

HetonderzoekinMidden-enOost-Brabant isuitgevoerdinopdrachtvandeDienstR.N.V. (Ruimtelijkeordening,Natuuren
LandschapenVolkshuisvesting)vandeprovincieNoord-Brabant.
Dezestudieisdanookineersteinstantietoegeschrevennaar
toepassingvoorplanologischedoeleinden,metnameopstreekplan-enbestemmingsplanniveau.Inhetbijzondermetbetrekkingtothetbeleidinzakenatuur-enlandschapsbehoud isde
verschijningsvormvanhetlandschapvoorplanologeneenbelangrijkreferentiekader.Devormwaarinhetlandschapzichaan
onsvoordoetisinzekerezinhetgemeenschappelijkevertrekpuntenbasisvoordiscussieoverbehoudenontwikkelingvan
hetcultuurlandschap.
Ditbetekentdatdehistorischgeograafzichrekenschapmoet
gevenvandebruikbaarheidvanzijnonderzoeksmateriaalvoor
dedagelijkseplanologischepraktijk.Hetzelfdegeldtvoor
uitsprakenovergaafheid,zeldzaamheid,ouderdom,verscheidenheid,,ofhetkarakteristiekevanoudelandschapselementenen
deonderlingesamenhang (HaartsenenRenes1982,p.459-460)
diedeplanoloogmoetomzetteninbeleidvoordetoekomstige
ruimtelijkeordening.Datbeleidkandirectvaninvloedzijn
ophetdagelijkslevenvandeinwonersvanhetonderzoeksgebied.Dehistorischgeograafmoetzichdaaromextrabewust
zijnvanzijnverantwoordelijkheid.Nieteennostalgischgevoelen,maarnuchterheidenheldereuitgangspuntenmoetenzijn
leidraadzijn(zieook:par.3.5).

1.3

Toegepasthistorisch-geografisch onderzoek

Destreekplanonderzoeken zijnnietzondermeeronderlingvergelijkbaar.Afhankelijkvandevraagstellingendebeschikbare
budgettenis(moestworden)gekozenvooruiteenlopendeuitwerkingen.OnsonderzoeksluithetmeestaanbijhetstreekplanonderzoekWest-Brabant (Renes1985a)enZuid-Limburg(Renes
1988).
In1985werd 'West-Brabant:eencultuurhistorischlandschapsonderzoek'gepubliceerd (Renes1985a).Hetwaseenuitwerking
vaneenmeeromvangrijk rapportwaarinonderzoekvaneen
streekplangebiedvanuiteentoegepasthistorisch-geografisch
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gezichtspuntdoordeStichtingvoorBodemkarteringwerduitgevoerd (Renes1984a).Doormiddelvantekstengedruktekaarten
werdinzichtgegevenindehistorisch-landschappelijke ontwikkelingendieWest-Brabantheeftdoorgemaakt.Intussenzijnbij
deStichtingalmeervanditsoortstreekplan-onderzoekenafgerondenaandeopdrachtgeversafgeleverd,zoalsDrenthe
(Bakermans1987)en.Zuid-Limburg(Renes1988).
Doordezestudiesisonzekennisvandehistorischegeografie
vandelenvanNederlandaanzienlijkvergroot.Tevensismet
hetpresenterenvanhetonderzoeksmateriaalmeerervaringopgedaan.HetstreekplanWest-Brabant fungeerdealspilot-studie.HoewelhetvoordehandlagomMidden-enOost-Brabant
naadloosopWest-Brabant telatenaansluiten,wasditniet
altijdmogelijk.Inparagraaf3.4wordtuitgelegdwaaromdit
nietaltijdmogelijkofwenselijkwas.

1.4

Probleemstelling

Nudehistorisch-geografische endeplanologische invalshoeken
zijnaangestipt,zaldeprobleemstellingvanhetonderzoek
nietmeeralseenverrassingkomen.
Dehistorisch-geografischeprobleemstelling isgerichtophet
oplossenvandevraaginhoeverreerinhethuidigeBrabantse
cultuurlandschapnogsporenaanwijsbaarzijnvanvroegermenselijkhandelen,waartoezehebbengediendenhoeouddie
sporenzijn.
Deplanologischeprobleemstelling isgerichtophetoplossen
vandevraaginhoeverreoudesporeninhethuidigeBrabantse
cultuurlandschapkunnenwordeningepast,waarbijwordtingespeeldopdehedendaagsepraktijkbijlandschapsplanningen
landschapsbouw.
Dehistorischgeograafdientonderzoeksgegevensaanteleveren
dieop 'planologischemaat'gesnedenzijn:kaartenendaarbij
horendebeschrijvingendiedirecttoepasbaarzijn.

1.5

Deopbouwvanhetrapport

Ditrapportbestaatuitdrieafleveringen.
AfleveringIbevat,naasteenbeschrijvingvandeonderzoeksmethodenenbronnen,delegendabeschrijvingbijdehistorische
landschapskaartenderelictenkaart1 :50000,enderegiobeschrijvingen.Hetbetreftdevolgendehoofdstukken.
Inhoofdstuk2zijndegehanteerdeonderzoeksmethodenenbronnenbeschreven.Achtereenvolgenswordtaandachtbesteedaande
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gehanteerde (historisch-geografische)onderzoeksmethoden,aan
degebezigdegebiedsindelingenaandegebruiktebronnen.Bij
debronnenwordtnaderingegaanoparcheologische,naamkundige,bouwkundige,archivalischeenhydrologische/bodemkundige
gegevens.Voortswordtinditverbandkortaandachtbesteed
aandemogelijkhedenendeonmogelijkhedenvanhistorische
literatuur.
Inhoofdstuk3zijndetweekaartbijlagenbeschreven.Daarbij
wordendelegenda-onderdelenbehandeld.Bijdezebeschrijving
wordtookaandachtbesteedaandehistorisch-landschappelijke
betekenis.Maarookdeonderlingesamenhangendeplaatsdie
zeinnemenineensteedsveranderendcultuurlandschapkomen
aandeorde.Afsluitendwordtaandachtbesteedaanderelatie
tussenhetStreekplanMidden-enOost-Brabantenhetonderzoek
vanhetStreekplanWest-Brabant.Ookwordenaanbevelingengedaanvoorhetgebruikvanhetmateriaaldatopdekaartenbijeenisgebracht.
Indehoofdstukken4en5ishetonderzoeksgebiedchronologischbeschreven. Hierbijzijntweeregio'sonderscheiden:
hetrivierengebiedenhetzandlandschap.Beidehebbeneenspecifiekelandschappelijkeontwikkelingdoorgemaakt.
Inhoofdstuk6zijnenkeleconclusiesopeenrijgezet.Daarbijisaandachtbesteedaandestandvanzakenbijhethistorisch-geografischonderzoekvanNoord-Brabant.Hierbijworden
hetkaartmateriaalendedaaropaansluitendebeschrijvingen
geëvalueerd.Afsluitendzijnbijdithoofdstuknogenkeleopmerkingengemaaktovertoekomstigwenselijkonderzoek.
InafleveringIIvanditrapportzijndebeknoptebeschrijvingenvandemeerdan90gemeentendieinhetonderzoeksgebied
liggenopgenomen.
AfleveringIIIbevatdenotenbijzoweldeelIalsdeelII,een
uitgebreidliteratuuroverzicht,eenlijstvanafbeeldingen,een
lijstvangeraadpleegdkaartmateriaalenvieraanhangsels.
Bijhetrapporthorentweekaarten:deHistorischelandschapskaart,waaropnaastdelandschappelijke situatie in1840en
1900,aandachtisbesteedaandemiddeleeuwsebewoningende
relictenkaart,beideopschaal1:50000.Kaartenentekst
vormensamendetweegelijkwaardigeonderdelenvanonsonderzoek.
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METHODENENBRONNEN

2.1

Opzetenuitwerking

Historisch-geografischonderzoekkanopeenaantalmanieren
wordenopgezetenuitgevoerd (Vervloet1986;Jäger 1969).De
DienstR.N.V.vandeprovincie isgeïnteresseerd inhethuidigelandschap.Deontstaansgeschiedenisvanhethuidigelandschapmoestwordenonderzocht,beschreveneninkaartgebracht.Vanuithethedenmoestwordenteruggekekennaarhet
verleden,teneindehetontstaanvandethansnogaanwezige
elemententeverklaren.Indehistorischegeografienoemtmen
ditderetrospectievemethode (afb. 1).
Bijhetbeschouwenvandeontwikkelingisuitgegaanvaneen
drietaldwarsdoorsneden indetijd:ca.800,1840en1900.Gezamenlijkvormendezehetuitgangspuntvoordezogenaamde
'Historischelandschapskaart' (Kaart 1).Vergelijkingvande
huidigetoestandmetdetoestandin1840en1900heeftgeleid
tothetsamenstellenvandezogenaamde 'relictenkaart'(Kaart
2). Overigens"isbijdezelaatstekaartookaandachtbesteed
aandeouderdomvandeelementen.Tevensisonderscheidgemaaktnaar (voormalige)functie.
Dehistorischelandschapskaartenderelictenkaartmogenniet
losvanelkaarwordenbeschouwd.Wanneeralléénvanderelictenkaartwordtuitgegaanzougemakkelijkdemeningkunnenpostvattendatmentemakenheeftmeteenlossegroepindividuele
elementen.Dehistorischelandschapskaart isbedoeldomdesamenhangentussenderelicten,zowelfunctioneelalsquaouderdomteverduidelijken.
Naast,enterondersteuningvandekartografischegegevensis
eenverklarende tekstgeschreven.Zowelpergemeentealsper
regioisdeontwikkelingvanhetcultuurlandschaponderzocht
enbeschreven.Bijdebeschrijvingisgekozenvooreenchronologischeaanpak.Webeginnenzovermogelijkinhetverledenen
werkenvervolgensstapvoorstaptoenaardehuidigetijd.De
stappenvindtmenterugindeparagraaf-indelingdiebijde
beschrijvingvandebeideregio'sisgehanteerd.
WijbeginnenonzebeschrijvingindeVroegeMiddeleeuwen
(500-1000naChr.).Welwordtvoorhetzandgebiedenhetoostelijkerivierengebied somstotindeRomeinse tijdteruggekeken (vanafhetbeginvanonzejaartelling).Hiermeewordt
ingegaanopvragenovermogelijkebewoningscontinuïteitvanaf
deRomeinse tijdtotindeMiddeleeuwen.
Voorhistorisch-geografisch onderzoekgeldtdathetzonder
kennisvaneen 'eerdere'landschappelijke situatienietgoed
mogelijkistebegrijpenhoebewoningenontginningzichhebbenontwikkeld.Voorkennisisnodigvoorhetkrijgenvanin-
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zichtinlatereontwikkelingen.Daaromwordtvoorhetrivierengebiedenvoordezandregioeersteen 'natuurlijke'uitgangssituatiebeschreven.Wenoemenditonzeeerstedwarsdoorsnedeindetijd:eenreconstructievandebewoningsmogelijkhedenomstreeks800naChristus (hetiseenaanduidingvan
desituatiewaarinhetlandschapindeVroegeMiddeleeuwen
verkeerde).
Indeparagraaf 'Landschapsverandering1 wordtaandachtbesteed
aandeveranderingendiezichnadeVroegeMiddeleeuwen
(500-1000)totindeNieuweTijd (1000-1840)inhetlandschap
hebbenvoorgedaan.
Indeparagraaf 'Latereontwikkelingen'wordenrecentereveranderingeninhetcultuurlandschapbehandeld (1840-heden).
Indeafsluitendeparagraaf 'Sporeninhetlandschap'wordt
beschrevenwelkerelictenuitverschillendeperiodentotopde
huidigedaginhetcultuurlandschapbewaardzijngebleven.

2.2

Gebiedsindeling

DegeschiedenisvanhetcultuurlandschapvanMidden-enOostBrabantheeftzichnietoveralopdezelfdewijzevoltrokken.
Daaromdelenwehetgebiedopineentweetalregio'swaarbinneneenaantalparallelleontwikkelingenheeftplaatsgevonden.
Daarbijmoetenweonsbewustzijnvanhetfeitdat,afhankelijkvanhettijdstipenafhankelijkvanhetonderwerp,
Brabantopuiteenlopendemanierenkanwordeningedeeldin
regio's.Eenindelingopbasisvandehuidigebodemtypendie
Steeghinzijn 'DorpeninBrabant'hanteert (1978,p.7e.v.)
leverteenanderebegrenzingopdaneenterritorialeindeling
opbasisvanoudejuridischeeenheden (afb.2)
Wijhebbenonsonderzoeksgebiedverdeeldinhetrivierengebied
enhetzandgebied.Dewestelijkegrenswordtgevormddoorde
grensmethetstreekplanWest-Brabant (Renes1984a).Deze
grensisomplanologische redenengetrokkenendoorsnijdteen
aantalhistorisch(-geografische)eenheden,zoalsdeLangstraat
endeBaronievanBreda.

2.3

Bronnen

Dehistorischgeograafdoetuitsprakenoverouderdomen(voormalige)functiesvanrelicteninhetcultuurlandschap.Daartoe
staanhemverschillendegegevenstendienste.Erzijndrie
soortenonderzoeksgegevens teonderscheiden:
-onderzoeksgegevensmeteenhistorischeinslag,afkomstiguit
dehistorischekartografie,dearcheologie,denaamkunde,de
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historischebouwkunde,deagrarischegeschiedenis,dekerkgeschiedenisenanderspecifiekhistorischonderzoek;
-onderzoeksgegevenszonderspecifiekhistorische inslag,zoalshydrologische,bodemkundigeenpaleo-ecologischegegevens;
-onderzoeksgegevensdietijdensveldbezoekkondenwordenverzameld.
Dehistorischegegevenswordengebruiktvoorhetschetsenvan
hetontstaanvandeantropogeneelementenwaaruithetlandschapisopgebouwd.Debodemkundigeenpaleo-ecologischegegevensdienenomdenatuurlijkecontextteschetsenwaarbinnen
deontwikkelingvanhetcultuurlandschapheeftplaatsgevonden.

2.3.1

Historischekartografie

Midden-enOost-Brabantzijnarmaanhistorischekaarten.Van
hetBrabantserivierengebied zijnnogdemeesteoudekaarten
aanwezig.Dithangtgedeeltelijksamenmetdewaterstaatkundigesituatie.IndenatteredelenvanNederlandmoestenal
vroegvelewaterstaatkundige kwestieswordenopgelost:dit
vroegomgedetailleerdekaarten.
Eenvandeoudstegedetailleerdekaartenuitdezestreekdateertvan1562.HetisdekaartvandeBiesboschenomgeving
vanPieterSluyter (Donkersloot-deVrij1981,p.136). De
lateremilitairebetekenisvanditgebied,denkaandebelegeringvan 's-Hertogenboschinhetbeginvande17eeeuwende
vestingstadGrave,leverdeookveelkaartenop.Vaakwarenhet
gecombineerdewaterstaatkundige enmilitairekaarten.
Zand-Brabantkomterhierbijvergelekenbekaaidaf.Behalve
enkelekleinschalige,dusweiniggedetailleerdekaartenuitde
16een17eeeuw,zoalsdekaarten vanVanDeventer,van
's-GrootenenWillibrordusvandenBurght (DonkerslootdeVrij
1981,p.128,132en144),iservanvóórde18eeeuwweinig
bruikbaarkaartmateriaalaanwezigdathetonderzoeksgebiedop
eenduidigemanierweergeeft.
PasmetdekaartvanVerheesuit1794bezittenweeenvrijbetrouwbare,redelijkgedetailleerde (schaalca.1 :80000)
kartografischeweergavevandeMeijerijvan's-Hertogenbosch
(1).Dekaartbeslaatpraktischhetgeheleonderzoeksgebied.
Alleenhetmeestwestelijkedeelontbreekt.
Vanafde19eeeuwisditverschilinkwaliteittussendekaartenvanlaag-enhoog-Nederlandnietmeeraanwezig.In1832
kwamendekadasterkaartengereeddiegeheelNederlandindezelfdematevandetailweergevenenkortdaarnakwamdeTopografischeMilitaireKaartvanNederlandtotstand.
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2.3.2

Archeologie

Hoewelin Midden-enOost-Brabantvanoudsherveelarcheologischevondstenzijngedaan,isereigenlijkpasgedurendede
laatstedecenniasprakevaneenmeersystematischuitgevoerd
archeologischonderzoek.Hetvaltbuitenhetkadervandit
rapportomdiepgaandopdeBrabantsearcheologie integaan.
Ookhierishetonderscheidtussenrivieren-enzandgebiedvan
betekenis.Inhetrivierengebied isinhetvoetspoorvanen
terondersteuningvandebodemkarteringveelarcheologischonderzoekuitgevoerd.Ditallesinhetkadervandena-oorlogse
ruilverkavelingen.Vooralhetarcheologischonderzoek inde
MaaskantdoorModderman (1950)isvooronsvanbelang.Later
heeftWillems (1981)dezegegevensmeer 'uptodate'gemaakt.
VoorhetzandlandschapzijndestudiesvanBeex (zielit.
lijst),diealspioniervandemoderneBrabantsearcheologie
kangelden,vanbelang (2).Vanzijnhandverscheenonderandereeengrootaantalarcheologischegemeente-overzichten (zie
par.5.2 e.v.).
DelaatstejarenisdeBrabantsearcheologieaaneenindrukwekkendeinhaalmanoeuvrebezig,dieheeftgeresulteerdineen
aantalopzienbarendebevindingenoveroudebewoningenbewoningscontinuïteitvanafdeRomeinsetijd.Zoisonlangseen
studieverschenenwaarinderesultatenvaneenuitgebreidearcheologische inventarisatievanhetDommeldalineenbreder
historischenlandschappelijkkaderisgeplaatst.Hetfeitdat
dezestudieookwerdverrichtinopdrachtvande (toenmalige)
ProvinciaalPlanologischeDienstvanNoord-Brabant,plaatst
dezeopéénlijnmetdeonze (Kortlang1987).Maarvooralde
verschillendepublicatiesvanTheuws,uitmondendinzijndissertatieoverdearcheologievandeVroegeMiddeleeuwen
(Theuws1988)hebbendekennisoverdevroegmiddeleeuwsebewoninginzand-Brabantenormvergroot.Onsonderzoekheeft
voordezeperiodeopzijnideeënvoortgeborduurd,waarbijwij
getrachthebbenvooralvanuiteenlandschappelijke optiekeen
aantalverfijningenaantebrengen.

2.3.3

Naamkunde

Oudeveldnamen,plaats-enstreeknamenkunnenveelhistorischlandschappelijke informatiebevatten.Alleenishetnietaltijdeenvoudigdezeinformatieuitdenamen 'losteweken'.
Enerzijdskomtditdoordathetontledenenverklarenvanoude
toponiemenzeerspecialistischekennisvereist;dehistorisch
geograafvaartindezeophetkompasvandenaamkundige.
Anderzijdszijnnietallenaamkundigenlandschappelijkonderlegdofgeïnteresseerd.Hierdoorkanhetvoorkomendatnaamsverklaringen,dievooreenhistorischgeograafbinneneengegevenlandschappelijke situatiezeeraannemelijkzijn,door
anderenoverhethoofdwordengezien,ofalsnietpassend
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worden afgewezen (3).Daarnaast zijnhet juist de locale historici enheemkundigen dieveel oude (veld)namen kennen en
dezebinnen de locale geschiedenis weten teplaatsen en teverklaren.Hier gaat hetvooral om relatief jongere doorzichtige
namen diemet situaties ofpersonen uit de recentere geschiedenis verbonden zijn.Ook hen ontbreekt hetvaak aan despecifiek naamkundig-taalkundige achtergrond, zodat uiterstevoorzichtigheid gebodenis.
Naast localebronnenmaaktenwijveiligheidshalve het meest
gebruik vannationale en internationale standaardwerken opdit
gebied(4).

Afb. 3 De oude torenvan Nuenen, kortvoor de afbraak inde
vorige eeuw (schilderij van Vincent van Gogh).
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2.3.4

Historischebouwkunde

Eendisciplinediemennietdirectzouverwachten ineenonderzoekalshetonzeisdehistorischebouwkunde.Hetinventariserenenbeschrijvenvanbouwkundigbelangrijkeobjecten
maaktgeendeeluitvanditonderzoek.Eenuitzonderingvormen
deoudekerkenenkastelen (afb.3).Opdehistorisch-geografischebetekenisvankerkenenkastelenwordtinparagraaf
3.3.6.2naderingegaan.Voordedateringvandenogbestaande
oudekerkenkonmeestalgebruikgemaaktwordenvanmateriaal
vandeRijksdienstMonumentenzorg (5)enhetSchetsenboekvan
HendrikVerhees (VanLaarhoven 1975).Daarnaastleverdehet
boekKasteleninBrabant (1982),meteen (watteover-)completeinventarisvanaldannietverdwenenkastelen,aanvullendeinformatie.

2.3.5

Oorkonden

Aandebasisvanveelhistorischonderzoekliggenschriftelijkebronnen.Eencategoriedaarvanbestaatuitoorkonden.
Oorkondenzijnschriftelijkegetuigenissen,vaakopgemaaktin
eenbepaaldevorm,overhandelingenvanjuridischeaard,zoals
schenkingen,overdrachtvanland,kerkelijke regelingen,enz.
Brabantisrijkaanoudeoorkonden.Deoudstedaterenuitde
Merovingische tijd.VoordeMeijerijvan 's-Hertogenbosch,dat
hetgrootstedeelvanonsonderzoeksgebiedbeslaat,geefthet
prachtigeoorkondenboekvandeMeijerijeenoverzichtvande
bewaardgeblevenoudeoorkondentot1312(6)(afb.4). Naast
besprekingenvandeoorkondetekstenwaarinaandachtwordtbesteedaandateringenherkomst,besteedtdebewerkerveelaandachtaannaamkundigeaspecten.Zoweldenaamsverklaringals
ookdeliggingvanoudeveld-ennederzettingsnamenwordenin
veelgevallenbehandeld.VoorhetvoormaligeHollandsedeel
vanBrabant,DeLangstraat (enhetLandvanHeusden)isvoornamelijkgebruikgemaaktvandeoorkondenboekenvanVanMieris
enhetoorkondenboekvanHollandenZeelandbewerktdoorVan
denBergh (O.H.Z.).Voordeoverigedelenvanhetonderzoeksgebiedzijnalleenoude19e-enbegin20e-eeuwsebronnenbewerkinenaanwezig (7).TenslotteleverdehetboekvanEnklaarover
degemenegronden (degemeijnten)inNoord-Brabantveelmateriaalop.

2.3.6

Historische literatuur

Naastdegenoemdeinformatiebronnenhebbenwegebruikgemaakt
vane;enveelheidaan (locale)literatuur,gepubliceerdin
boekenentijdschriftartikelen.Deinformatievarieerdevan
zeergedetailleerdebeschrijvingenvanlosseobjecten,tot
goedonderbouwdenederzettingsanalyses,zoalsbijv.overDen
Düngen(Minderhout 1976).
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Afb.4 AantalovergeleverdeoorkondenoverdeMeijerijvan
's-Hertogenboschtot1312.

2.3.7

Hydrologie,bodemkundeenpaleo-ecologie

Naastonderzoeksgegevensmeteenhistorische inslaghebbenwe
gewerktmetrecentegegevensoverdehydrologischeenbodemkundigetoestandvanMidden-enOost-Brabant.Dezegegevens
vormdendebasisvoordereconstructievandeoude(vroegmiddeleeuwse)bewoningdieopdehistorische landschapskaartis
aangegeven.Eenvoordeelvandezegegevensisdatzevoorhet
heleonderzoeksgebiedopuniformewijzezijnverzameldenop
kaartgezet.Eennadeelisnatuurlijkdatzeopzichgeenhistorischeinformatiebevatten.Devertalingvandezegegevens
naarmomenteninhetverledenbleekeenuitdagingtezijn.In
hoofdstuk3enAanh.4wordtdituitgewerkt.
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2.3.8

Veldwerk

Inonsonderzoekheeftveldwerk slechtsopzeerbeperkte
schaalplaatsgevonden:hethelegebiedis350000hagroot!
Tochisbijdittypeonderzoekveldwerkaltijdnoodzakelijk,
alwashetalleenmaaromdathetdeonderzoekerkanbehoeden
voorhetmakenvanblunders.Tenslotteishetditlandschap
(ennietdegekarteerdeversiedaarvan)waarallesomdraait.
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DEKAARTEN

3.1

Inleiding

HetBrabantsecultuurlandschapbevatnogveeloverblijfselen
(relicten)uitvroegere tijd,daterenduitverschillendeperioden,metuiteenlopendeoudefuncties.Hetenegebiedin
Brabantkenteengrotererijkdomaanrelictendanhetandere
gebied.Veeloudeelementenzijnwegens 'overcompleet'alin
eenverderverledendoordeBrabandersopgeruimd:dezeoude
gebouwen,heggen,houtwallenenz.haddenhunoudefunctieverloren.Zestondenindewegenwerdenverwijderd.Pasdoor
ruilverkavelingenendaarmeesamenhangenddeopkomstvande
intensieverelandbouw,isinkortetijdenopgroteschaaleen
aantalgebiedenvanz'n relictenberoofd.Deaanwezigheidvan
relictenineengebiedberustdusdeelsoptoevalligefactoren
endeelsoprecenteregrootschaligeveranderingeninhetlandschap.
DerelicteninMidden-enOost-Brabantzijndooronsgeïnventariseerdenaangegevenopderelictenkaart (Kaart1).
Omdeverspreiderelictenbeterhistorischtekunnenplaatsen
enuiteindelijk tewaarderen,hebbenwenaastderelictenkaart
dehistorischelandschapskaartvervaardigd (Kaart 2).Deze
kaartbevateendrietaldwarsdoorsnedenindetijd (±800,
1840en1900),ingetekendopeenhuidigetopografischeondergrond.HiermeezijndeontwikkelingeninhetBrabantsecultuurlandschapdoordeeeuwenheengevisualiseerd.
Doorderelictenkaartendehistorischelandschapskaartsamen
tegebruikenishetmogelijkomdehistorischebetekenisvan
eenrelicttebepalen.Vanderelictenkaart isaftelezen
waarhetrelictisgesitueerd,hoeoudhetisenwatdevroegerefunctieisgeweest.Despreiding bepaaltdezeldzaamheid
vanhetrelict.
Doordezegegevenstetransponerennaardehistorischelandschapskaartwordtdeinformatiewaardevanhetrelictvergroot.
Daarombesprekenweeerstdeopbouwvandelegendavandehistorischelandschapskaart.Daarnakomtderelictenkaartaande
orde.

3.2

Dehistorische landschapskaart

3.2.1

Inleiding

Delegendavandehistorischelandschapskaartvaltintwee
delenuiteen.Metbehulpvankleuren,kleurcombinatiesen
horizontalearceringenisaangegevenhoedelandschappelijke
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situatierond1840was.Eenverticalearceringhieraantoegevoegdgeeftaanhoeditindegebiedendietussen1840en1900
zijnontgonnenhetgevalwas.DaarnaastisvoorhethelegebiedaangegevenwaarindeMiddeleeuwendeintensiefgebruikte
cultuurgrondenendeoudebewoningskernenwarengesitueerd.
Hiervoorisgebruikgemaaktvaneenaantalpointileringen.
Dezetweedelingkanookanderswordenverstaan:vanaf1840beschikkenwevoorhethelegebiedoverbetrouwbaar topografisch
kaartmateriaal,terwijlwevoordeouderesituatiesonzetoevluchtmoestennementotlandschapsreconstructies.Decombinatievanbeidebenaderingengeeftonseengoedbeeldvande
dynamiekdieindeloopvanzo'nkleine2000jaarkenmerkend
isgeweestvoordeontwikkelingvanhetBrabantsecultuurlandschap.Eerstbesprekenwedetopografisch 'betrouwbare'periode.Daarnagaanweinopdeaardendezeggingskrachtvande
1
onderliggende'landschapsreconstructies.

3.2.2

Grondgebruik,perceleringenperceelsrandbegroeiingenbebouwingin1840en1900(8)

3.2.2.1Grondgebruik
HeelNederlandisdoordemensgemaakt,heelNederland iseen
cultuurlandschap.Doordeeeuwenheenhebbenmensenalsgebruikersvandegronddirectofindirectinvloeduitgeoefend
ophetlandschap.HetBrabantselandschapvormtopdezeregel
geenuitzondering,integendeel.Zoisdeontstaanswijzevande
uitgestrekteheidevelden,diezichtotverindevorigeeeuw
hebbenkunnenhandhaven,eenanderedanvandeoudeakker-en
weilandcomplexen.Zijndeheideveldenmedeontstaandooreen
extensiefgebruikdoordemens,deakker-enweilandcomplexen
vroegeneenvaakzeerintensievebewerking.Hieropishet
eeuwenlang 'scheppen,graven,kruien,zaaien,oogstenen
bouwen'vantoepassing.Dezetweedelingwerktdoorindekleurenvandehistorischelandschapskaart:dezeerextensief
gebruiktegrondenzijnaangegevenmetdelichtpaarsekleur
voorheideenwoestegrond,terwijldemeerintensiefgebruiktegrondenindeoverigepasteltintenzijnaangegeven.Gemakshalvekanhierookdetweedelingniet (ofnauwelijks)cultuurlandencultuurlandwordengehanteerd.
Akkerland
Hetakkerlandvormdehethartvanhetareaalintensiefgebruiktcultuurland,hethartvaneenlocaleagrarischesamenleving.Daarbijmoetenweeronsvanbewustzijndatrond
1840,enzelfsinhetmerendeelvandeuitbreidingenvanhet
cultuurlanddietussen1840en1900totstandzijngekomen,
hetakkerlandnogsteedsalleenopderelatiefgunstigste
plekkenwasgesitueerd.Immers,kunstmest,waardoorinrecenteretijdenookslechteregrondenbeakkerdkondengaanworden,
wasnognietvoorhanden.InBrabantiskunstmestpasopgro-
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tereschaalrond1900toegepast.
Grasland
Het:graslandvielinde19eeeuwnogintweecategorieënuiteen:namelijkhetintensiefgebruiktegrasland:graslandals
wissellandopdeakkercomplexenofgelegenindebeekdalenen
groterenattearealen,enhetextensiefgebruiktegrasland:
gelegenindeheide,dezogenaamdegrasheide,ofinde'pelen',
de(hoog)venen.Dezescheidingisnietaltijdduidelijkenkon
doorlocalehydrologische,sociaal-economische enagrarischetechnischeomstandighedenvariëren.Slechtsdeeerstecategorie
wordttothetintensiefgebruiktecultuurlandgerekendenis
alszodanigopdehistorischelandschapskaartaangegeven.De
grasheideendelenvande 'pelen'zijnmerendeelsalsheideen
woestegrondgekarteerd (afb. 5).
Gemengd grondgebruik
Naastdeduidelijkonderscheidenakker-engraslandcomplexen,
zijnopdehistorischelandschapskaartnogtweemengcategorieenvangrondgebruikaangegeven.Bijdecategorieakker-/graslandwasnogsteedssprakevanintensiefgebruiktcultuurland,
waarbijkleineakkertjeswerdenafgewisseldmetgraslandpercelen.Debeidegrondgebruikstypenwerdenmeestalvanelkaar
gescheidendoorperceelsrandbegroeiing (ziealdaar).
Decategorieakker-/grasland/bos/heide enwoestegrondiseen
restgroepwaarbijallesoortengrondgebruikdoorelkaarlagen.
Hierbestonddeafscheidingtussendeverschillendesoorten
grondgebruikuitbegroeideperceelsranden (ziealdaar),kleine
boscomplexjesenuitreststukjesheide.Hetonderscheidcultuurland-niet (ofnauwelijks)cultuurlandishierbinnenniet
meerkartografischweergegeven.

3.2.2.2Percelering
Deperceleringin1840en1900ineenbepaaldgebiedbevat
zowelinformatieoverdenatuurlijkegesteldheid tentijdevan
deontginning,alsookaanwijzingenoverdemogelijkeouderdom
vandeontginning.Daarnaastgeefthetsamenmetdeoudste
kadastraleMinuutplansvanca.1830inzichtindebezitsverhoudingendiebinnenbepaaldecomplexenakkerlandengrasland
indevorigeeeuwaanwezigwaren(9).
Eerstbesprekenwedezichtbare,dusopdeoudetopografische
kaartenaangegeven,percelering.Daarnastaanwestilbijhet
fenomeendatogenschijnlijkongeperceleerdegebiedenkadastraalwelineengrootaantalbezitspercelenuiteenkonden
vallen.Daarbijwordtdevuistregelgehanteerddatgeperceleerdegronden (metzowelzichtbaar topografische,alsook
onzichtbarekadastralebegrenzingen)vallenbinnendecategorie 'intensiefgebruikteakker-engraslanden'.
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Afb.5 Bodemgebruikopdehistorische landschapskaart (1840),
bodemtypenenrelatieveouderdom.
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Erz;ijneenpaaralgemenerichtlijnenteformulerenoverde
verhoudingpercelering,oorspronkelijkenatuurlijkegesteldheidenouderdomvanontginningeninhetBrabantselandschap.
Tevensmoetonderscheidgemaaktwordentussenperceleringin
oorspronkelijknatte,enoorspronkelijkdrogeregebieden.

Strokenverkaveling
Oorspronkelijknattelandschappen,dusmoerassenofvenen,
kondenmeestalmaaropéénmanierontgonnenworden,namelijk
metbehulpvaneenstrokenverkaveling.Zowelindeoorspronkelijk,grotendeelsmetveenbedekteLangstraat,indeooknatte
Maaskant,alsookindebeekdalenvanhetBrabantsezandgebied,
isdeontginningaltijddoordeaanlegvaneenstrokenverkavelinguitgevoerd.Ditimpliceertaldateenstrokenverkaveling
opzichmeerzegtoverhetoorspronkelijkenatuurlijkelandschaptentijdevandeontginning,danoverhetontginningsmoment.Willenwemeerduidelijkheidkrijgenoverdeouderdom
vandezeontginningendankandestrokenverkavelingslechts
alseersteindicatiehiervoorwordengebruikt.Dooraanvullend
historisch-geografisch onderzoekiseenoorspronkelijkestrokenverkavelingnadertedateren.Hierbijmoetrekeningworden
gehoudenmetdemogelijkheiddatoorspronkelijkenatte,venige
natuurlandschappen indeloopvandetijddoornatuurlijke
verdroging,doormensentotstandgebrachteontwatering,maar
ookdooreennormaalagrarischegebruik (ploegen)geheelof
gedeeltelijkkondeninklinkenenoxiderenofveraarden.Dit
heeftbijv.indeLangstraatgeleidtoteentotaleverandering
vanhetnatuurlijksubstraat:hetoorspronkelijkaanwezige
veendek is(grotendeels)verdwenenenvervangendooreensubstraatdatnietdirectinverbandstaatmetdeoorspronkelijke
inrichtinginstroken (zie4.2.1).Doordezeveranderingenis
eenoorspronkelijk zeerregelmatigestrokenverkavelingdeels
verdwenen,ofslechtsineenonregelmatiger,dusmindergoed
herkenbare,vormopde19e-eeuwsekaartenzichtbaar (afb. 6).
Ookindevanoorsprongdrogeregebiedenzijnontginningen
uitgevoerdmetgebruikmakingvaneenstrokenverkaveling.In
tegenstellingtotwathiervooroverdenattegebiedenisgezegd,kaneenstrokenverkavelinghierweleenouderdomsindicatiegeven (zieparagraaf 5.4.1.1).Hetbetrefthiermeestal
eenwatonregelmatiger strokenverkavelingdanindenattegebieden.
Ofernusprakeisvaneenregelmatige,ofeenonregelmatige
strokenverkaveling,in(oorspronkelijk)nattegebiedenzowel
alsIndrogeregebiedenduidteenstrokenverkavelingaltijdop
eensamenwerkingsverband datdeontginnersmoestenaangaanom
deontginningtekunnenuitvoeren.

Strokenverkaveling,

blokverkaveling

en gemengde

verkaveling

Naastderegelmatigeenonregelmatige strokenverkaveling isop
dehistorischelandschapskaarteencategorie 'stroken/blokken/gemengd'onderscheiden.Steldenwedateenstrokenverkaveling
altijdgefundeerdwasopafsprakentussendeverschillende
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Afb.6 DeMoerentussenKaatsheuvelenDongen (T.M.K.±1850)

ontginners,vooreenblokverkavelingisditlangnietaltijd
hetgeval.Alleendein1840nietalteveelvoorkomendecategorie 'regelmatigeblokverkaveling',isopditpuntvergelijkbaarmetdestrokenverkaveling:ookaanditverkavelingstype
liggeneenaantalafsprakenoverdeindelingvandeteontginnenheidegrondentengrondslag.Hetmerendeelvanditverkavelingstypeisna1840ontstaan.
Erwordtaangenomendatonregelmatigeblokverkavelingdeoervormvandeontginningenisgeweest.Demensmaaktezicheen
akkertjewaarvandebegrenzingwasaangepastaandenatuurlijkeomgeving,m.a.w.erwasabsoluutgeennoodzaak totenige
regelmaat.Hetisnietwaarschijnlijkdatveelvandezeoorspronkelijkeonregelmatigeblokverkavelingenzichtotinhet
1840-landschaphebbenkunnenhandhaven.Daarvoorwasdezevorm
vanlandinrichtingvaaknogteweinigpermanent.Onderzoek
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uitgevoerdinanderedelenvanNederlandsluittochdemogelijkheidnietuitdatdelenvandezeoudeinrichtingnogopde
oudstekadstraleminutenvanca.1830,dusindebezitsverhoudingenzijnterugtevinden,ofvandaaruitzijntereconstrueren.Waarschijnlijkzijnsporenvanoudelandinrichtingdoor
delateropgeworpenessenafgedektendaarmeedeelsverdwenen.
Maarsommigeoudekavelgrenzenzijnmogelijk indeoudekadastraleverkavelinggeconserveerd.

3.2.2.3Eenhistorischederdedimensie
Naastpercelering,alstweedimensionaleaanduidingopdehistorisch-landschappelijkekaartvanBrabant,zijnookenkele
legenda-onderdelenopgenomendieeenindicatiegevenvoorde
matevanopenheidvanhetcultuurlandschap indevorigeeeuw,
dezogenaamdehistorischederdedimensievanhetlandschap.We
gaanhiergemakshalvevoorbijaandeinvloeddieverschillende
gewassen,inverschillendejaargetijden,opdematevanopenheidvanhetlandschaphadden.Dezeinvloedstellenweceteris
paribusenlatenwedusverderbuitenbeschouwing.
Degeomorfologie (denatuurlijkevorm)vanhetgebiediseen
gegeven,waarbinnendemensdoorallerleiingrependematevan
openheidvanhetlandschapkonbeïnvloeden.Datdeterreinvormenfeitelijkwelalsbegrenzingenvangrotereopengebieden
fungereniso.a.tezienbijdeRechteHeideonderGoirle,die
vanhetwestenuitalseenmuurinhetlandschapoprijst,en
delenvandePeelranddiezichvanuithetwestenookalszodaniginhetlandschapvoordoen.Wijconcentrerenonsvooral
opdebossen,debebouwdekommenendebegroeideperceelsranden.DezebepaaldenveelaldematevanopenheidvanhetBrabantsecultuurlandschap(10).

Perceelsrandbegroeiing
Onderhetlegenda-onderdeel 'perceelsrandbegroeiing'vallen
zowelhoutwallen,houtsingelsmeteenredelijkebeplantingsdichtheid,alsookheggen(11).
Perceelrandbegroeiingkanomverschillende redenenzijnontstaan.Ookhierbijmoetweereenonderscheidwordengemaakt
tussen (oorspronkelijk)nattegebiedenendedrogereBrabantse
gronden,tussenspontanehoutopslagenaangelegderandbegroeiing.Opoudetopografischekaartenzijnbeidelaatstecategorieënnietofnauwelijksvanelkaarteonderscheiden.Zois
eendeelvandeperceelsrandbegroeing indeLangstraatals
spontanehoutopslaginnietaltebestonderhoudenslotente
bestempelen,eniseendeelvanderandbegroeiingindeMaaskantontstaaninrestantenvanouderivierlopenofalsspontanehoutopslaginkleiputtenvoorhetdijkonderhoud.
Begroeideperceelsrandendiendenzowelvoorafgrenzingvan
percelen,alsookvoorgebruikshoutvoorraad. Innattegebieden
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vervieldeeerstefunctie.Daarfungeerdendeslotenalsveekeringenperceelsbegrensing.Opmerkelijk isdatindiegebiedenwaarhetoorspronkelijkenattemilieuwordtvervangendoor
drogereomstandigheden (hetaleerdergenoemdeoxiderenof
veraarden,dus (deels)verdwijnen,vaneenveendek)opdeplek
vandevroegerenatteslotenperceelsrandbegroeiingdezefunctieovernam.
Zelfsindeuitbreidingenvanhetcultuurlanddietussen1840
en1900totstandkwamenwerdperceelsrandbegroeiingnogveelvuldigtoegepast.Hetprikkeldraad,eenvandebelangrijkste
oorzakenvanhetsnelverdwijnenvanbegroeideperceelsranden
alsveekering,werdpasvanafdeeeuwwendetoegepast(12).
Naastgebiedenmètbegroeideperceelsrandenkwamenookgebiedenvoorwaardezeontbraken.Debegroeiderandenvroegenom
regelmatigonderhoud.Opdezeerextensiefgebruiktegronden
kwamenzedanookzeldenvoor;hoogstensalsuiterstebegrenzingvaneenbezitscomplex.Ingebiedenwaarakkerlandpercelen
naast,ofgemengdmetgraslandpercelenvoorkwamenwasrandbegroeiingechternoodzakelijk:hetvoorkwamdatgrazendveeop
deakkertjeskonkomen.Maaropdegroteaaneengeslotenakkercomplexenwashetzinloos,enzelfslastig,debezitsverhoudingenteaccentuerendoorhoutwallenofheggen.Eensteenop
dehoekvaneenperceelwasinderegelvoldoende.Welmoest
hetakkercomplexdoorakkerrandbegroeiingwordenvrijgehouden
vangrazendveealsdeoogstnogophetlandstond,enmoest
hetmestendveeopdeakkerswordenbijeengehoudennadatde
oogstvanhetlandwasgehaald.
Bebouwde kommen
Intensiefgebruiktegrondenvroegenregelmatigonderhoud.Voor
zowelhetakkerlandalsvoorhetintensiefgebruiktegrasland
golddatdeboerderijenerniettevervandaankondenliggen.
Somslagendeboerderijeninde19eeeuwinkernengeconcentreerdbijeen,maarookverspreidebebouwingkwaminhetonderzoeksgebiedvoor.Opdehistorische landschapskaartzijnde
kernenwelaangegeven,maarisdeverspreidebebouwingniet
opgenomen.
Hetbegrenzenvanbebouwdekommenberustdeelsopeensubjectievewaarnemingeninterpretatievanhetoude19eeeuwse
kaartmateriaal.Hierbijiseenverschilinoorspronkelijke
functievandebebouwingtijdensveldwerkwelgesignaleerd:
kleinschaligebebouwingalsoverblijfselvaneenambachtelijke
bevolkingsgroep,ofoude,allangnietmeeralszodanigfunctionerendeboerderijen,maarhetheeftbijdeomgrenzingvan
debebouwde,komemengeenrolgespeeld.Immers,dehuidige
situatieineenbebouwdekomkanslechtseenindicatiegeven
overoudefunctiesbinnendeoorspronkelijkebebouwdekom.Alleendoorgedetailleerdkadasteronderzoekkandeoude19eeeuwsebebouwingsstructuurworden 'ingevuld'metsociaal-economischegegevens.
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We zagen al dat alleen de geconcentreerde bebouwing opde
historische landschapskaart is opgenomen. Dezebebouwing was
of alleen agrarisch ofjuist niet-agrarisch, ofwas gemengd
van karakter:boeren naast kleine handwerks- enambachtslieden. De overige verspreide agrarische bebouwingmoet gezocht
worden bij die akkerlandcomlexenwaarbij verder geen bebouwde
kommen zijn aangegeven.
Veelvan debebouwde kommen zoals die in 1840 inhet landschap
waren gesitueerd en als zodanig op de kaartvoorkomen, zijn
dan al (enkele keren)aanverplaatsing onderhevig geweest.
Evenals voor de andere gekarteerde aspecten geldt datvoor de
bebouwde kommen depeildata 1840 en 1900nietmeer zijn dan
tweemomentopnamen. Dezemomentopnamen dateren uit een late
periode van de levenscyclus van debebouwde kom,m.a.w.het
is, zoalswe nog zullen zien indehoofdstukken 4 en 5, zeker
voor dit legenda-onderdeel niet geoorloofd en zeer gevaarlijk
aan devorm en de ligging zonder meer conclusies over oudere
situaties teverbinden.

Bossen
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen intensief- enminder
intensief-gebruiktebossen.Daarbij worden onder de eerste
categorie produktiebossen verstaan die regelmatig werden
gekapt enwaarbijvervolgens door nieuwe aanplant dehoutproduktie werd veiliggesteld. De tweede categorie bestond uit
spontane houtopslag. Debossages die onderdeel uitmaakten van
landgoederen enanderssoortige parkaanleg nemen een aparte
plaats in.Daarnaast werden in de loopvan de eeuwen ook
bossen geplant om zandverstuivingen vast te leggen.Het bleek
niet altijdmogelijk om tussen deze soortenbos duidelijke
onderscheid temaken.Daarom isop de historische landschapskaartbos zonderverder onderscheid opgenomen.Welblijkt een
groot,aantalboscomplexen die tussen 1840 en 1900 zijnaangelegd tevallen inde categorie produktiebos,en deels te
dienen om zandverstuivingen vast te leggen.

3.2.3

(vroeg-)Middeleeuwse landschappelijke situatie

Om inzicht tekrijgen indeverspreiding vanhet intensief
gebruikte cultuurland met debijbehorende bebouwing indeMiddeleeuwen is een landschapsreconstructie gemaakt die steunt op
eenhistorisch-geografische interpretatie van hydrologische en
bodemkundige gegevens.De eerste reconstructie levert een
tweedeling op tussen gebieden die rond 800welpermanentbewoonbaar waren en gebieden die dat zeker nietwaren (13).Binnen depotentieel bewoonbare gebieden isvervolgens aangegeven
welkeplekken alsmeest waarschijnlijke kernenvanbewoning en
akkerland-concentraties zijn aan temerken.Voor eenbeschrijvingvan dit laatste verwijzen we naarhoofdstuk 5.Op de historische landschapskaart zijn dezemiddeleeuwse gegevens aangegeven doormiddelvanverschillende rasters.
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3.2.3.1Bewoningsgeschiktheidrond800
Opde;reconstructievandebewoningsgeschiktheidvanhetBrabantselandschaprond800isaangegevenwelkegebiedentenat
warenvoorpermanentebewoningenwelkegebiedeninpotentie
voorpermanentebewoninginaanmerkingkwamen (14).Bijhet
makenvandereconstructie isretrospectief,dusvanhetheden
naarhetverleden 'terugkijkend',gewerkt (15).DeachterliggendgedachtehierbijwasdathetBrabantse landschapinde
Middeleeuwennatter,dusdeelsonbewoonbaarder isgeweestdan
recentehydrologischegegevenssuggereren.Metbehulpvan
ouderekaarteniseerstderecenteverdroging,ontstaandoor
eenbeterebeheersingvandeafwateringinhetkadervanrivier-enbeeknormalisatiesenruilverkavelingen,geëlimineerd.
Ditleiddealtotgrotereoppervlaktennattegebiedeninde
19eeeuw (afb.7).Daarnaastkondenmetbehulpvanhistorischgeografischennaamkundigonderzoekvedrogingenineenverder
verledenwordenopgespoord,zodatuiteindelijkeennatoptimum
gekarteerdkonworden.Alscomplementopdenatte,nietvoor
permanentebewoninggeschiktegronden,ontstondenbijdereconstructiedezogenaamdedroogte-eilanden.Ditzijngebiedendie
welvoorpermanentebewoninggeschiktwaren.Dachtenweeerst
datpasdoorarcheologischonderzoekduidelijkheidverschaft
konwordenoverdeoudebewoningskernenbinnendezedroogteeilanden,metgebruikmakingvanbodemkundigegegevensishet
mogelijkgeblekenhierovertochuitsprakentedoen.

3.2.3.2IntensiefgebruiktecultuurlandindeMiddeleeuwen
Eldersinditrapportwordtuiteengezethoedeverbandentussenbodemkundigegegevensendelocatievandeoudstebewoningskernenliggen (ziehoofdstruk 5). Hierishetvoldoende
omoptemerkendatereensignificantverbandlijkttebestaantussenhetvoorkomenvanzogenaamdemoderpodzolenof
oudebosgrondenonderdeesdekken (16)endeoudstebewoningskernen(17).
Moderpodzolenonderdeesdekkenkomenechternietinonsgeheleonderzoeksgebiedvoor.VoordeLangstraatgeldtdathet
uiterstmisleidend isomdehuidigebodemkundige situatiete
vertalennaarhetverleden.Indeloopvandetijdzijnde
bodemtypendaartotaalveranderd.Eenoorspronkelijkaanwezig
veendek isdeelsvervangendoorzogenaamdeEstuarium(klei)-afzettingenenisdeelsverdwenenzodatdebodemonderhetveendekaandeoppervlakte iskomenteliggen (ziehoofdstuk4).
IndeLangstraatisdedateringvandeoorspronkelijkeMiddeleeuwseveenontginningvanafdeOudeMaasoevernaarhetzuiden
aangegeven.Dezeinformatieberustdusnietopbodemkundigeof
hydrologische reconstructiegegevens (zijwerdenjuistgenegeerd),maarophistorisch-geografischonderzoek.
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IndeWest-enMidden-Maaskantwashetnietmogelijkmetbehulpvandebodemkundigegegevensnadereuitsprakentedoen
overdeoudstebewoningskernen.Daarkanslechtsvande
droogte-eilandenofoeverwallenwordenopgemerktdatzedeels
vóór1000alalsbewoningskernenenalsintensiefcultuurland
ingebruikzijngenomen.

3.2.4

Overigeonderscheidingen

Deindelegendaopgenomenhuidigegemeente-enprovinciegrenzenkomenzowelopdehistorischelandschapskaart,alsopde
relictenkaartvoor.Zedienenalseersteoriëntatiebijhet
vergelijkenvanbeidekaarten.Dehistorisch-geografische
implicatiesvandezegrenzenwordenbeschreveninpar.3.3.4.1
en3.3.4.2.

3.2.4.1(voormalige)Stuifzanden
De (voormalige)stuifzandenopdehistorische landschapskaart
zijngebaseerdopbodemkundige aanwijzingeninhethuidige
landschap.Overdehistorischebetekenisvanstuifzandenbestaatonduidelijkheid.Enerzijdskunnenstuifzandenduidenop
eenovermatiggebruikvanoudecultuurgronden,diedan,onder
invloedvannatuurlijke,ofdoormensenveroorzaakteverdrogingzijnoverstoven.Anderzijdskanhunontstaanalleeneen
natuurlijkeachtergrondhebben.Gekarteerde (voormalige)
stuifzandenkunnenduseenhistorisch-bewoningsbeperkende,
maarookhistorisch-bewoningsuitbreidende indicatiesgeven.

3.2.4.2Enkelecombinaties
Opdekaartkomenenkelegecombineerde legenda-onderdelenvoor
dieomeennadereuitlegvragen.
-eenaantalbebouwdekommenkendeperceelsrandbegroeiing.
Waardezebeidekartografische aanduidingengezamenlijk
voorkomenbetekenthetdathethiereenwatijlerelintbebouwingbetrof,waarbijderandbegroeiingtotachter,of
naastdehuizendoorlieptotaandewegwaarlangsdehuizen
warengesitueerd;
-openkeleplaatsenisdeverticalearcering,dieduidtop
uitbreidingenvandecultuurgrond tussen1840en1900,aangegevenindeheideenwoestegrond.Hiermeewordtaangegevendatopdeoudekaartenerterplekkenogheidelag,maar
datmenaanstaltenmaaktedezeheidespoedigteontginnen.
Meestalwarenalenkelegreppelsindeheidegetrokken,of
waseenbegingemaaktmetbosaanplant.
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3.3

Derelictenkaart

3.3.1

Inleiding

Wemerktenalopdaterregionaalenzelfslocaalgroteverschillenkunnenbestaantussendeaanwezigheidvanrelictenin
hethuidigelandschap.Enerzijdsisdittoeteschrijvenaan
toevalligeomstandigheden (deeneboerruimtsnellerietsop
dandeandereboer),anderzijdshebbenzicheenaantalontwikkelingenvoorgedaandiegroteregebiedensystematischervan
hunrelictenhebbenberoofd.Tedenkenvaltaangrootschalige
ruilverkavelingenenlandinrichtingsprojecten.Daarnaastwerkt
alleenalhetvoortschrijdenvandetijdvaaknadeliguitop
hetblijvenvoortbestaanvanoverblijfselenvanvroegermenselijkhandeleninhetlandschap.Hoelangerhetgeledenisdat
hetprikkeldraadwerdingevoerd,hoeminderdekansisdatde
voorloperdaarvan,debegroeideperceelsranden,hunbestaan
totophedenhebbenkunnenrekken.
Bijdebeschrijvingvandelegenda-onderdelenvanderelictenkaarthanterenweeensystematische indelingnaarde(voormalige)functievaneenrelict,nl.politiek/juridische enagrarischerelicten,bewoningsrelicten,waterstaatkundigerelicten,verkeers-envervoersrelictenenmilitairerelicten.
Alvorensdelegenda-onderdelenafzonderlijkofincombinatie
aandeordekomen,volgeneerstenkelealgemeneopmerkingen
overhetbegriprelict.

3.3.2

Hetrelict

Derelictenopdekaartzijnineersteinstantiebenoemdnaar
hunhistorischrelevante,dusnietaltijdmeeraanwezige,
functie.Zomogelijkwordtaanderelictenookeendatering
gegeven.Indeloopvandetijdkandevormvaneenrelict
zijnveranderd:dijkenwerdenaangepast,wegenwerdenbestraat.Mededoordathierover,zekervoordeouderesituaties,
vaakbijzonderweinigbekendis,gaanweaandezevormveranderingengrotendeelsvoorbij.Daarbijisdeachterliggendegedachtedatalsdemensopeenbepaaldeplekeenbepaaldeactiviteitgingontwikkelen,hijdaarvooreenvormkoosdiegeheel
metdieactiviteitinovereenstemmingwas:vormenfunctie
wareninnigmetelkaarverbonden (terwaterkeringwerdeen
dijkgelegd).Inlaterejarenisdezesamenhangvaakverdwenen.Ofdefunctieisveranderd (doorrivierverleggingheeft
deoorspronkelijke rivierdijkzijnwaterkerende functieverloren),offunctieenvormvanhetrelictzijnveranderd(van
deoorspronkelijkedijkrestslechtseenweg).Erisechter
nogsteedssprakevaneenrelictalsereenelementinhet
landschapaanwijsbaar isdatherinneringenoproeptaandeoude
situatie (DeBont1985).
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3.3.3

Gaafheid,ofveranderingen inhetcultuurlandschap
tussen1840en1900,enheden

Naasteengrootaantalindividuele relictenisopderelictenkaartookaangegeveninhoeverredetotaleinrichtingvanMidden-enOost-Brabantgedurendedelaatste100/150jaarisveranderd.Daartoeisineersteinstantiegekekennaardemate
vanveranderingvandeperceleringenvandestructuurvande
oudebebouwdekommen.Daarnaastisaangegevenwelkebegroeide
perceelsrandeninhethuidigelandschapteruggaanopoudeperceelsrandbegroeiing.Dezedrielandschappelijke aspectengeven
sameneenredelijkbeeldvandetotalelandschappelijkeveranderingeninhetgebied.Degrote19e-enbegin20e-eeuwseontginningsgolflaatzichdirectaflezenalsdehistorischelandschapskaart (Kaart1)gelegdwordtnaasteenmodernetopografischekaart.
Deveranderingeninhetgrondgebruik zijnslechtsgedeeltlijk
opderelictenkaartopgenomen.Enerzijdshangtditsamenmet
hetfeitdateventueleveranderingen ingronduitbatingniet
goedvanopeenvolgende topografische kaarteditieszijnafte
lezen:eenzeerveranderlijkgrondgebruik tussentweeedities
vandetopografischekaart (eenperiodevan10tot20jaar)
onttrektzichaanhetoogvandeonderzoekeringevaldeeersteeditieendetweedeeditietoevallighetzelfdegrondgebruikaangegeven.Anderzijdsisdoordeinvoeringvankunstmestendeinternationale (Brusselse)grondslagvanhetagrarischbedrijfsvoerendenogtotindevorigeeeuwaanwezige
koppelingtussennatuurlijklandschapengronduitbatinggrotendeelsverlorengegaan.Hakselmaïsstaatzowelopdeoude
akkercomplexenalsindebeekdalen.Daarbijkomtnogdathet
planologischinstrumentarium opdegronduitbatingalszodanig
geeninvloedkanuitoefenen.

3.3.4

Politiek/juridische relicten

3.3.4.1Huidigegemeentegrenzen
Opderelictenkaart (enopdehistorischelandschapskaart)zijn
alleendehuidigegemeentegrenzenopgenomen (afb.8).Deels
kunnendezegrenzenaleenzeeroudegeschiedenishebben,maar
deelszijnzijvanzeerrecentedatum.IndeelIIisvoorelke
gemeenteeenbeschrijvinggegevenvandehistorischeontwikkelingenvandegrenzen.Hiertoewordeneendrietaldwarsdoorsnedenindetijdbekeken.
Deoudstebegrenzinggegevensbetreffendezogenaamdeschepenbanksgrenzen.Deschepenbankenwarendedirectevoorgangers
vandemodernegemeenten (VanHamenVriens,1980).Hetgaat
hieromeenreconstructievandesituatieaandevooravondvan
deFranseRevolutie,maardezegrenzengevenvaakzichtopveel
ouderesituaties (18)(afb.9).Hetzijndeoudstegerechtelij-
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keterritoriadievoorhetheleonderzoeksgebied zijngeïnventariseerd.
Hoeweleralin,endirectnadeFranseTijd,enkelegemeentelijkeherindelingenhebbenplaatsgevonden,isvoordetweede
dwarsdoorsnede indetijdgekozenvoordegemeentebegrenzing
inhetmiddenvande19eeeuw.HetbetrefthierdegemeentegrenzenzoalszeindezogenaamdeKuiper-atlaszijnopgenomen.
Dezegrenzensluitengoedaanbijdelandschappelijkesituatie
rond1840,zoalsdieopdehistorische landschapskaartis
weergegeven.
Dejongstebegrenzingisookdemeestrecente.Geziendeontwikkelingen inhetmeerrecenteverledenisdezehuidigegemeentebegrenzingopdehistorischelandschapskaartnietmeer
daneenoriëntatiemiddel.Opzichbevathetgeenhistorische
informatie.

Afb.9 Hetalopheteindvande12eeeuwgenoemdegrensbaken
deHoenderboomopdekaartvanHendrikVerheesuit1794.
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3.3.4.2Huidigeprovinciegrens
Evenalsdehuidigegemeentegrenzenbevatookditlegendaonderdeelopzichgeenhistorischeinformatieendienthet
slechtsalsafgrenzingvanhetprovincale streekplangebied.
Voordegrensgemeenten isindeelIIwelaandachtbesteedaan
eventuelegrenswijzigingen.ZowelvoordenoordelijkeprovinciegrenslangsdeMaas,alsookvoordelenvandegrensmet
Belgiëgeldtdathetsomsomjongegrenzengaat.

3.3.5

Agrarischerelicten

3.3.5.1Percelering
Zoalsalinparagraaf3.3.3 isaangegevenwordtdematevan
gaafheidvanhetBrabantsecultuurlandschapgedurendedelaatste100/150bepaaldaandehandvandematevanverandering
vanslechtseenbeperktaantalsoortenrelicten.Ineerste
instantiebetreftditdematevanveranderingvandeperceleringvanhetalvóór1840ingerichtecultuurland,envande
ontginningendietussen1840en1900hebbenplaatsgevonden.
Daarbijmoetwordenbedachtdatonveranderdcultuurlandvan
vóór1840mogelijkveeloudereinrichtingspatroneninzich
herbergt,terwijldeinrichtingvandeontginningentussen
1840en1900opzicheenvrijrecentgegevenbetreft.
Deminstveranderdeverkavelingssituatie (sedert1840/1900
weinigofmatigveranderdepercelering)geefteengebiedde
hoogstmogelijkegaafheid:dâârishetmerendeelvandeperceelsscheidingen in100/150jaarnietveranderd.Indeminder
gavegebieden (sedert1840sterkveranderdepercelering)is
somseenaantalnogresterendeoudeperceelsscheidingenopde
kaartaangegeven.
Naastdematevanveranderingvandeperceleringbekijkenwe
ookdeveranderingen indezogenaamde 'historischederde
dimensie' (ziepar.3.2.2.3).Ditbetrefto.a.deverandering
vandeperceelsrandbegroeiing gedurendedelaatste100/150
jaar,

3.3.5.2Houtwallenenbredehoutranden
Deaanwezigheidvanoudehoutwallenenbredehoutrandeniseen
aanvullendgegevenvoorhetbepalenvandegaafheidvanhet
landschapgedurendedelaatste100/150jaar.Hetismeestal
complementairaandeverkavelingsverandering.Ookhierbijis
voordehoutwallenenbredehoutrandendiebijdeontginningen
tussen1840en1900zijnaangelegdderelictmatigheidvastgesteld.Dezejongererandbegroeiingmaggezienwordenalseen
laatstefasevanhetgebruikervan.Dekomstvanhetprikkel-
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draadmaaktedezevormvanperceelsscheidingsneloverbodig.

3.3.5.3Resterendopen(akker-)complex
Vandehistorische landschapskaart isaftelezenwelkearealencultuurlandgekenmerktwerdendooreengrotematevan
openheid.Hetzijndeongeperceleerdeakker-engraslanden.
Vooralvandehistorisch-geografischbelangrijkeoudeopen
akkercomplexenwordtopderelictenkaartaangegevenofdeze
complexenhunoudekarakteristiekeopenheidtotophedenbehoudenhebben.Daarbijgaanwe,omaleerdergenoemderedenen
(ziepar.3.2.2.3)voorbijaanveranderingeninhetgrondgebruik.Oudeopenakkercomplexen,ofzenunogalsakkerlandof
alsgraslandwordengebruikt,zijn,alszenietdoorbegroeide
houtrandenzijnonderverdeeld,alsgaafopengebiedopde
relictenkaartaangegeven.Hierbijwordteenrecentereonderverdelingdoorprikkeldraadafrasteringen nietalseenverstoringvandeopenheidbeschouwd.Ditgeldtoverigensookvoor
enkelegroteoudeopengrasland-complexen (bijv.Eerste,
TweedeenDerdeNulandindeMaaskant).

3.3.5.4Resterendeheide
Hetoorspronkelijkzeergroteareaalheidegrondenisdoorrecenteontginningineengeschrompeld totslechtskleinesnippers
heide.Alszodaniggeeftditlegenda-onderdeelaandeenekant
juisthettegendeelvangaafheidweer,maaraandeanderekant
verwijzendezestukjesheidenognaardevroegerelandschappelijkesituatie.Opvallendhierbijisdatnaarmatehetareaal
heidegrondenverkleindwerd,dewaarderingervooraanzienlijk
istoegenomen.

3.3.5.5Resterendoudbos
Eenblikopdehistorische landschapskaartmaaktduidelijkdat
indevorigeeeuwernogamperoudbosinMidden-enOostBrabantaanwezigwas.Wezagenreeds (zieparagraaf3.2.2.3)
datzelfsvandezeweinigebosseneendeelkortvoor1840tot
standwasgekomen.Ditlegenda-onderdeel iswatdewaardering
betreftvergelijkbaarmetderesterendeheide.Werdbebossing
zo'n100jaargeledenvoornamelijkgezienalsmogelijkheidom
stuifzandenvastteleggenenomnieuwteontginnenheidegrondeneenwatbeterebodemstructuur tegeven (ontginningsbossen
werdeninderegelsnelweergekapt,waarnadeechteagrarische
ontginningkonplaatsvinden),zelfszeerjongebossenworden
nugezienalsbelangrijk recreatieobject.Zewordendusrelatief (te)hooggewaardeerd.
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3.3.5.6(restant)Eendenkooi
Aleerderisgewezenopdeveranderingenindehistorische
derdedimensievanhetBrabantsecultuurlandschap.Oudeeendenkooienspelenhierinsomseenconserverende rol.Eeneendenkooikonalleengoedfunctionerenineengrootstiltegebied.Hetwasdanookverbodenomdichtbijdeeendenkooihuizentebouwenofopanderewijzederustteverstoren.
InBrabantlagendeeendenkooienvoornamelijk indegrote
open,meestextensiefgebruikte,graslandenbij's-HertogenboschenindeMaaskant.Juistindezegebiedenheefthet
landschapdelaatstejarendeneigingom 'dichtteslibben'.
Recenteruilverkavelingenhebbenhetoorspronkelijkextensief
gebruiktelandvooragrarischebedrijfsvoeringgeschiktgemaakt,(ziepar.4.3.4),waardoorernieuweboerderijeninde
voormaligeopengebiedenzijngekomenenontsluitingswegen
zijnaangelegd.Dezebeweginggaataltijdgepaardmeteentoenamevanbegroeiing.Denieuweboerderijenzijnafgeschermd
meterfbeplanting;langsdewegenzijn lange 'houtigelinten'
aangeplant.Ookstads-endorpsuitbreidingenhebbenhetoorspronkelijkeopengebiedeenmeergeslotenkaraktergegeven.
De (restantenvan)eendenkooienherinnerendusaandevroegere
openheidvanhetlandschapenaanvroegere 'stilte'-gebieden.

3.3.6

Bewoningsrelicten

3.3.6.1Bebouwdekommenvanaf1840
Opdehistorische landschapskaart isaangegevenwelkebebouwde
kommenin1840alaanwezigwarenenwaarde eventueleuitbreidingentussen1840en1900zichhebbenvoorgedaan.Van
dezetweecategorieënisopderelictenkaartaangegevenin
welkematedestructuurvandebebouwdekomisveranderd.
Daarbijwordteentweedelinggehanteerd.Alleenbebouwdekommenwaarvandestructuurnietofnauwelijksisveranderdzijn
gekarteerd.Uitbreidingenvandebebouwdekommenna1900laten
zichgemakkelijkafgrenzendoornaastdehistorischelandschapskaarteenmoderne topografischekaartteraadplegen.

3.3.6.2(vroeg-)Middeleeuwseparochiecentra
(vroeg-)Middeleeuwseparochiecentra speleneenbelangrijkerol
bijhetbegrijpenenbeschrijvenvandenederzettingsgeschiedenisinverschillendedelenvanBrabant.Hetkerkgebouw,al
dannietaanvankelijkvanhout,nameencentraleplaatsinin
hetgeloofs-engemeenschapslevenvandeBrabantsedorpen.Ten
kostevangroteinvesteringenvanzo'ngemeenschapwerdeen
kerkgebouwd 'voordeeeuwigheid'.Zelfsbijverplaatsingvan
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denederzettingbleef deze geheiligde plek nog lang infunctie (afb.10).Wijnoemen dit geografische inertie.Ditbetekent dat een eenmaal gedane grote investering -de kerkebouwooknadat denederzetting was verplaatst, ondanks de grotere
loopafstand, toch ingebruik isgebleven. Een oud kerkgebouw
kan dus aangevenwaar vroeger het (religieuze)centrum van een
nederzetting lag.
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Afb. 10Schematische voorstelling van dehistorische bouwkunde, de godsdienstgeschiedenis en de kerklocatie van
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Daarnaastwerdenkerktorensgebruiktalsbakenomgrenzenen
wegenopteoriënteren.Ookhoofdlijnenvannieuweontginningenraaidenmeermaalsopdeoudekerktorens.Erzijnechter
nietveeloudekerkeninBrabantmeerover.Vanafde17eeeuw
behoordehetkatholiekeBrabantalsGeneraliteitsland totde,
overwegendprotestantse,VerenigdeNederlanden.Ditisvan
groteinvloedgeweestophetgebruikvandeoudekerkenende
verslechterendebouwkundigestaatwaarindemeestegaandeweg
verkeerden.Wekomenhieropnogterug.Hierishetgenoegte
vermeldendateengrootaantalverwaarloosde oudekerkeninde
19eeeuwzijnafgebrokenenvervangendoorneo-gotischebouwwerken.Somswerdvoordeherbouwdeoudekerkplaats (meestal
bijhetoudekerkhof)gebruikt.Vaakookwerdjuistdeoude
plekgemeden.Dankreegdemeestalacentraalgelegenschuurkerkdoorneo-gotischenieuwbouweenofficiëlestatus.
Hetwaszaaktebepalenwelkevandeveleneo-gothischekerken
inBrabantnogopdeoorspronkelijkekerkplaatsstondenenwelkejuistniet.Hiervoorisgebruikgemaaktvanoudkaartmateriaal,hetSchetsenboekvanHendrikVerhees (VanLaarhoven1975)
enaanvullendeliteratuurgegevens.Verheesheeftdebouwkundige
situatierond1800vandemeesteoudeBrabantsekerkenenkapelleninbeeldgebracht.DebewerkervanditSchetsenboekbesteedtgelukkigookveelaandachtaanderecenterelotgevallen
vandebeschrevenkerken.

3.3.6.3Oudekastelen
Sommigeoude,alofnietverdwenenkastelenkunnenalsseculieretegenhangervandeoudekerkenwordenbeschouwd.Insommige
nederzettingen trokkenzijbewoningaan,inanderestootten
zijdezejuistaf(afb.liaenb). Naastdealgenoemdebronnen
isbijhetinventariserenvande (verdwenen)kastelengebruikt
gemaaktvanhetboekKasteleninBrabant (Kastelen 1982).
Voorbeidelegenda-onderdelen,zoweldenogbestaande,alsook
deverdwenenkerkenenkastelen,geldtdatzeeengebiedmet
archeologischepotentiemarkeren.

3.3.7

Waterstaatkundige relicten

3.3.7.1Waterkerendedijken
Opderelictenkaartisinhetrivierengebiedeengrootaantal
oudedijkenaangegeven.Waarmogelijkzijnookapartoudeverdwenendijktracésgekarteerd.Welmoetrekeninggehoudenwordenrnethetfeitdataanpassingenineenmiddeleeuwsdijktracé
meerderemalenindeloopvandegeschiedeniskunnenhebben
plaatsgevondenzonderdatdataltijdbekendis.Opderelictenkaartisderhalvehetmeestwaarschijnlijke dijktracéaangege-
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Schaal 1 50 000
TMK51

Afb. 11aKasteelCroijteAarle-Rixtelheeftgeenbewoning
aangetrokken,KasteelHelmondteHelmondwel(T.M.K.
± 1850).

Schaal1 50000
TMK51

Afb. 11bKasteelHeezeteHeezeheeftgeenbewoningaangetrokken(T.M.K.±1850).
ven, waarbijvoordesitueringmeestalisteruggegrepenopoud
kaartmateriaal.Tussendezemeest18e-en19e-eeuwsekaarten
enhetontstaansmomentvandebedijkingzitechterzo'nhalf
millenium,duszo'n500jaaronzekerheid!
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3.3.7,2Dijkdoorbraken (wielen)
Dijkdoorbrakengetuigenvaneenvoortdurende strijdtegenhet
water.Dezezogenaamdewielenzijnmeteentweeledigdoelop
derelictenkaartopgenomen.Aandeenekantgeefteenoude
dijkdoorbraakaandatereenwaterkerende dijkaanwezigisgeweest.Immersoudedijkendiehunwaterkerende functieineen
verderverledenverloren,zijninveelgevallenhoogstensnog
alswegaanwezig (afb.12).Indezefunctienemendijkdoorbrakenwatvandeindevorigeparagraafgesignaleerdeonzekerheidoverdeliggingvandeoudstedijktracésweg.

ISM')

Schaal 1:50 000
TMK44

Afb.12Binnen-enbuitengedijktewielenlangsdeElshoutse
Zeedijk (T.M.K.±1850).
3.3.8

Verkeers-envervoersrelicten

Opderelictenkaartisaangegevenwelkewegeninhethuidige
Brabantse landschapdaterenvanvóór1840,enwelketussen
1840en1900zijnaangelegd.Hoewelsomseenbijzonderevorm
offunctievandezewegennaderteonderscheiden is,hebbenwe
hiervanafgezien (ziepar.3.4).Hetisnieteenvoudigomeen
sluitendhistorisch-functioneel onderscheid temakenbijwegen
enwaterlopen.Zoishetmogelijkdatvaneenoudedijk(een
waterkerende functie)inhethuidigelandschapslechtseenweg
rest.Opderelictenkaartwordtditwegtracétevensalsdijkrelictaangegeven.Gekozenisderhalvevooreenpragmatische
aanpak.
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3.3.9

Militairerelicten

Brabantisindeloopvandeeeuwenvaakhettoneelvanstrijd
geweest.Hierdoorwarenverschillende soortenverdedigingswerkennoodzakelijk.Enkelestedenverschanstenzichachterhun
stadsmuren,welkesteedsimposanterwerden:omringddoorravelijnenenandereaardwerken.Daarnaastisinhetopenveldeen
aantalschansenenredoutenaangelegd,merendeelsomdoorgaandewegen enwaterwegentekunnencontrolerenZevarieerden
vansimpeleaardenwallentotmeerpermanenteverdedigingswerken.
Naca.1870 (vestingwet)mochtendestedenbuitenhunoudeommuringgaanbouwen.Vaakwerdendestadswallenindieperiode
geslecht.Maarookdemilitairewerkeninhetbuitengebied
zijnmerendeelsafgebrokenenweeropgenomeninhetcultuurland.

3.4

RelatiekaartmateriaalstreekplanWest-Brabant
(Renes1985a)enMidden-enOost-Brabant

Hoewelerinbeideonderzoekensprakeisvaneenvergelijkbare
onderzoeksopzet isdeuitwerkingtochopeenaantalpunten
nogalverschillend.Ervaring,opgedaaninrecentuitgevoerd
toepgepasthistorisch-geografisch onderzoek,heeftgeleerddat
terughoudendheidopeenaantalonderdelengewenstwas.Deverschillendeaardvandegebiedenheeftvanzelfsprekendgeleid
tothetopnemenvanverschillende legenda-onderdelen,zodatde
kaartenniet (geheel)vergelijkbaarzijn.
Vooronsonderzoeksgebied leekdepeildatum 1900alshoofdingangvoordehistorischelandschapskaart (typologiekaartin
West-Brabant)nietvanzelfsprekend.Wijkozenvoordesituatie
rond1840.Immers,eengrootdeelvanMidden-enOost-Brabant
isrond1900inontginningenalszodanigmindergeschiktom
alshistorischecontexttefungeren.Omtochdeaansluiting
metWest-Brabantmogelijk temakenhebbenwijookdeuitbreidingvanhetcultuurlandtussen1840en1900opkaartgezet.
Dereconstructievande (vroeg-)middeleeuwsebewoningin
Midden-enOost-Brabantendenadereinvullingdaarvan,vroeg
omeengeheelanderekartografischebenaderingdaninWestBrabant.EenenanderheeftgeleidtoteenhistorischelandschapskaartvanMidden-enOost-Brabantdieeenwezenlijk
anderuiterlijkheeftdandeWestbrabantsetypologiekaart.
Bijderelictenkaart iszoveelmogelijkgestreefdnaarvergelijkbaarheidmetdeWestbrabantsekaarten.Tochzijnenkelein
West-Brabantwelopgenomenlegenda-onderdelen oponzekaart
nietaanwezig.Hieronderzullenzijkortderevuepasseren.
Eenvandebelangrijkste itemsinWest-Brabant,zowelinhoudelijkalsooknaarruimtebeslag,vormdedeveenontginningspro-
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blematiek.Hierbijhoordeneenaantallegenda-onderdelen,zoalsontginningsbasis,turfvaart (19)enverveningssporen.Deze
problematiek speeltinonsonderzoeksgebiedookwel,maar
slechtsineenkleineregio,indeLangstraat.HetLangstraatsecultuurlandschap isechternadeontginningnogdusdanig
veranderddatwijmoestenkiezenvooreenandereweergavevan
dezelandschapsdynamiek.BijderegiobeschrijvingvandeLangstraat (paragraaf4.2)hebbenwijdeMiddeleeuwseveenontginninginzichtelijkgemaaktmetbehulpvantekstfiguren.
Uiteindelijk istochbeslotenomindeLangstraatde(mogelijke)turfvaartenopderelictenkaartaantegeven.KonRenes
(1985a)inWest-BrabantsteunenopdegegevensvanLeenders
(1983a,recentelijkindrukverschenen:1989a),wijhadden
vooronsonderzoeksgebied (nog)nietzo'nsteun.Deaangegeven
turfvaartenverschillenindetweestreekplangebiedendusqua
'historischehardheid'!
Ookdeaanduidingvoorwaterlopenkomtoponzerelictenkaart
slechtsinbescheidenmatevoor.Ogenschijnlijk zijnertwee
'soorten'waterteonderscheiden,nl.natuurlijkwaterengegravenwater.Inwerkelijkheid ishetmindereenvoudig.De
meestewatereninBrabantzijnmedeonderinloedvanmenselijkeingrepeninhetverledenvanaard (liggingen/offunctie)veranderd.Zelfsbeeklopenmeteenuitgesprokennatuurlijkuiterlijk,zoalsmooiekleinemeanders,kunnendetoeschouwerophetverkeerdebeenzetten:inhetverledenaangepastebeeklopenkunnennaverloopvantijdweergaanmeanderen.Nietvoornietswordenmodernegekanaliseerdebeeklopen
vaakineenbetonnenbeschoeiinggedrongen!AlleenindeLangstraatendeMaaskantzijnenkelebelangrijkegegravenwaterlopenaangegeven.
Ookpostrouteszijnnietopderelictenkaartopgenomen.Inde
republiekderVerenigdeNederlanden,waarvanBrabantalsgeneraliteitslanddeeluitmaakte,ontstondalsneldebehoefteaan
eengeregeldepostdienst.Hiertoeiseennetwerkvanpostroutesingebruikgenomen (afb.13).Deroutesliepensomsover
albestaandewegen.Evenalsmodernedoorgaandewegenmedenzij
dekleinebebouwdekommen (20).Ditnetwerkwaswelaanveranderingenonderhevig.Daaromhebbenwijvolstaanmethetaangevenvandepostroutesvlakvoor,enindeFransetijdineen
tekstfiguur.
Hoewelwijaanvankelijkvanplanwarenverhoogdaangelegde
wegenopderelictenkaartoptenemen,hebben'wijdaarvantoch
afgezien.Immers,hoeverdervanhetrivierengebiedverwijderd,hoemoeilijkerhetwordtomeenonderscheid temaken
tussenkleinewaterkerendekadenenverhoogdaangelegdewegen.
Ditheeftallestemakenmetlocaleomstandigheden.Binneneen
localeagrarischeeconomiekanzowelhetwaterkerendealsook
hetverkeerskaraktervaneenkade/wegbelangrijkzijn.Maar
vaakwarendezeverhoogdaangelegdewegenalleenbedoeldom
bijhetpasserenvanlagergelegen,natteregebiedendevoeten
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droogtehouden (21)(afb.14).
Kadenenkleinedammetjeswerdengelegdomhetwatertekeren,
ofomjuistbevloeiingvanbepaaldeweidegebieden tebevorderendoormiddelvanwaterregulatie,dezogenaamdevloeiweiden.
Vloeiweidenzijnechternietopderelictenkaartaangegeven.
Ookvoordewateraanvoervanwatermolenswerdensomsingenieuzekleinewaterstaatkundigewerkenuitgevoerd.

Schaal 1.50 000
TMK50

Afb.14 VerhoogdaangelegdewegteGorp (T.M.K.±1850);zie
noot21.
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HET RIVIERENGEBIED

4.1

Inleiding

Inhet Brabantse rivierengebied, langs de zuidoever van de
Maas, laat zichvanwest naar oost een drietal sub-regio's
onderscheiden, nl. deLangstraat,deMaaskant en de Peeldorpen
langs deMaas. Deze gebieden hebben elk een eigen historischgeografische ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkelingen
hadden soms een samenvoegend karakter,maar konden ookscheidendwerken.DeMaas isvan deze regio's niet alleen denoordelijke begrenzing,maar zeker ook de samenbindende factor
(afb. 15).Buitendien zijnvooral deMaaskant ende Langstraat
opwaterstaatkundig gebied in de loopvan de eeuwen innigmet
elkaar verbonden geraakt.De oudste bedijkingsgeschiedenis,
maar zeker ook de latere wateroverlast veroorzaakt door de
Beerse Maas,bleken bindende factoren inde geschiedenis van
debeide regio's.Inde stroomopwaarts van Cuijk liggendenederzettingen speelde,dePeeldorpen,door eenhogere ligging
noch deMaasbedijking, noch deBeerseMaas een rol.Dit gebied
wordt -mede door dehistorische verbondenheid met dePeelregio - inhoofdstuk 5 'Hetzandlandschap' beschreven.

MAASKANT

9 10 89/5749

LANGSTRAAT

Afb. 15 Historisch-landschappelijke regio's en sub-regio's in
Midden- enOost-Brabant.
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De genesevan deLangstraat en deMaaskant komen weliswaar
apart aandeorde,maar sommige historisch-geografische aspecten zullen over de gezamenlijke regiogrens heenreiken.DeMaas
speelthierbij inbeide regio's eenbelangrijke rol.Trefwoorden zijn:oeverwallen, kommen,veenontginning,bedijking en
waterhuishouding. Bepaalde aspecten van de genese ineen regio
zijn specifiek regiogebonden enkomen alleen daar aan deorde:
bijvoorbeeld devervening indeLangstraat.
Zowel indeLangstraat als indeMaaskant hebben zich inde
loopvan de tijd enkele gebeurtenissen voorgedaan die ingrijpende gevolgen haddenvoor het cultuurlandschap. Deze worden
beschreven indeparagraaf 'Landschapsverandering'. Inde
Langstraat was de St.-Elizabethsvloed zo'n gebeurtenis. Inde
Maaskantbetrof dit de intensieve ingebruikname van de gemene
gronden indeMiddeleeuwen, de deels daarmee samenhangende
west-oostwaarts uitgevoerde doorgaande bedijking van deMaas
enhet actiefwordenvan deBeerse Maas. Hoewel deSt.-Elizabethsvloed, in tegenstelling tot deBeerse Maas, een eenmalig
verschijnsel was,plaatst juist het ingrijpende karakter,maar
vooral de langdurige landschappelijke nasleep,beideverschijnselenbinnen degebiedsgenese op een lijn.
Inde subparagraaf 'Latere ontwikkelingen' worden recentere
veranderingen inhet cultuurlandschap van deLangstraat ende
Maaskantbeschreven.Daarbij wordt aandacht besteed aande
recentere,reconstructie enverbetering van deMaasloop en aan
de daarmee verband houdende verbeteringen van dewaterhuishouding indebeide regio's.Ookwordenveranderingen inbewoning
en infrastructuur behandeld, terwijl tevenswordt stilgestaan
bij ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten.

4.2

Langstraat

4.2.1

Oorspronkelijke landschap

Bijhetbeschrijven van het natuurlijk milieu ten tijdevan de
ontginning ishetnietmogelijk voor de gehele Langstraat de
huidige bodemkundige situatie alsuitgangspunt tenemen.De
zogenaamde estuarium(klei)-afzettingen tennoordenvan debewoningsas Raamsdonk-Baardwijk (ofdeels tennoorden van de
Winterdijk) en tenwesten van devoormalige Baardwijkse Overlaat daterenvan na de St.-Elizabethsvloed van 1421waarbij de
Grote Waard overstroomde.Toenwerd debeddingvan de Oude
Maasvanuit de zeevergroot tot een estuarium. Dit gingmet
zoveel kracht gepaard dat de aanwezige natuurlijke gesteldheid
grotendeels werd opgeruimd: het gebied kwam direct ondergetijde-invloed te staan.Het door demens aangelegde netwerk
vanwegen,waterwegen en dijkenverdween geheel,verviel tot
een enkel relict ofkreeg eenmeer 'natuurlijk' uiterlijk zoals denu naarhetwesten afbuigende,verkreekte uiteinden van
oorspronkelijk gegraven vaarten.Ook debodemkundige situatie
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vanhetBoven-Langstraatgebied, tenoostenvandeElshoutse
Zeedijk,staatnietzondermeer toeconclusiestetrekkenover
deoudsteontginning,hoeweldeondergangvandeGroteWaard
hierveelminderlandschappelijkegevolgenheeftgehad.
VanafdezuidelijkoeverwalvandeOudeMaasstrektezicheen
veendekzuidwaartsuit,iniedergevaltotaan,maarmisschien
gedeeltelijk reikendtotinhetgebiedvandeLoonseen
DrunenseDuinen (afb.16).HetgebiedtenzuidenvandeOude
Maaswerd 'Veen,VeenzijdeenVeenriin'genoemd (Stol1981,p.
131).Doordezeveenbedekkingwashetthansaandeoppervlakte
liggendereliëfgrotendeelsafgevlaktofgeheelonzichtbaar.

ZUID

NOORD
zandrug
Langstraat

Drunense
Duinen

stroomruggrond
Maas

9 1089/5749
LEGENDA
zandondergrond

oorspronkelijk veendek

omgewerkte z a n d e n /
grofzandige rivierafzettingen

Drunense Duinen

stroomruggrond

Afb.16 Landschappelijke situatieinde (boven-)Langstraat
± 1000(naar:VanDiepen1959,p.20).
4.2.2

Ontginningenbewoning

DeeerstebewoningvandeLangstraatvondplaatsopdezuidelijkeoever(wal)vandeOudeMaas.Deontginningvanhet
grote,zichnaarhetzuidenuitstrekkendeveengebiedwerd
mogelijkgemaaktdoorhethaaksopderiviergravenvansloten
diehetveenmoestenontwateren.Omtevoorkomendathetachterliggende,nogonontgonnenveenviadepasincultuurgebrachtegrondenopnatuurlijkewijzezougaanafwateren,was
eenssysteemvanzij-enachterkadennoodzakelijk.
Incultuurgebrachtveenheeftdeeigenschapomnaarmatede
ontwateringverderwordtdoorgevoerdinteklinkenenteveraarden.Indeloopvaneenrelatiefkortetijdkanhetmaaiveldsterkverlagenenkaneenveendekzelfsgeheelverdwijnen.Hetdoordezemaaiveldverlagingmeestalvernattemilieu
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noodzaaktedebewonersdeachterliggende,opdatmomenthoger
liggendeonontgonnenveengebieden incultuurtebrengen.De
oudeachterkadevandeeersteontginningfungeerdedanals
nieuweontginningsbasiswaaropdenieuwebewoningzichconcentreerde.VoordeLangstraatbeschikkenweovereenaantalaanwijzingendiedezeverondersteldevroegsteontginningsgeschiedeniskunnenstaven.
Wanneerdeeerstebewonerszichopdezuidelijkeoevervande
OudeMaasvestigdenenwanneervandaaruitdeveenontginningen
zijngestartisnietexactbekend.Opdenoordelijkeoevervan
deOudeMaasisopbasisvaneerstevermeldingenenarcheologischevondsteneenhoog-middeleeuwsebewoningaangetoond
(Renes1985a,p.45,tabel 1).AlsdegravenvanHollandzich
opheteindvande12eeeuwmeestermakenvandeVeenzijdeis
eralsprakevaneendeelsontgonnengebied (Rentenaar1965,
p.139).Deontginninginzuidelijke richtingissnelzover
gevorderddathetin1314bijvoorbeeldnoodzakelijk isde
grenstussenHollandenBrabant"...depaalscheydingenvan
Venlone (LoonopZand)endedentwintichhoevenmoers,geheten
dieSpränge..." (vanMieris,p.142)vasttestellen.
Zoalsuithet'voorgaandekanwordenopgemaaktvolgdedebewoningdeontginninginzuidelijke richtingstapsgewijs.Aanvankelijkonbewoondeachterkadenvandeeersteontginningsblokken
vormdenbijeenvoortschrijdende ontginningdenieuweontginningsbasisenbewoningsas.Deaanvangvandezeveenontginning
kankortna1000wordengedateerd,zoalsindevolgendeparagrafenblijkt.

4.2.2.1Beneden-Langstraat
InhetBeneden-Langstraatgebied zijnenkeleachterkadenannex
bewoningsassennogaanwijsbaar (afb.17).Eenoudeachterkade
dielateralsbewoningsasgingfunctioneren,liepvandeoude
kerkvanRaamsdonknaarhetoostenenlaatzichtoteventen
westenvandeWaalwijksehavengrotendeelsvolgen (A-A1).Al
eerderzijndeargumentendiedezeAchtersteDijk,viahet
gehuchtScharlonaardeOudeStraattennoordenvanBesoijen
totbelangrijkevoormaligebewoningsasbestempelenopeenrij
gezet (Renes1985a,p.48-49).ZokandenaamWaspikduidenop
denabijheidvanstromendwater,duseenoorspronkelijke
liggingaandeOudeMaasbetekenen (Moerman1956,p.217en
250).Ookwordtverwezennaaranalogeontwikkelingenoverde
opschuivingvanbewoninginStaphorst-Rouveen (Vervloeten
Bording1985)enhettegendehogeregrondenvanhetGooi
oplopendeveenontginningsgebied tenoostenvandeVechtbij
Utrecht (Gottschalk 1956,p.207-222).Eencentraalgegeven
bijditprocesvanopschuivenvanbewoningsassen is,zoalswe
alzagen,datdoorklinkenveraarding (oxidatie)vanhet
ontwaterdeendoorgrondgebruikomwoeldeveendekerbinnen
kortetijdeenaanzienlijkemaaiveldverlaging kongaanoptre-

"V, .*iNä

^ r^î Vf'

JV,
."/ /»

lifc3&

"èôtfj-

, Uenfkl

i

'ld

Hoi

t v - *-<
/ * •.,* : » .

•' y

xj%

69

den.Hierdoorwerdhetoorspronkelijk zelfsvoorakkerbouwgeschikteveendekzonatdatnieuweontginningennoodzakelijk
warenomnieuwbouwlandaantekunnenmaken.Akkerlandvraagt
eenintensieverebewerkingdanweiland:deboerderijenvolgden
hetopgeschovenakkerland.Aandezeargumentenkunnennogenkeleanderewordentoegevoegd.
Oude achterkaden
DeoudekerkvanRaamsdonkvormdehet 'scharnierpunt'bijde
latereverplaatsingvandeRaamsdonksebewoningsasvande
AchtersteDijknaareendoorhetverlaagdeveendekzichtbaar
gewordenzandrug (Renes1985a,p.50).Vandezekerkwordende
oudstedelenalslaat-13e-eeuwsgedateerd (Kunstreisboek,p.
50).Verdernaarhetoostenzoudendevoorgangervandehuidigelaat-gotischekruiskerkvanWaspik-waarvandeoudste
delenvermoedelijkuithetmiddenvande15eeeuwdateren
(Kunstreisboek,p.599)-endevoorgangervandeuit1750
daterendezaalkerkte 's-Grevelduin-Capelle (Kunstreisboek,p.
562)ookopdezebewoningsashebbengelegen (22)(Tegenw.
Staatdl.VII,p.242).Vaneeneventuelevoorgangervanhet
uit1610daterendezaalkerkjevanBesoijen(Kunstreisboek,p.
538)isnietsbekend.Deoudebewoningsasvondzijnverdere
verlooppalachter,dustenzuidenvan,dehuidigeWinterdijk,
ongeveervanafdeoudekerkvanWaalwijkoostwaarts.Demidden15e-eeuwsedateringvandelaat-gotischekruiskerkvanWaalwijk
(Kunstreisboek,p.599)isweliswaargeenargumentindeze,
maarismetdehiervoorgeschetsteontwikkelingooknietin
tegenspraak.DeaanJohannesdeDopergewijdekerkvanWaalwijk,
diesedert1233tercollatiestondvandeabdijvanTongerloo
(VanVeen1923,p.46)zaloorspronkelijkopeengeheelverdwenenouderebewoningsasdichterbijdeOudeMaashebbengestaan.
HetvervolgvanhetbeschreventracéAchtersteDijk-OudeStraatWinterdijk looptviadetorenvandeinhetbeginvande19e
eeuwafgebrokenkerkvanBaardwijkverderinoostelijkerichting.VanditpalachterdeWinterdijkstaandebouwwerkdateren
deonderstegeledingenvanomstreeks1300 (23)(Kunstreisboek,
p.531).
Hiermeeisdeoudstenogaanwijsbarevoormaligeachterkadeen
bewoningsasvandeVeenzijde-ontginningenvanafdeOudeMaas
aangegeven.Getuigededateringvandetwee 'uiteinden'van
dezebewoningsas,dekerkvanRaamsdonkenBaardwijk,moetin
de12eof13eeeuwlangsdezelijnbewoninghebbenplaatsgevonden.
Eenbijdezebewoningsas (dusnieuweontginningsbasis)horende
nieuweachterkadewerdgevormddoordeKadestraat,deOude
StraatbeekenweereenOudeStraattotwaardehuidigegemeentegrenstussenSprang-Capelle enWaalwijkdeWinterdijk
kruist (B-B1).Dezeachterkadeheeftwaarschijnlijknietals
belangrijkebewoningsasgefungeerd (24).HettracévandeLangstraatsesnelwegisvooreendeelidentiekaandezebelangrijke
historisch-landschappelijke structuurlijn inhetBeneden-Langstraatsecultuurlandschap(25).
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Zijdwende/Zuidewijn
OverdeopschuivingvandebewoningvandeOudeMaasnaarhet
zuidengevenookenkeleoorkondeteksten,waarindegrenzenvan
hetoudeambachtZuidewijnwordenomschreven,inzicht.In1403
loopthetambacht"...noortwaartstotMeduwen (Meeuwen)toete
halverMase...(deOudeMaas)".Dezuidgrens ligtop200roeden
(ca.790m)tenzuidenvandeHeerstraat.DezeHeerstraatis
identiekaandealbesproken14e-eeuwsebewoningsasdieliep
vanRaamsdonknaarWaalwijk-Baardwijk.Inhetoostengrenst
hetambachtZuidewijnaanBesoijeneninhetwestenaanhet
ambachtNederveen (DeBruyn1937,p.11).In1411isersprake
vaneenwaterloopdievlakbijdeOudeMaasligt"...vanden
slottotdeMazetoe
"(DeBruyn1937,p.12).Hetisniet
aannemelijkdatdit 'slot'Zuidewijnbuitenhetambachtvan
dienaamheeftgelegen.VanhethuidigekasteelZuidewijn,gelegeninhetoudeambachtVrijhoeve-Capelle,ishetoudste
deelwellichtnoglaat-16e-eeuws (Kunstreisboek,p.598). Wat
eerdervooroverleveringwerdgehouden (DeBruyn1937,p. 12)
kannietandersdanjuistzijn:eenvoorgangervanhetkasteel
Zuidewijnmoetnoordelijkvanhethuidigekasteel,mogelijkop
ofvlakbijdeoeverwalvandeOudeMaashebbengelegen. Dit
slotisbijdegroteoverstromingenvan1421enlaterejaren
geheeltenondergegaan.
Dezijdwende (eenzogenaamdebredezijdwende)diezijnnaam
gafaanhetambachtenhetkasteelZuidewijnisalvanafde
eersteaanzettotdeveenontginning,dusca.1000,aanwezig
(26)(afb.18).Eenbredezijdwendeontstond,doordatmeneen
strookbinnendeveenontginningnietintensiefbewerkteen
ontwaterde,waardoorertenopzichtevandeaanweerszijden
gelegenlandenminderklinkenveraardingoptrad:erontstond
eenpseudodijk.Dezebredestrooklaatzichinzuidelijke
richtingtotbijKaatsheuvelaanwijzen.Eenenanderimpliceertechterweldatvanafdeaanvangvandeontginningvan
hetgroteveengebied tenzuidenvandeMaasoeverdezezijdwendeonderdeeluitmaaktevanhetontginningssysteem.Naargelangdeontginningopschoofinzuidelijke richtingwerdautomatischdezijdwendeverlengd.Hetoudste,noordelijkedeel
vandezijdwende isdusomstreeks1000tedateren.Deeerder
genoemdezuidwaartsverschuivingvanhetkasteelZuidewijnzal
zichhebbenafgespeeldbinnendezenoord-zuid lopende,door
zijnverkavelingafwijkende,bredezijdwende.
De Grote

Waard

DeVeenzijdetenzuidenvandeOudeMaasblijktindetweede
helftvande14eeeuwindewaterstaatkundige eenheidvande
GroteWaardtezijnopgenomen.In1337Wordtnogonderscheid
gemaakttussendeGroteWaardendeVeenzijde,maarenkele
tientallenjarenlaterblijkenerookhoogheemradenvande
GroteWaarduitdeVeenzijdeafkomstigtezijn(Henderikx
1977,p.416).DezuidgrensvandeGroteWaardwordtinhet
grootstedeelvandeLangstraatgevormddooreenketenvan
achterkadenvandeverschillendeontginningen.Immers,deze
dorpenwarenbinnendewaterstaatkundige eenheidvandeGrote
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Afb.18 HetontstaanvandebredezijdwendeZuidewijn.
Waardverplichtdeachterkadenvanhunontginningenteonderhouden (FockemaAndreae1950,p.14).Dezeverplichtinglegde
dedorpengeenextrainspanningenop:zondergoedewaterkerendeachterkadewasakkerbouwnietmogelijk (Stol1981,p.140).
Devraagdoetzichvoorwaardezeachterkadendangesitueerd
waren.HoeverwasdeontginningvandeVeenzijde inzuidelijke
richtinginde14eeeuwalvoortgeschreden?
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VolgensHenderikx (1977)vindenertenzuidenvandeOudeMaas
inde14eeeuwnogvolopontginningenplaats.Inhetbeginvan
dieeeuwbleekhetnoodzakelijkdegrenstussenHollanden
Brabantvasttestellen.In1329verkooptdegraafvanHolland
dezogenaamde 'overmate' (27)aandeambachtenBesoijen,Zuidewijn,Nederveen,OverwaspikenNederwaspik. 'Overmate'duidt
opillegaleontginningendoordeambachten.Deovermatenvan
deLangstraatlagenvolgensRentenaar (1965,p.139)binnende
ambachten.Hetontstaanvandeovermatentengevolgevaneen
verleggingvandezuidgrensvandeambachtenisvolgenshem
nietergwaarschijnlijk.Hetgebiedtenzuidenvandeeerder
genoemdeachtergrensKadestraat-OudeStraatbeek-OudeStraat
totaandeontginningenvan 's-Gravenmöer,Vrijhoevenen
Sprangwerdalsreedsontgonnen (ofnogteontginnenovermate)
binnenhetrechtsgebiedvandeHollandsegravenopgenomen.
Hetveengebiedtenzuidenvandeachterkade (deKadestraat)
vanWaspikindeveronderstelde 'overmate-zone'istussen1293
endejaren '10vande15eeeuwdoordegravenvanHolland
uitgegeven.HetheleGravenmoerisvóór1324uitgegeven,de
overmatentenzuidenvandeKadestraatzijnpaslatereffectiefontgonnen (Rentenaar1964,p.84e.V.).HetdorpSprang
isontstaan alsgevolgvaneenveenuitgiftevandeHollandse
graafin1320 (Brandenbarg1981,p.48).DeVrijhoevenwerden
in1388doorAelbracht,delateregraafvanHolland,vrijvan
tiendenverkocht (VanderHammen1922,p.235).Dezuidelijke
grensvanhetwerkelijkontgonnenveengebiedinhetHollandse
deelvandeVeenzijde tenwestenvanWaalwijklaginde14e
eeuwin 's-Gravenmoer,VrijhoevenenSprangalbijdeterritorialegrenstussenHollandenBrabant (28).Hetveengebiedvan
hettegenwoordigeWaspik-ZuidenNieuweVaartwaswaarschijnlijknognietontgonnen.
Degegevenscombinerendblijkthetmogelijkdezuidelijke
dijkringvandeGroteWaardgrotendeelsvasttestellen.Voor
deBrabantsedorpenkandeMeerdijkonderWaalwijk,deLodijk
onderBaardwijk,deDrunensedijkendedijkbijNieuv'tuikals
zuidgrenswordenaangegeven.Ditgeheletrajectwordtvaakde
Heidijkgenoemd.In1415verzochtdegraafvanHollanddeingezetenenvanhetBrabantseWaalwijk,Baardwijk,Drunen,
NieuwkuikenOnsenoortbeleefddochdringendhundeelvande
Heidijkgoedteonderhouden "...omdieverderfelyckescade
voortteverhoeden...".ZoudenzijingebrekeblijvendankondenzijafwateringvanhunlandenophetlagergelegenHollandsedeelwelvergeten (VanMieris,p.361).
InhetHollandsedeelgeefthetaanwijzenvandezuidgrensvan
deGroteWaardietsmeerproblemen.Oorspronkelijk zalde
LoonseDijkdiebijdeeerdergenoemdegrensscheidingtussen
BrabantenHollandeenbelangrijke rolspeeldealsgeplande
achterkadevandeontginningenvanSprangenVrijhoevenhebben
gediend (29).Waarschijnlijk alvoorofkortnadeontginning
vanSprangenVrijhoevenwasofwerdeenzandrugbinnende
ontginningsblokken zichtbaar.Dezerugwerdde (nieuwe)bewo-
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ningsas.Dezandruggrenssluitaanopdeaaneengeschakelde
achterkadenvandeBrabantsedorpen.
TenwestenvandebredezijdwendevanZuidewijn,inderichtingvan 's-GravenmoerendeDonge,latendeeventueelals
zuidgrensvandeGroteWaardfungerendeachterkadenzichniet
meerexactaanwijzen.Tussenhet 's-GravenmoerenVrijhoeven
iseenvermeldinguit1385bekend '...12bundermoerleengrond
aandegrensmetHolland...'dieduidtopoverigensnietnauwkeurigtelocaliserenontginningsactiviteit (Brandenbarg1981,
p.52enkaartB).DeGroteWaardkanhierdirectaannog
grotendeelsonontgonnen,dusrelatiefhooggelegenveenland
hebbengegrensd.Hierbijkandegrenswordengetrokkentussen
HollandenBrabant (hetbijnanoord-zuidlopendedeelvande
huidigegemeentegrens tussenLoonopZanden's-GrevelduinCapelle)enverderviadeZandschelendezuidrandvande
hogeregrondenbijWaspik-Zuid (deRuijcht)(30).ViadewestdijkvandeBijsterpolder (31)kanwordenaangeslotenopde
verplaatstebewoningsasvanRaamsdonk.Het 's-Gravenmoerlag
buitendeGroteWaard.

4.2.2.2Boven-Langstraat
InzekeropzichtgeeftdegenesebeschrijvingvanhetBovenLangstraatsecultuurlandschap ookzichtopdelandschappelijke
situatievandeBeneden-LangstraatvóórdeSt.-Elizabethsvloed
van1421.Ookhierzijnopdeoeverwallen vandeOudeMaas
enkeleoudenederzettingenaanwezig.Eengrootdeelvande
ontginningenvandeBoven-Langstraatheeftzijnoorspronggevondenindezeoeverwalnederzettingenwaarvanhetmerendeelal
indehogeMiddeleeuwenwordtgenoemd (32).DeOudeMaasvormdedezuidgrensvanwatBlokomschrijftals 'groot-Teisterbant'.HierinlagenonderandereBernenHerpt (33)(Blok
1963,p.460).DegrondentennoordenvandeOudeMaas,deels
buitendijksendeelsbinnendijksgelegen,wareninde13eeeuw
grotendeelsinbezitgeraaktvandein1134gestichtePremonstratenzerabdijBerne (VanBavel1962,p.287).
Inenkeleparochiesindeomgevingbezatdeabdijdezogenaamdepatronaatsrechten,zoalsinVlijmen (1285),Oudheusden
(1285),Elshout (1316)eninHedikhuizen (1363)(VanDijk
1970,p.13).Derond1880geslooptekerkindeparochieDrunenstondsedert1233tercollatievandeabdijvanTongerloo
(VanVeen1923,p.34).
Dezegegevensgecombineerdmeteenanalysevanhetdooroverstromingenamperaangetasteoudeverkavelingspatroonleveren
hetvolgendebeeldvandeontginningvandeBoven-Langstraat
op.
VanafdeoeverwallenvandeOudeMaashebbendebewonershet
oorspronkelijkookhieraanwezigeveen,dat tegendehogere
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grondeninhetzuidenuitwigde,zeerregelmatigontgonnen.De
bewoningsasvanBesoijen,WaalwijkenBaardwijk,diedirect
tenzuidenvandeWinterdijk ligt,vindtzijnvervolginde
oudelineairenederzettingDrunen (34)omviaNieuwkuikten
noordenvandeoudebebouwdekomvanVlijmenteeindigen.Deze
bewoningsaspastzeerwelinhetaanwezigeontginningspatroon
alsontginningsbasis,respectievelijkachterkadevanontginningendiemerendeelsvóórdeSt.-Elizabethsvloedvan1421hun
voltooiingmoetenhebbengevonden.
Hetnuaanhetoppervlakaanwezige reliëfindeBoven-Langstraatblijktbijdelocatievandebewoningslechtseenmarginaleroltehebbengespeeld.Welisdebewoning,evenalsin
deBeneden-Langstraat,stapsgewijsnaarhetzuidenopgeschoven.AlleendelocatievandeoudekernvanDrunenisdoorhet
reliëfbepaald.BehalveVlijmen,dateentypischezandnederzettingsmorfologievertoont,liggendemeestebewoningskernen
nogsteedslineairbinnendeontginningsblokken.Aangenomen
magwordendatdebewoningskernenbijdekerken,waarvaninde
13een14eeeuwdepatronaatsrechtenbekendzijn,nadienniet
meeraanverplaatsingonderhevigzijngeweest.Deelswaren
dezeoudstekernengebondenaandeoeverwallen (ziehoofdstuk
5), deelswarenzijgefixeerdgeraaktdoordezandigeopduikingendiedooreendalendenverdwijnendveendekzichtbaar
warengeworden (bijv.OnsenoordenDrunen).
In1273slotendegraafvanHollandendeherenvanHeusdenen
Altenaeenbelangrijkverdrag.Daarinwerdbeslotentothet
instellenvaneengemeenschappelijke schouwoverdenieuwaangelegdezijdwendedievanHedikhuizennaarVlijmenloopten
overdeHeusdenseNieuweMaasdijk (35)(Henderikx1977,p.
415)(afb. 19).
TentijdevandeaanlegvandezijdwendevanVlijmennaar
Hedikhuizenin1273iseendeelvanhetBoven-Langstraatse
cultuurlandmetdezezijdwendeverbondengeraakt.Zokreegde
heervanHeusdenalstegenprestatievoordehulpbijdeaanleg
vandezijdwendedeVrijeKavelenineigendom,terwijlandere
medewerkersaanhetprojectdelenvandeGroteenKleineKavelenineigendomverwierven (FockemaAndreae1950,p.22). De
zijdwende isontstaandoordealaanwezigezij-ofachterkade
vandeoudsteontginningsblokken (36)teverhogen.
DebemoeienisvanFlorisV,graafvanHolland,metdeaanleg
vandezijdwende tussenHedikhuizenenVlijmenheeftvele
rechtshistorischepenneninberoeringgebracht.Iniedergeval
benadrukthetdeexpansiedriftvanHolland.
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Afb.19 Hoogmiddeleeuwseontginningssporeninhetlandschap
vandeboven-Langstraatendezijdwendevan1273
(ingetekendopdeT.M.K.±1850).
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4.2.3

Landschapsverandering

4.2.3.1VeranderingenindeMaasloop
EenbelangrijkaspectvanhetcultuurlandschapvandeLangstraatvoordeSt.-Elizabethsvloedvan1421isslechtszijdelingsaandeordegeweest,namelijkdeveranderingeninde
Maasloop.Tentijdevandeverondersteldeeersteontginning
vandeLangstraatvanafdezuidelijkeoevervandeMaasliep
deriviertenzuidenvandestadHeusden.Derivierloopheeft
zichvanafdeVroegeMiddeleeuwenintweefasenverlegdin
noordelijkerichting (Renes1985a).Devroegerehoofdstroom
tenzuidenvandeMaaswordtvanafdatmomentdeOudeMaasgenoemdenverlandde snel.In1250isertenzuidenvanHeusden
aleendamaanwezig(37)(afb. 20).
VolgenseengetuigenverklaringineeninternationaalrechtsgeschilteParijsvonddedefinitieveafdammingvandeOude
Maasomstreeks1277plaats.Ditjaartalkannogverdermet
feitenwordenonderbouwd.Eenoorkondevan1281vermeldtde
verkoopvaneenwaterloopdoorhetlandNedershemaandeparochiesHerptenLuttelherpt,HedikhuizenenVlijmen.Dekopers
vandezelozingmochtenhetOudeMaasjebedijkenomhetrivierwatertekeren.VolgensVanDijk (1970,p.32)omvatten
dezewerkentevensdeafdammingvandeOudeMaas.
In1460werdopinitiatiefvan's-Hertogenboschdemeander
langsHeusdenafgesloten,opdatHeusdengeentolmeerkon
heffen.Vanafdatmomentwerddezestadsterkinzijnontwikkelinggeremd.Kortdaarop,in1474,werdeenMaasmeander
langsHedikhuizenafgesneden.Denutoteilandgewordengrondenindezemeanderbehoordentotindetweedehelftvande
20eeeuwtotdeprovincieGelderland:zelagenimmersoorspronkelijktennoordenvandeMaas (Pfeiffer1959,p. 42).

4.2.3.2 St.-Elizabethsvloedvan1421
Devooreenveenontginningnoodzakelijkeontwateringhadtot
gevolgdathetmaaiveldvandeoudsteontginningenvanafde
zuidelijkeMaasoeverdoorveraarding (oxidatie)vanhetontwaterdeveenaanzienlijkwasgedaald.Ditverlaagdegebiedviel
in1421tenprooiaandeopeengehooptewatermassadiewasontstaanontstaandoordatvanuithetwestenopgestuwdzeewaterhet
rivierwaterernstiginhetafstromenbelemmerde.Hetzeewater
deeddewestelijkedijkenvandeGroteWaarddoorbreken,terwijlderivierenmeeroostelijkuithunbedijktebeddingbarstten.
BijdeondergangvandeGroteWaardin1421iseenaanzienlijk
deelvanhetmiddeleeuwse cultuurlandindegolvenverdwenen.
Onderscheidmoetgemaaktwordentussen:
-gebiedenwaarhetwaternietofnauwelijksdeoorspronkelijkemiddeleeuwse landinrichtingheeftaangetast;
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Afb.20 DeloopvandeOudeMaas,naareenkaartjeuit1357
(uit:FockemaAndreae 1947).
-gebiedenwaarvandezemiddeleeuwse situatienietsmeeris
overgebleven;
-eenovergangszonewaarinenkelerelictendiedaterenvan
vóórdeSt.-Elizabethsvloedinhetcultuurlandschapgespaard
zijngebleven.
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RenesheeftdeverwoestinginhetgebiedtenwestenvanRaamsdonkeninhetLandvanAltenabeschreven (Renes1985a,p.
54-55).IndeLangstraatverdwenendesporenvandeeerste
ontginningenvanafdezuidelijkeMaasoever,metdezeoever(wal),inhetwater.DeElshoutseZeedijkwasoorspronkelijk
eenzijkadevanhetontginningsblokElshout.Deze gingals
oostelijkegrens,endeAltenaseMaasdijkalsnoordelijke
grensvanhetontstaneestuarium fungeren.Eenrivierdijken
eenzijkadehaddeneenzeewaterkerende functiegekregen.De
zuidgrensvanhetestuarium laatzichwatmoeilijkervaststellen.
DeAchtersteDijkbijRaamsdonkvormdevoorhetmeestwestelijkedeelvandeLangstraatdezeewering (Renes1985a,p.
55)(afb.21).DeinbraakgeuldeKille (38)ondermijndede
oorspronkelijke ketenvanachterkadentussenRaamsdonken
Baardwijk.Erontstondeenbreukterhoogtevanhetgehucht
Scharlo (39).DeachterkadeketenOudeStraat-OudeStraatbeek
totaanBesoijenvormdegrotendeelsdezuidgrensvandeambachtenGroot-enKlein-Waspik,NederveenenZuidewijn.Zelfs
dezeketen bleeknietafdoendebeschermingtegenhetwaterte
bieden.Denieuwebewoningsas,dehuidigeLangstraat,kwam
zelfsbuitendeoudeontginningentenzuidenvandeambachtsgrensteliggen.
Debebouwingaandeze"LangeStraat"laginWaspiken's-Grevelduin-Capelleeerstvoornamelijkopdezuidflankvandedijk,
beschermdtegenhetbuitenwater(afb.22).DeoudelineairebebouwingvanBesoijen,WaalwijkenBaardwijkdaarentegen,die
onderdeeluitmaaktevandevanafde13eeeuwbewoondeachterkadeketentussenRaamsdonkenBaardwijk,lagopeenkleinerug.
Eennieuwedijk (deWinterdijk)werdeventennoordenvande
bewoningaangelegd(40).
HetoostelijkdeelvandeLangstraat,hetLandvanHeusden,
hadamperwaterschadeondervonden.Demiddeleeuwselandinrichtingbleefgrotendeelsgehandhaafd.HetLandvanHeusdenlegde
in1425teDoevereneenuitwateringssluis indereedseerder
inhetoostenafgedamdeOudeMaasenreorganiseerdehetdijkbestuur,nualseenzuiverHeusdenseaangelegenheid.
TwintigjaarnadeSt.-Elizabethsvloedishetontstaneestuariumgeheeldooreensluitendedijkringomgeven(Fockema
Andreae1950,p. 45).
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Afb.22 Dealrond1300aanwezigebewoningvanBesoijen,WaalwijkenBaardwijk,dienadeoverstromingenvan1421
door"deWinterdijk isgezekerd.Deverschillendeontginningsblokkenlatenzichaandeknikkenindezeoorspronkelijkeachterkadenherkennen (T.M.K.±1850).

4.2.3.3Latereontwikkelingen
NahetlandverliesalsgevolgvandeSt.-Elizabethsvloedvan
1421ennadateendefensievedijkhetestuariumomringde,werd
spoedigdeherwinningvanhetlandterhandgenomen.Zoalsin
hetheleBiesboschgebiedhetgevalwas,begonookhierhet
nieuwgevormdewateroppervlak alsgevolgvangetijdewerkingte
verlanden.Debewonersvande (gedeeltelijknieuwe)Langstraatdorpenhaddenhunrechtenopdeverzwolgenlanderijen
nietopgegeven.NadatzichtenzuidenvandeAltenaseZeedijk
aanwassenhaddenvastgezet,washetvoordebewonersvande
LangstraatsedorpennoodzakelijkdezeouderechtendoordegedeeltelijkereconstructievandeloopvandeOudeMaasvastte
stellen.Zijwerdenimmersnogdeeerstehelftvande16eeeuw
dooreenaanzienlijkewatermassavanhunaanwassengescheiden.
WaardebeddingvandeOudeMaasnietmeeraanwezigwas,werd
deScheislootgegravenalsreconstructievandeoorspronkelijkeontginningsbasisvandeLangstraatsedorpen(Rentenaar
1964,p.75,nt.10)(afb.23).In1562bleekdezeverlanding
tenwestenvandeNieuweofCapelseVaartalzeervervoortgeschreden(41).
EvenalsinhetLangstraatsegebiedtenwestenvanrtaamsdonk
(Renes1985a,p.56)werdendescheislotenvanhetoudeland,
deoudeeigendomsverhoudingen,opdeaanwassendoorgetrokken.
Demiddeleeuwseverkavelingwerdhierdoorgereconstrueerd
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(Steegh1978,p.15-16)entotoverdeKille,hetrudimentvan
deinbraakkreek,doorgetrokken totaandeOudeMaasende
Scheisloot.Deoudelandschappelijke situatiewasinomgekeerderichtingindetweedehelftvande17eeeuwgrotendeels
hersteld (42).Alleenvoorhetmiddeleeuwseveenwaseenpakketkleiindeplaatsgekomen.Gafgoedontwaterdveende
mogelijkheid tothetplegenvanakkerbouw (43),deoverwegend
ineenzoetmilieuafgezetteestuariumkleiwerdondergras
gelegdenaanvankelijkextensiefgebruiktalshooiland.Dit
hooivormdeeenbelangrijkLangstraatsexportprodukt (Steegh
1978,p.16). Hetwerdmerendeelsgeleverdaandetenzuiden
vandeLangstraatgelegen 'zanddorpen'welkeeenstructureel
tekortaanhooilandenhadden.Zelfswarenverschillendevande
Langstraatsehooilandenverpachtaan,ofinhetbezitvaninwonersvandezanddorpen.Pasvanafde18eeeuwwerdendeze
buitendijksehooilandeneennogwezenlijkeronderdeelvande
Langstraatseeconomie.Hetvee,datdehuidenleverdeals
grondstofvoordeleerindustrie,werdergeweid.Ditduidt
mogelijkopeenverbeterdeontwateringstoestandvandezelanderijen.
In1766werddeBaardwijkseOverlaataangelegd.Dezeoverlaat
fungeerdeals"voorlopiglaatsteschakelineenketenvanoverlatendiebijdeBeerseOverlaatzijnbeginvond(zie
4.3.3.2).DoordeBaardwijkseOverlaatkonhetMaaswater's
wintersbijhogewaterstandenzijdelingsvanhetBosscheVeld
wordenafgeleid.HierdoorwerdditBosscheVeldendestad
's-Hertogenboschvanwateroverlastbevrijd.Doorhetgereed
komenvandeBergscheMaasin1904enheteffectuerenvande
scheidingtussendeMaasendeWaalbijHeerewaardenhadhet
watervandeBovenMaaseennieuweuitwegnaardeAmergekregenenkondeBaardwijkseOverlaathiernabuitenwerking
wordengesteld.TijdensdeaanlegvanhetAfwateringskanaal
van 's-HertogenboschnaarDrongelentussen1907en1911werd
deBaardwijkseOverlaatdefinitiefgesloten.Delaatstemaal
dathijwateroverlietwasin1908.HetAfwateringskanaalhad
vooraltotdoelwaternaareenwestelijkergelegenuitwatering
teleiden,alsdoorhogewaterstandenopdeMaasdeafstroming
vanDommelenAawerdbelemmerd.
VóórdescheidingvanMaasenWaalmoestendeLangstraatse
poldershunovertolligewaterlozenophetOudeMaasje(44).
MenverwachttedatdoordeaanlegvandeBergscheMaasdeze
OudeMaashetpolderwaternietgoedzoukunnenverwerken.Als
oplossingvoorditprobleemwerdhetZuiderAfwateringskanaal
aangelegd,datin1900voltooidwerd.HetlooptvanLabbegat
tenwestenvanBesoijentothetKeizersveerwaarhetzijn
waterloostindeOudeMaas.

4.2.4

Sporeninhetlandschap

Hoewelerinrecentetijdenkelegrootschalige ingrepeninhet
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Langstraatse cultuurlandschaphebbenplaatsgevonden,zijner
nogveelouderelictenaanwezig.Welveranderdishetnatuurlijksubstraat,watvaninvloedisgeweestophetblijven
voortbestaanvanelementeninhetcultuurlandschap.DeverwoestendewerkingvandeSt.-Elizabethsvloedvan1421heeft
welzeeringrijpendeveranderingen teweeggebracht.Pasinde
20eeeuwisdewaterhuishoudingaanzienlijkverbeterddoorhet
sluitenvandeBeerseenBaardwijkseOverlaat,denormalisatie
vandeMaas,maarvooraldescheidingtussenMaasenWaalmet
hetgravenvandeBergscheMaas (feitelijkhetherstellenvan
deVroeg-middeleeuwsewaterstaatkundige situatie).Hierdoor
werddemogelijkheid gecreëerdomdelenvanhetgebiedopnieuw
interichten.
Dezeveranderingen speeldenzichgedeeltelijkbinnendeoude
ontginningseenhedenaf.Meerdereoudegrenzenzijndaaromook
bewaardgebleven.
-IndeBeneden-Langstraat,tenzuidenvandeWinterdijk,is
dekarakteristiekeveenontginninginstrokenverkaveling
goeddeelsgehandhaafdgebleven.Zelfstennoordenvande
WinterdijkzijninhetbijdeondergangvandeGroteWaard
in1421weggespoeldecultuurlandnogsporenvandeoorspronkelijkeveenontginningaanwezig.Nietalleendeachterkaden
vandezeontginningenlatenzichnogaanwijzen,maarook
delenvandeverkavelinggaan-indirectweliswaar-terug
tot:demiddeleeuwseinrichting.
-IndeBoven-Langstraat isslechtsdeoudedijkringomhet
gebied-diegedeeltelijkvanvoorengedeeltelijkvannade
St.-Elizabethsvloed dateert-nogaanwezig.Deoorspronkelijkmiddeleeuwseverkavelingisdaardoorrecenteruilverkavelinggrotendeelsingrijpendveranderd(45).
-Deoudestructuurvandelineairebebouwing,diedirect
samenhangtmetdeontginning,isookinderecentsterkuitgebreidenederzettingenzoalsWaalwijkenDrunennogduidelijkherkenbaar.Zoweldeoudeachterkadenalsookdezijkadenvandeveenontginningwordennogsteedsgekenmerkt
dooreenkleinschaligebebouwing (afb.24).Indeverstedelijktekernenzijnditvoornamelijk 18-19e-eeuwse gevelsvan
mogelijkalouderebehuizingen.Indemeeragrarischenederzettingenzoals 's-GravenmoerenSprangheeftdeliggingvan
dekapitaleboerderijendenederzettingsstructuurgeconserveerd.IndeBoven-Langstraat zijnHeusdenenHerptvoorbeeldenvangoedgeconserveerdenederzettingen.

4.3

's-HertogenboschendeMaaskant

4.3.1

Oorspronkelijke landschap

Medeopbasisvanarchivalischegegevenswashetvoorgrote
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Schaal 1:25 000
TMK44

Afb.24 DekerkvanSprang,alsscharnierpunt indeverplaatstebewoning (T.M.K.±1850).
delenvandeLangstraatmogelijkeenoorspronkelijkeveenbedekkingaantenemenvanafdeoeversvandeOudeMaas,inzuidelijkerichtinguitwiggend tegen,ofzelfsgedeeltelijk reikendoverdedaaraanwezigehogeregronden.Inhetgebied
rondom 's-HertogenboschenindewestelijkeMaaskantishet
nietmogelijkopvergelijkbarewijze ingrotetrekkenhet
oorspronkelijke landschapteschetsen.
TenwestenvanhetLandvanHeusdenenAltenablijkenbijde
middeleeuwseontginningenbewoninganderenatuurlijkeomstandighedeneenroltehebbengespeelddanmeerstroomopwaarts.
Deoeverwallenenstroomruggenvandeverschillenderivierlopenzijnnaarhetwestentoedeelsovergroeidgeraaktmet
eenveendekofampermeertotontwikkelinggekomen.RenesgebruiktinditverbanddeaanStol (1981)ontleende term 'verdronkenrivierlandschap' (Renes1985a,p.43)(46).Tenoosten
vandit 'scharnierpunt'hebbendeaanwezigeoeverwallenen
stroomruggen,diegevormdwerdendooreenhevigmeanderendrivierstelsel,deeersteontginningenbewoningaltijdinsterke
matebeïnvloed.
DeMaaskantwordtinhetzuidenbegrensddooreeninhetlaatstedeelvandejongsteijstijd-hetWeichselien-gevormde
dekzandrugdieoorspronkelijkvanDrunen,viaVlijmen,'s-Hertogenbosch,Rosmalen,GeffenenNulandnaarOssdoorliep.Ook
deDrunenseDuinenenenkelenugeïsoleerdliggendezandopduikingenmaaktendeeluitvanditsysteem (BroertjesenDobma
1983,p.28).Hettenzuidenvandezerugstagnerendewater
vanDommelenAaheeftzichviadeDiezeeenweggebaandnaar
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deMaas.Destroomruggenenkomgrondentennoordenvan's-Hertogenboschvertonendanookeenbijmengingvangrofzandontstaandoorhetgedeeltelijkopruimenvandezerug.Inditafgebrokenlandschapblevenwatrestenvandezerugalsrudimentenaanwezig.Dezehebbenindebewoningsgeschiedenisvanhet
gebiedeenzelfderolgespeeldalsdestroomruggenenoeverwallenvandeMaas.Hetlagegebiedrondom 's-Hertogenboschis
nadiendoordunnekleivlakkenvanuitdeMaasoverdekt (Bodemkaart1969,p.56-57).
IndewestelijkeMaaskantwashetoeverwallen-enstroomruggensysteemmetdedaarachter liggendekommenomstreekshet
eindevandeRomeinse tijdinhoofdlijnenvoltooid.Toenwerdenbijvoorbeelddenubinnendijksgelegenstroomruggenvan
LithnaarAlemgevormd.Anderestroomrug-enkomkleiafzettingenuitdezeperiodezijnnaderhanddoorjongereafzettingen
overdekt (Bodemkaart1969,p.43).
De 'doorbraak'indedekzandrugbij 's-Hertogenboschraakte
gedeeltelijkopgevuldmetvoedselrijkveen.Enerzijdsdoor
veenvormingindebeekdalen,maarookwaaringroteregebieden
stagnatievanzuidelijkafstromingswaterplaatsvond,zoalsin
hetBosscheBroek (BroertjesenDobma1983,p.29).Hetnatuurlijkelandschaptennoordenvan 's-Hertogenboschwas
steedsmeerhetresultaatvanhetsamenkomenvaneenoost-west
gerichteafwatering-deMaas-waarinwerdopgenomendezuidnoordlopendeafwateringvanhetBrabantsplateau.Eventuele
veenvorminginditgebiedheefthetgeweldwaarmeedezesamenvloeiinggepaardkongaannietoverleefd.Indekommenvanhet
westelijkeMaaskantgebiediseenoorspronkelijkaanwezige,
voedselrijkeveenbedekkinggrotendeelsmetrivierkleioverdekt
geraakt (VanDiepen1952,p.36-40).
Tentijdevandeeersteontginningenwerdhetgebiedrondom
's-HertogenboschendeMaaskantgekenmerktdooreendrietal
landschappen.LangsdeMaaseninminderematelangsdeDieze
lagenoeverwallenenstroomruggen,metdaarachtermetkleigevuldekomgrondenwaarinvroegerveenvormingheeftplaatsgevonden. Zowelditonderliggendeveenalsdekleibedekkingwiggen
inhetzuidenuittegeneendekzandrug.Hetvroegeraanwezige
veentennoordenvan 's-Hertogenboschisinlatertijddoor
Maas-enDiezewatergrotendeelsopgeruimd.
MeernaarhetoostenwerddesmallereruimtetussendeMaasen
dedekzandruginhetzuidenvooralingenomendooreenwirwar
vanoudestroomdraden,stroomruggenenenkelediluvialeopduikingen.LangsdeMaasliggenbijvoorbeelddedorpenHaren,
MacharenenTeeffelenopzulkezandopduikingen,terwijlMegen
enOijenopoeverwallenliggen.
HetmeestoostelijkedeelvandeMaaskant-vanafGraveverder
stroomopwaarts-wordtgekenmerktdoorhetontbrekenvankommenenstroomruggen.Deverschillendeoudelopenvanderivier
haddenhierinvergelijkingmethetmeerstroomafwaartsgele-
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gendeeleengrotervervaleneneenzeeronregelmatigewateraanvoer.Kenmerkendvoorditgebiedzijndetalloze,veelal
zeeroudegeulendieerinvoorkomen.Hierdoor isopsommige
plaatseneenlandschapontstaanmetgrotereenkleinereplateausdievaaksteilerandenhebbennaardegeulen.Langsde
Maasligt tussenGassel,BeersenCuijktotaanVierlingsbeek
eengordelhooggelegengronden (Bodemkaart1976,p.58-59).

4.3.2

Ontginningenbewoning

IntegenstellingtotdesituatieindeLangstraat,waarde
oudsteontginningsbasisopdeoever(wal)vandeOudeMaasgrotendeelsdoordecatastrofevan1421wasopgeruimd,ishet
voordeomgevingvan 's-HertogenboschendewestelijkeMaaskantwelmogelijkveeloudebewoningsconcentraties exactte
localiserenentedateren(47).
Archeologische
en bodemkundige
gegevens
Hoewelerverschillende sporengevondenzijnvanzeeroudebewoninglangsdeboordenvandeMaasiserpasvanafdeIJzertijd/Romeinse"tijdeniginzichtindebewoningsontwikkelingte
krijgen.Dithangtgedeeltelijk samenmethetfeitdathetgebiedpasindelaat-Romeinsetijdgestabiliseerd raaktetoen
hetoeverwal-,stroomrug-enkommensysteem grotendeelswas
vastgelegd,terwijltotindeMiddeleeuwenveranderingen inde
loopvandeMaaszijnverondersteld (48)(VanDiepen1952,p.
111).
Deoudstegegevensoverdebewoningzijnverkregendoorbij
bodemkundigonderzoekgekarteerde 'oudewoongronden'-een
bodemtypedatzichmeestaldooreengrijszwartekleureneen
hoogfosfaatgehalteonderscheidtvandeomliggendegrondenmetbehulpvanarcheologischevondstentedateren (49). Daarnaastwashetmogelijkopgrondvannaamkundigeinterpretatie
deouderdomvanenkelenederzettingenbijbenaderingtebepalen.
DitlevertvoordeMaaskanthetvolgendebeeldop:Debewoning
indewestelijkeMaaskantvondgrotendeelsplaatsopdeoeverwallenendestroomruggenlangsdeMaas.Indecentralekom
heeftzichvrijwelgeenbewoningvoorgedaan.Alleenlangshet
stroomdradenstelseldatbijEmpel(HetSlot)entenzuidenvan
Lith (50)isgelegen,isoudebewoningaangetoond.Vóórde
komstvandeRomeinenmoeteenaantalnederzettingenalbewoondzijngeweest.DeRomeinsebewoning-zoalsdieisvastgestelddoorvondstenvanRomeinsimportaardewerk-sluit
vooreenbelangrijkdeelaanbijde 'inheemse'bewoning(51).
IndewestelijkeMaaskantisdebewoningnade3eeeuwdoor
eenverslechteringvandewaterstaatkundige situdtiegoeddeels
verdwenen,althanslaatzichnietmetbehulpvanarcheologisch
vondstmateriaalvaststellen.TenwestenvanLithoijenisook
geenMerovingischmateriaalaangetroffen.IndeKarolingische
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tijdblijkendenederzettingen langsdeMaasoever (weer)bewoond.DeoudebewoningslocatiesbijHetSlotentenzuiden
vanLithblijvenindezeperiodeechteronbewoond.
HetiswaarschijnlijkdatindeoostelijkeMaaskant,inhet
gebiedtenoostenvanLithoijen,erzekervanafdeRomeinse
tijdcontinuebewoningaanwezigisgeweest.Deoorspronkelijk
RomeinsenederzettingCuijkishiervaneengoedvoorbeeld.
VóórdeKarolingische tijdvonderwelconcentratievandeze
bewoningplaats.DemeestewoonplaatsenopdeoudestroomruggenwerdenindeMerovingische tijdverlaten,maarvooraltussenTeeffelenenRavensteinbleefbewoningaantoonbaaraanwezig:zowelopdeoudestroomruggenalsopdeoeverwalvande
MaaszijnMerovingischevondstengedaan.Hetaantalnederzettingenisindezetijdechterkleinerdanindevoorgaandeperiode.
Ditbeeldsluitaanbijdebewoningsgeschiedenisvanhetmeer
westelijkgelegenbeneden-deltagebiedvandeRijnenLek.GeblekenisdathetpatroonvanriviertakkenerindeHogeMiddeleeuwennauwelijksandersuitzietdanindelaat-Romeinse
tijd.HetMaas-WaalsysteemdatalindeRomeinse tijdvanaf
Heerewaardensterkmetelkaarvervlochtenis,heeftdaarentegenaanzienlijkeveranderingenondergaan.Dooreentoename
vanhetdebietvandeMaasisindeVroegeMiddeleeuweneen
procesvanoeverwalvorming,maarookvanerosiegaande
(Henderikx 1983).MededaardoorlaathetMerovingische 'gat'
indebewoningsgeschiedenisvandewestelijkeMaaskantzich
gedeeltelijkverklaren.
Naamkundige gegevens
Opgrondvannaamkundige interpretatie iseenaanvullendedateringvanenkelenederzettingenmogelijk.Indewestelijke
MaaskantwordenOrthen,Empel,MarenenLithalsnederzetting
aangeduidwaarvanhetwaarschijnlijk isdatzijreedsinde
Romeinsetijdbestaan (Henderikx1983,p.141).Ookvoor
KesselwordtweleenRomeinsenaamsoorsprongverondersteld.De
naamRosmalenwordtookalsvroegmiddeleeuws (5eeeuws)aangemerkt (Gysseling1960,p.862).
IndeoostelijkeMaaskantisvanCuijkeenRomeinsenaamversie
bekendCeuclum (52)enwordtMegen (Magus)herkendalseen
Gallo-Romeinstoponiemmetdebetekenisvanmarktofmarktplaats (Moerman1956,p.155).AnderetoponiemenindeoostelijkeMaaskant-zoalsEscharen,Deursen,Dennenburg,Velp,
HarenenMacharen-bevattenoudenaamsbestanddelen dieinformatiegevenovereenoorspronkelijklandschappelijke ligginghoogoflaag-ofeenoorspronkelijkebegroeiing (ziedeverschillendegemeentebeschrijvingen!).
Archivalische
gegevens
Empel,Orthen,RosmalenenEngelenwordeninde9eeeuwvoor
heteerstindearchievengenoemd (53).Inde10eeeuwkomen
Maren,Kessel,LithemLithoijenvoorheteerstindebronnen
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voor (54)(Henderikx1983;bijlageIInr.166,167).In
Kessel,LithenLithoijenkomenenkele 'eng'-namenvoordie
duidenopakkerlanddatvóór1000naChr.ingebruikisgenomen.Debewoningindezeoeverwaldorpenzaleenverspreid
karakterhebbengehadmeteencentraalgelegenoudstekerk
(Steegh1978,p.10).DitisvergelijkbaarmetdenederzettingsvormindeBetuwe.
IndeoostelijkeMaaskantwordenvoornamelijkenkelenederzettingendieopdezuidelijkedekzandrugliggenvoor1000inde
archievenvermeld,zoalsHerpina (Herpen)ineenschenkingaan
deabdijvanLorschuithetbeginvande9eeeuw (O.M.,p.
20-21).OpdelagergelegengrondenlangsdeMaasvindtvoornamelijkpasbewoningplaatsnadatdeMaasbedijkingtotstand
isgekomeneneendefinitievere inrichtingvandemeestaldaar
gelegengemenegrondenophetlaatstvandeMiddeleeuwenzijn
beslagheeftgekregen.Alleenopenkelezandopduikingenwasal
eerder (continue)bewoningaanwezig,maardezeisnietinde
archievenvanvóór1000vermeld.ZelfsCuijk-waarvaneen
permanentebewoningvanafdeRomeinstijdwelhaastzekeriskomtvoorheteerstrond1050indebronnenvoor (55)
(Gysseling1960,p.581).

4.3.3

Landschapsverandering

4.3.3.1Gemenegronden
Hetgebiedrondom 's-HertogenboschendegeheleMaaskantheeft
indeloopvandetijdintoenemendematewateroverlastondervonden.Rondomhetlaterzostrategischbelangrijke 's-HertogenboschenstroomopwaartsbijGravewerdditovervloedigaanwezigewaterbenutomhetbuitengebied teinnunderen.Inde
HogeMiddeleeuwenechterhaddendeverschillendenederzettingenhundorpsgebiedomdijktenzodoendeomgevormd totdorpspolders (Steegh1978,p.10).
Nietalleenstaatsrechtelijk -dezuidelijkeMaasoeverwas
langzamerhand totenmetLithoijeninhetbezitvandehertogenvanBrabantgekomen-,maarookwaterstaatkundig loopter
eenscheidingtussenhetwestelijkeenhetoostelijkeMaaskantgebied.DebedijkingvandeMaas-eennoodzakelijkevoorwaardeomhetkomgebiedtekunnenontginnen-zalvoorde
lageredeleninde12eeeuwenrondomhetLandvanMegeninde
loopvande13eeeuwtotstandzijngekomen (FockemaAndreae
1950,p.2).Inhetbeginvande14eeeuwwasdeMaastenoostenvanRavensteinnogonbedijkt (Buijks1984,p.11).
In1300deedJanIIvanBrabantafstandvanzijnallodiaal
goedgelegeninRosmalen,Heinis,BruggenenHintham(O.M.,
p.716-719).Deinwonersvandiedorpenverkregenheteigendom
overdiegronden.OokGeffen (O.M.,p.689-690)enNulandkendentegelijkertijdeengelijksoortigeuitbreidingvanhetgrond-
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bezit.Deopenleggingvanhetkomgebiedgeschieddevanafde
Maasoeversnaarhetzuidenenvanafdenederzettingenopde
dekzandrugnaarhetnoorden.Daarbijishetopmerkelijkdatde
aangelegdestrokenverkaveling inrelatiefondiepeblokkenis
gelegd.AlleenindePoldervanEmpelenMeerwijk isdezeregelmaatafwezig.DaarzijnbijHetSlotdestroomruggen,
stroomdradenindeondergrondendepleistocenezandopduikingenklaarblijkelijkeenstorendefactor (56).Eengelijksoortigeondergrondmeteengecompliceerd stroomdraadsysteem inde
dorpspoldersvanKessel,LithenLithoijenblijktdaarechter
ampervaninvloedtezijngeweestophetgehandhaafdblijven
vandeoorspronkelijke systematische openleggingvanhetgebied.
OokindeoostelijkeMaaskantwerdenindeLateMiddeleeuwen
inveeldorpendegemenegrondenaandeinwonersverkocht,of
vooreenlangduriggebruikuitgegeven (afb.25).Deontginning
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Afb.25 Schematischevoorstellingvandeoudebewoning,de
middeleeuwsebedijkingendedaarmeesamenhangende
bewoningsverplaatsing indeMaaskant.
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vandekomgrondengafzulkespecifiekewaterstaatkundigeproblemendatdeingelandenoplokaalniveaueenenanderniet
meerkondenoplossen.Vanuitditonvermogenisderegelgeving
doordeBrabantsehertogentebegrijpen.Indeeerstehelft
vande14eeeuwgeeftdeHertogvanBrabantenkelestukkenuit
waarindewaterhuishoudingvanverschillende groterewaterstaatkundigeeenhedenwordtvastgelegd.In1309werddePolder
vanderEigenopgericht (57),vóór1315dePoldervanEmpelen
Meerwijk,in1325hetHoogHemaal,datbestonduitdedorpspoldersvanLithenLithoijen,dePoldervanOssendeBuitenpoldervanGeffenenin1349hetHoogHemaaldatdedorpspolders
vanAlem,MarenenKesselomvatte.DeHertogswetering,dietussendezeverschillendenieuwewaterstaatkundige eenhedendoorliepnaardeBlauweSluisbijGewande,moestdeafwateringvan
demeerstroomopwaartsgelegenlandenverzekeren (FockemaAndreae1950,p.3).Eenvandezelandenwasbijv.hetLandvan
Megendatin1326toestemmingkreegvoordezeafwatering(Van
Diepen1952,p.162).DeHertogsweteringisdanookverhoogd
aangelegdindewestelijkeMaaskantpolders.
UitdekeurenoverhetvaststellenvandegroterewaterstaatkundigeeenhedenindewestelijkeMaaskantblijktookaleen
sluitendsysteemvanbuiten-enbinnenwaterkerendedijken
aanwezigtezijn.Inhetcharterwaarinde-alfeitelijkaanwezige-waterstaatkundige situatievandePoldervander
Eigenwordtvastgelegd,wordengenoemddeHovedyc (Hoefdijk),
dielieplangsdeHoefgraafnaarGewande,deWolfsdijkende
Diependijk.DezedijkenlopenparallelaandeMaasenworden
alle 'zeedijken'genoemd (58)(Leenders1977-1979,p.114).
Stroomopwaartslagenenkelehaaksopdeoeverwalstaandebinnendijkendiealssluitdijkfungeerdentegenoverstromingswaterdatstroomopwaartskwam.IndewestelijkeMaaskantheeft
deKepkendonksdijk,dielooptvandehogeregrondeninhet
zuidentotaandeHertogswetering,dezefunctiegehad.Meer
naarhetoosten-endusrelatiefjonger-zijndatdeGroenedijkdiein1331aanwezigwas (Buijks1984,p.11),deErfdijk
endenogjongerePeeldamgeweest.Dezedwarsdijkenvormden
een (chrono)logischvervolgopdezijdwendendieeerderinhet
tenwestenvan 's-HertogenboschgelegenHollandsedeelvan
Noord-Brabantwarenaangelegd.
Daarnaastkwamerinhetgebiedeengrootaantalkadenvoor.
Sommige-zoalsdekadelangsdeLitherGraaftussendePoldersvanLithenLithoijenendekadetussendePoldersvan
AlemenKessel-vormdendebegrenzingenvanoorspronkelijke
rechtsgebiedenenhingen directsamenmethetontstaanvan
diepolders.Deoverigekadendaterenvanlatertijdenhebben
temakenmethetwerenvanhetsteedsregelmatigerterugkerendeoverstromingswatervandeBeerseTraverse (VanDiepen1952,
p.164).
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4.3.3.2BeerseMaas
IndewestelijkeLangstraatbleekde15e-eeuwseveranderingin
dewaterhuishoudingalsgevolgvandeSt.-Elizabethsvloedvan
1421ookhetbewoningspatroon ingrijpendtehebbenveranderd.
DeontginningenbewoningindeLangstraatblekeneengrote
dynamiektehebbengekend:een'opschuivend'bewoningssysteem
werdtijdensdatprocesverrastdoorhetwater.
DeontginningenbewoningvandeMaaskantvertoontveelminder
dynamiek,iseerderstatischtenoemen:bewoninglangsde
Maasoever,opdestroomruggeninhetoostelijkedeel,opde
pleistoceneopduikingenenopdedekzandruginhetzuiden.In
de13eeeuwwerdendewestelijkekomgrondenincultuurgebracht,terwijldestroomopwaartsgelegengrondenpasinde
14eeeuwhunbinnenwaterstaatgoedgingenregelen.Dezeongelijkheidhangtnauwsamenmetdestaatkundige situatiein
beideregio's.IndewestelijkeMaaskantzijndekommenontgonnenenisdaarmeesamenhangenddewaterhuishoudinggereguleerdondertoezichtvandecentralehertogelijke overheid.In
eengrootdeelvandeoostelijkeMaaskantdaarentegenwasdeze
eenheidvertezoeken(59).
DebedijkingvandeMaasbelastteditstatischegebiedmeteen
langzamevernatting.Handeldehetinhetbeginnogomincidenteleoverstromingenwaarbijheteenmaalbinnendijksgekomen
Maaswaterviadelagergelegenbureninwestelijkerichting
moestwordengeloosd,indeloopvande18eeeuwvormdezich
achterderivierdorpenpraktischelkjaargedurendeenkele
dagentotenkelemaandeneentweedeMaas,deBeerseMaasgenoemdnaarhetonbedijkteMaastracébijBeers,deBeerseOverlaat(60).
HetisnietduidelijkofdelatereBeerseOverlaateenaltijd
onbedijktdeelvandeMaasoeverisgeweest,ofdateenaanvankelijkwelaanwezigewaterkeringindeloopvandetijdgeheel
isverdwenen (61).Doordatdebedijkingvanwestnaaroosttot
standkwamenderivierhierdoorsteedsmeerineen('historisch'minofmeer 'toevallige')beddingwerdopgesloten,kon
deMaasbijhogewaterstandeneneenverslechterdebenedenloop
nogslechtsovereensteedskleinerstukonbedijkttracébuitenhaaroeverstreden.Toenookhetsterkmeanderendedeel
vanderivier-daarwaardezedePeelhorstkruist-door
dijkenwasvastgelegd,werddeafstromingvanderiviernog
verderbelemmerd.Dezijwaartsedruk-deneigingombuiten
haaroeverstetreden-verschoofmeernaarhetoosten.Daar
hadderivierechterslechtseenrelatiefsmallepotentiële
beddingtothaarbeschikking;uitloopinnoordoostelijkerichtingwasdoordebodemgesteldheidnietmogelijk.BijBeersvlakbijhetpuntwaardeMaasbedijkingaansluitingmoestvindenbijdehogeregrondenlangsderivier-was/werddezedruk
opdezuidelijkeoeverzogrootdatmenderivierdaarnooit
meteendoorgaandebedijkingheeftkunnenbeteugelen.Ditis
waarschijnlijkwelgeprobeerd,maaralsnelbleekdatdezebe-
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dijkingniettehoudenwas:depogingenwerdengestaakt.MogelijkwerdtoenalindezomerdoorkadendeMaasbedijking
tijdelijkgesloten.Deboerendiewoondenbijdeze 'gaten'in
deMaasbedijking -delatereoverlaten-zullenalseersten
zichhebbengerealiseerddathetverschijnselBeerseMaasniet
tevoorkomenwas.Ditbesefnuispaslatertotdestroomafwaartswonendendoorgedrongen.
Mentrachttedetoenemendewateroverlastineersteinstantie
intedammendoordeversterkingvandemiddeleeuwsedwarsdijken-inhetHollands-Utrechtsewordendezedwarsdijken
meestalzijdwendegenoemd-dieliepentussendeMaasoeveren
dedekzandruginhetzuiden.Vanwestnaaroostwarendat,
zoalsgezegd,deKepkensdonkdijk,deHarenscheZegedijkof
GroenedijkendeErfdijk(62).
Inde16eeeuwbleekdeBeerseMaassteedsvakeralstweede
Maasstroom tefungerenenwerdendezebinnenwaterkerende
dwarsdijkenmeerenmeeralseenbelemmeringgezienvoorde
snelleafvoervandatwater.Deoplossingwerdgevondendoor
hetvaststellenvaneenbepaaldedrempel.Kwamhetwaterhoger
danditpeil,danwerddoorhetopenenvansluizeninde
dwarsdijkenhunwaterkerende functietenietgedaan.(Dateen
enandervaakmetveelruzieenjuridischgeharrewargepaard
ging,pastgeheelindeNederlandsewaterstaatkundigetraditie.)OmverdereensnelleafvoervanhetBeerseMaaswaterte
bewerkstelligenwerdensteedsingrijpendermaatregelengetroffen. Zowerdeninhetbeginvande19eeeuwinopdrachtvan
GedeputeerdeStatenallerhandeobstakelsenzelfsdeheggen
uitdeTraverseverwijderd (Buijks1984,p.13-18).
Rond1900werdalslaatsteindezereeksdwarsdijkendePeeldambijVelpaangelegd (Buijks1984,p.19-20).DooreenvorderendeverveningenontginningvandePeelwerdhetwaterbergendvermogenvanditgebiedsnelminder.Ditbetekendeeen
extrabelastingvandeBeerseMaasTraverse.DoordePeeldam
werddezewaterbelasting (gedeeltelijk)opgeheven.
Vooralindelagergelegen (kom)gebiedenindeBeerseMaas
Traverse,waseventueeleerderebewoningdoordeverslechterde
waterstaatkundige situatie-vernattingvandegronden-vóór
de18eeeuwallangverdwenen.DebewoninghadzichgeconcentreerdopenvlakachterdeMaasdijk,was (ingereduceerde
vorm)aanwezigopdegeïsoleerdgelegenzandopduikingen-Dennenburgishiervaneengoedvoorbeeld (Steegh1978)-,ofhad
zichteruggetrokkenopdezuidelijkedekzandrug(63).
DegeschiedenisvandeBeerseMaaswordtblijkbaargekenmerkt
doortegenstrijdigheden.Enerzijdswerdhetwateralszware
overlastervarenwaartegenmenzichzogoedmogelijktrachtte
teverweren,maaranderzijdswerddezeoverlastmeerenmeer
alseengegevenaanvaard.Danwashetzaakdooreenzogoed
mogelijke reguleringvandeafstromingvanditwaterhetongemakbinnendeperkentehouden.
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Was:deMaas 'om'danstroomdehetMaaswaterviadeBeerse
Overlaat,omenkeleindividueelbedijktedorpspoldersheen,
uitineenbredebeddingtussendehogeregrondeninhet
zuidenendeMaasdijkinhetnoorden.Inprincipewerdende
tegendeMaasdijk liggendedorpspoldersvrijgelaten,maarin
depraktijkstondenookdezepoldersregelmatigonderwater.
HetBeerseMaaswatervloeidevervolgensdooreenpaarsluizen
enoverenigeverlaagdedelenvanderechterDiezedijkviade
DiezeindeMaas.Bijzeerslechteomstandighedenstroomdehet
waterookzuidom 's-Hertogenboschenverenigdezichmethet
watervanDommelenAa.DaardeMaas,evenalsdeDommelende
Aa,eenregenrivieris,wasinzo'nsituatiedeafvloeiingvia
deDiezenietinstaatalhetovertolligewaterteverwerken.
EendeelvanhetwaterkonviahetslechtsmetlagekadenomgevenbuitengebiedtussenCrevecoeurenBokhovenalsnoginde
Maasvloeien.DezeBokhovensOverlaatfungeerdeechterook
vaakalsinlaat.DitwasvooralhetgevalalsdeWaalviade
verbindingmetdeMaasteHeerewaardenhetafwateringssysteem
belastte.Rondom 's-Hertogenboschhooptezichhetwateropvan
BeerseMaas,Dommel,Aa,WaalenhetviadeZandleijaangevoerdewatervanuithetgebiedbijTilburg.Inde18eeeuw
werddaaromalslaatstedrempelinde 'tweede'Maasstroomde
BaardwijkseOverlaataangelegd.ViaeenoverlaatindeAardappeldijkbijVlijmenkonditopgehooptewaterdoordeBaardwijkseOverlaatviadehooilandenvandeLangstraatindeAmer
afvloeien (Beekman,p.46-51)(afb. 26).

4.3.3.3Latereontwikkelingen
Deoverstromingsperikelen kwamen,zoalsreedsopgemerkt,voor
eendeelvoortuithetbijHeerewaardensamenvloeienvanhet
Maas-enWaalsysteem.MeerstroomafwaartsbijWoudrichemmonddedeMaaszelfsuitindeWaal.Tijdenshogewaterstandenop
derivierenmoesthetwateruiteindelijkdooréénriviermond
wordengeperst:hetvertoondenogsterkerdeneigingomzijwaartsaftevloeien.
Inhetbeginvande19eeeuwwerdendeeersteplannenvooreen
scheidingvandebeiderivierenindeopenbaarheidgebracht.
Rond1900werddeMaasmondverlegddoorhetgravenvande
BergscheMaas.Hierdoorwerdinfeitedevroeg-middeleeuwse
loopvandeOudeMaasgereconstrueerdenverbeterdedewaterstaatkundigesituatiezodanigdathetsysteemvanoverlaten
stapvoorstapkonwordenopgeheven.In1942werddeBeerse
Overlaatdefinitiefgedicht(64).
Aleerderhebenweaangegevendathetmoeilijk isextensief
gebruiktegraslandenvanintensiefgebruiktegraslandente
onderscheiden.Wegingenervanuitdatongeperceleerdegraslandenperdefinitieextensieverwerdengebruiktdangeperceleerdegraslanden.Indeperiode1840-1900blijkeneenaantal
ongeperceleerdegraslandeninpercelentezijnonderverdeeld.
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Trn-rntnTr

hogere gronden

1

Zuidewijn

zijdw e n d e / d warsdijk

2

Zijdwende

middeleeuwse Maasdijk

3

Kepkendonsdijk

4

Erfdijk

5

Groenedijk

Afb.26 SchematischevoorstellingvandeBeerseMaas.
DitfenomeenkomtwelindeMaaskantendeLangstraatvoor,
terwijlhetzichinhetzandgebiedampervoordoet (afb.27)
Deelsisditteverklarendoordeovergangvangemeenschappelijkgebruikvandegraslanden (dusgeenperceleringnoodzakelijk)naarindividueelgebruik.Danwildeelkegebruikerzijn
eigenperceelafgrenzen.Daarnaastkondegras/hooiopbrengst
dooreenverbeterdedrainage (hetaanleggenvansloten)aanzienlijktoenemen.
Inde20eeeuwisdeloopvandeMaasopdiverseplaatsenverbeterd (65).DezevernieuwdeMaasloopvormdenudegrens
tussendeprovincieGelderlandenNoord-Brabant.Dithadtot
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Afb.27 VoorsteenAchtersteNuland (T.M.K.±1850).
gevolgdatenkeleafgesnedenMaasmeandersmetdelenNoordbrabantsgrondgebiedbijGelderlandwerdengevoegd-hetdorp
Alemwerdin1935vandeMaaskantlosgesneden-terwijlNoordBrabantmetdezuidelijkgerichteGeldersemeandergronden,
zoalsdeKeenttussenNeerloonenGrave (66),werdgecompenseerd.
DoordedefinitieveophogingvandeBeerseOverlaatwerdde
wegvrijgemaaktvooreeningrijpendevernieuwingvaninrichtingenwaterhuishoudingvandeeertijdsslechtsextensief
gebruiktelagergelegengrondeninhetvoormaligeBeerse-Maastracé.Deeersteruilverkaveling (deHuizenbeemdindegemeenteOss)werdin1940aangenomenenwasreedsanderhalfjaar
lateruitgevoerd.KortdaaropispraktischdegeheleMaaskant
tenwestenvandegemeenteGraveruilverkaveld.Voordezegebiedenisalweereentweederuilverkavelinginvoorbereiding
ofzelfsaluitgevoerd.VoorhetgebiedvanafGravestroomopwaarts ('het LandvanCuijk')isnuookeenruilverkavelingin
uitvoering.

4.3.4

Sporeninhetlandschap

Hetcultuurlandschapvan 's-HertogenboschendeMaaskantwordt
gekenmerktdoorrecenteingrepen.Nahetdefinitiefsluiten
vandeBeerseOverlaatin1942-eenbeslissendestapineen
reeksvanwaterstaatkundigeverbeteringen inderegio-werden
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Afb.

28 De 'vieze' torenvan Cuijk.

de gronden die jaarlijks te kampen haddenmet overstromingswater (deBeerse MaasTraverse)en daardoor slechts extensief
gebruikt kondenworden, door een aantal noodzakelijke ruilverkavelingen praktisch opnieuw ingericht.Dit hadwel tot gevolg
dathet aantal relicten drastisch werdverminderd. Deverkaveling is grotendeels veranderd en ook het oudewegenpatroon is
niet ongewijzigd gebleven.Welblijken de landschappelijke omstandigheden zelfsbinnen de sterk ruilverkavelde gebieden het
nieuwe verkavelingsbeeld tehebbenbeïnvloed. De hoofdlijnen
zijn identiek van opzetmet demiddeleeuwse inrichting van
deze gronden.
De afwatering van een groot deelvan deMaaskant loopt via de
Hertogswetering, die ongewijzigd isgebleven openkele sterk
vergraven stukken ende ingrijpende verandering van deuitmondingbijGewande na.De strijd tegen hetwater vanMaas en
BeerseMaaswordtweerspiegeld door demachtige oude Maasdijk,
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doorrestenvanbinnendijkenen-kadenendooreengrootaantalwielendieveledijkdoorbrakenmarkeren.
Alsgevolgvanhetnuveelintensieveregebruikvandegronden
indevoormaligeBeerseMaasTraverse isdeoorspronkelijke
openheid,diezokenmerkendwasvoordeMaaskant,praktisch
verdwenen.Ditkomtvooraldoordeerfbeplantingvande
nieuwe,verspreidgebouwdeboerderijen,rijenpopulierenlangs
dewegenenzelfshóógopgaandhoutbijeenenkeleeendenkooi.
Deoudestructuurvandebebouwdekommenisinditgebied
veelalgoedbewaardgebleven.Welis,medealsgevolgvanoorlogsgeweld,inenkelevandezekernenweinigoudebebouwing
aanwezig.EnkeleoudestadjeszoalsRavenstein,Megen,ende
binnenstedenvan (recent)gegroeidekernenzoals 's-Hertogenbosch,GraveenCuijkzijndoorzorgvuldige restauratieen
aangepastenieuwbouwredelijktotgoedgeconserveerd (afb. 28).
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HETZANDLANDSCHAP

5.1

Inleiding

Degrenstussenderivier-endezandregiowordtgevormddoor
dedekzandrugdietenoostenvandeDongelooptvanKaatsheuvel,viadedoorbraakvandeDiezebij 's-Hertogenbosch,naar
Herpen.Evenalshetrivierengebied isookdezand-regioineen
aantalsub-regio'sonderteverdelen.Hetismogelijkeenonderverdelingtemakennaarstroomgebieden,zoalshetstroomgebiedvandeDonge,vandeBeerseenZandleij,vandeDommelen
vandeAa,ofnaarjuridisch-territoriale eenheden,zoalsde
Meijerijvan 's-Hertogenbosch,enhetLandvanCuijk.Gekozen
isechtervooreenonverdeeldebeschrijvingvandezandregio.
Welwordendevoorkomenderegionaleverschillenindeontwikkelingvanhetcultuurlandschapaangestipt.Zowordendegemeijntproblematiek,de(her)bebossingvandeheideveldenende
grootschaligeontginningvandePeelopheteindvande19een
hetbeginvande20eeeuwalsregionaalgegevenbehandeld.De
ontwikkelingvandeoudstevroeg-middeleeuwsenederzettingen
indezandregioblijktdaarentegeninverschillende sub-regio's
anderstehebbenuitgewerkt.
Wehebbengekozenvoorhetchronologischbeschrijvenvanhet
héleBrabantseonderzoeksgebied.Tochzalvoorhetzandgebied
dezebeschrijvingmeerthematischvanopzetzijndanvoorhet
rivierengebied:eenaantalverschijnselenwordtthematischgerangschiktomvervolgenschronologischbeschreventeworden.
Ditallesaandehandvanvoorbeeldendiezichinhetzandgebiedvoordoen.
Ditverschilinaanpaktussendetweehoofdregio's (hetBrabantserivierengebiedenzand-Brabant)hangtnietalleensamen
metdeverschillendegroottevandebeide regio's;ookinhoudelijkefactorenspelenhierbijeenrol.Inhetwestelijke
rivierengebiedwassprakevaneensystematischeveenontginning
dieeenrelatiefgrootgebiedbesloeg.Waseenmaaldezeontginningswijzeonderkend,danlietenallerleiverfijningenzich
gemakkelijk inpasseninhetregionaleverhaal.Voorhetoostelijkerivierengebiedbleekditalmoeilijker.Nieuweinzichten
indelandschappelijkeontwikkelingen inhetzandgebiedzijn
nogonvoldoendeuitgekristalliseerd omdaarnualeenvolledig
chronologischoverzichtvantekunnengeven.Debeschrijving
heefteenmeerhypothetischkarakterenzalhopelijkfungeren
alseenhistorisch-geografische aanzettotnaderonderzoek.De
meesteveronderstellingen kunnenslechtsdooruitgebreid(en
liefstinterdisciplinair)archeologisch,historischenhistorisch-geografischonderzoekophunwaarheidsgehaltewordengetoetst.
Ondanksdevelebezwarendiedaaraankleven,proberenweverschillendeproblemendiezichvoordoenbijhetbeschrijvenvan
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delandschappelijkeontwikkelingen inzand-Brabantweerte
gevenineen-uiteraarddynamischendusvoorlopig-model.
Daarbijzullenwezowelde 'modelondersteunende1 alsookde
'modelafwijkende'ontwikkelingendieindevelebeschrijvingen
pergemeente (deelII)tot1840naarvorenzijngekomen,voldoendetothunrechtlatenkomen.

5.2

Romeinenen 'Romeinse'landinrichting

Hoewelweeerderopmerktendatwedebeschrijvingvandegeschiedenisvanhetzandlandschap indeVroegeMiddeleeuwen
latenaanvangen,werpenweeersteenkorte 'terugblik'opde
Romeinen.Vanbelangistebekijkenwelkebewoningsaspecten
uitdeRomeinsetijdzodaniginhetlandschaplagenverankerd,
datnâhetineenstortenvanhetRomeinseRijklaterebewoners
ermogelijkbijkondenaansluitenoferopkondenvoortborduren.Hierbijstaatdevolgendevragencentraal:
-waarwasdebewoningindeRomeinse tijdgesitueerd;
-zijndaarnogzichtbare sporenvantotindeVroegeMiddeleeuwen,ofzelfsrecenteretijdbewaardgebleven?
HetbeelddatBeexin1973 (Beex1973,p.159-188)vandeRomeinsevondsteninNoord-Brabantgaf,isdoornieuwarcheologischonderzoeknietgewijzigdmaarwelverdicht (Slofstra
1982,p.89-90)(67)(afb. 29).
Beex(1973,p.162-163)onderscheidtRomeinsegrafvelden,bewoningskernen,scherfmateriaal,eenenkeletempelenkleine
stukjesRomeinseweg.Eengrootaantalsporenvanbewoningen
anderemenselijkeactiviteitindeIJzertijd/Romeinse tijdis
geconcentreerd langsdebeekdalen,opdeovergangvanhogere
naarlageregronden (VandenHurk1975,p.116)Tedenkenvalt
aannederzettingenlangsdeDommelalsRuimel,Gemondeen
HalderenlangsdeReuzel,dievroegerookDiezeheette
(Künzeletal.1988,p.111)(68).
LangsdeAazijnaanzienlijkminderbewoondeoordenindeRomeinsetijdbekenddanlangsdeDommelendeKeersop.Inde
Kempeniseenaantalvondstenmeeropdehogeregrondengeconcentreerd,hoewelookhierdeincidentele laagtendevoorkeur
genoten.Opvallend isdatophetzuidelijkedeelvanhet
'droogte-eiland'opdePeelrandbreukgeenbewoningindeRomeinstijdisaangetoond.DezesituatielijktveelopdeWestbrabantse (Leenders1989aenb). Ookdaarontbrekenarcheologischevondsten.Ditwordtverklaarddoordeaanwezigheidvan
eenuitgestrektmoeras-enveendek.MogelijkduidthetontbrekenvanbewoningopdezuidelijkePeelrandopeennoggrotere
uitgestrektheidvandePeelmoerassenindeRomeinsetijddan
_ndeVroegeMiddeleeuwenenlatereperioden(69).
DeterrassenlangsdeMaasstroomopwaartsvanCuijkvormeneen
verlengstukvandebewoningindeMaaskanteneenverbinding
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metdezekerintensieverbewoondegebiedeninhetzuiden.
NaastenkelestukkenRomeinsewegzijnernogalwatbegraafplaatsengevonden.
Nochinhetarcheologische overzichtvanBeex,nochinandere
archeologische literatuurwordtgereptoversporenvanspecifiekRomeinse landinrichting.Tochisjuistditaspectaanleidinggeweesttotveelspeculatie.Hetheeftineenaantal
historisch-geografischebeschrijvingenvanRomeins-Nederland
eenopvallende rolgespeeld.
Inverschillendepublicaties (b.v.Kakebeeke1968a;Ivenen
VanGerwen1974)isdemogelijkheidgeopperddatsporenvan
eenRomeinselandinrichting,dezogenaamdecenturiatieofquadrangulatie,totinde19eeeuwendeelszelfstotophedenin
hetBrabantselandschapbewaardzijngebleven.Centuriatiewas
eeninrichtingvanhetcultuurlandvolgenseenvastgesteld
plan,waarbijhetwerdverdeeldinregelmatigeblokken.Zowel
hetareaalagrarischcultuurland,alsookdeheleinfrastructuur (enmogelijkookhetnederzettingspatroon)wasblokvormig
ingericht (Dilke1971,i.h.b.p.133-158)(70).
Ditidee,oorspronkelijk slechtsalsveronderstellingnaar
vorengebracht,pasteindena-oorlogsegolfvanopwaardering
van 'Romeins'Brabant (Slofstra1988).Innavolgingvaneen
verondersteldeRomeinselandinrichtinginZuid-Limburg(EdelmanenEeuwens1959)werden,uitgaandevandegegevensdiehet
oudste19e-eeuwsekadastermateriaalbevatteenaangevuldmet
naamkundigeenarcheologische gegevens,sporenvandezelandinrichtinginBrabantontdekt.Doorrecentonderzoekisechter
twijfelontstaanoverRomeinselandinrichting inNoord-Brabant.
Onsinteresseertindeeersteplaatseenmogelijkecontinuïteitinlandinrichting tussendeRomeinsetijdendeVroege
Middeleeuwen.Nederzettingscontinuïteit kanmeestalslechts
wordenaangetoondmetbehulpvantijdrovendarcheologischonderzoek.Continuïteitindeinrichtingvanhetplattelandzou
juistdooreenspecifiekhistorisch-geografischebenadering,
namelijkhetanalyserenenvervolgensdaterenvanpercelering,
kunnenwordenaangetoond.
Aandehandvandevolgendevragenzullenweproberenindeze
kwestieklaarheidtebrengen:
-waarisdoorverschillendeonderzoekersRomeinselandinrichting(centuriatie)verondersteld?
-kandezeeventueleRomeinse landinrichtingnadeRomeinse
tijdsporeninhetlandschaphebbennagelatenzodatlatere
bewonersindeVroegeMiddeleeuwenhettoteenonderdeel
kondenmakenvaneennieuweinrichtingvanhetcultuurlandschap?
-inhoeverrezijnlatereontwikkelingenvaninvloedgeweest
ophetinhetlandschapbewaardblijvenvandezeverondersteldeRomeinse landinrichting?
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Iven (1968,p.67-71)benaderdehetcontinuïteitsprobleemvanuitdehistorisch-vegetatiekundige hoek.KondendeVroege
Middeleeuwers ineengebiedwaarinhetcultuurlandaleeuwen
(grotendeels)wasverlateneventuelesporenvanRomeinselandinrichtingnogterugvinden,ènmaaktenzeerdanweeropnieuw
gebruikvan?IvenhanteerttweevariatiesvoordelandschappelijkesituatienahetineenstortenvanhetRomeinserijk.Zowelingevaldat,bijeensterkingekrompenareaalcultuurland,hetcultuurgebiedeensavanne-achtigeuiterlijkzou
hebbengehad,alsdathetboswasteruggekeerd,gaathijervan
uitdatdevroeg-middeleeuwseontginnersdezeveronderstelde
sporenvanRomeinse landinrichtingkunnenhebbenteruggevonden.
Ofdenieuwekolonistenhebbenhet '..vroegerbeboerde(gecenturieerde)landaangetroffenalseengrotesavanne-achtige
weidemethierendaareenboom ènmethaaksopelkaarstaande
strokenmetstruweelenenkelebomenlangsdevroegere
wegen..1 ofzijhebben '..hetvroegerepatroonaangetroffenin
devormvanhaaksopelkaarstaande "tunnels"(devroegere
wegen)inhetbos..1 (Iven1968,p.70-71). Indevolgende
paragraafkomenweopdevegetatie indeVroegeMiddeleeuwen
terug.Welkevegetatiekundigebenaderingookwordtgevolgd,
tochzalminstenseendeelvaneeneventueelcenturiatielijnenspelindezeperiodeverlorenzijngegaan.
ZoalswenogzullenbeschrijvenisdelandschappelijkedynamiekinhetBrabantsezandgebiedvanafdeVroegeMiddeleeuwen
totophedenzogrootgeweestdateenzelfsgedeeltelijke
continuïteitvanlandinrichtingvanafdeRomeinse tijdniet
makkelijk teaanvaardenis.Onderzoek inZuid-Limburgheeft
aangetoonddatdebezitsverhoudingen,zoalsdieopdeMinuutplansvanhetoudstekadastervan1830zijnweergegeven,in
tegenstellingwatEdelmanenEeuwens (1959)aannamen,voorde
overgrotemeerderheidpasindehogeMiddeleeuwenofinjonger
tijdzijnontstaan (Hartman1987;Renes 1988).
Maaralsbelangrijkste argumenttegencenturiatiekanworden
aangevoerd,datvoorRomeinsBrabantuitdearcheologische
vondstensteedsmeerhetbeeldnaarvorenkomtvaneeninheems-Romeinsecultuur.Nochmilitairen,nochRomeinsekolonistenhebbenhiergewoond.Deromaniseringvandeinheemse
bevolkingkomtpasindeloopvandetweedeeeuwnaarvorenin
deopgravingsgegevens.Pasdanontwikkelenzichenkeleregionalecentra (vici), zoalsCuijkenmogelijkHalder (Slofstra
1988,p.27-28).Deinterpretatievanderecentopgegravenbewoningssporen inHogeloonzijninditopzichtveelzeggend.Het
gaathieromeenoorspronkelijk inheemseboerderijvaneen
localeheerserdieopderomaniseringsgolfwerdomgebouwdtot
'Romeinse'villa (Slofstra1982,P.102-112;SlofstraenBazelraans1985, p.19-28).Zouzo'nlocalepotentaatzichdemoeite
getroostenomwillevandegoedesmaakzijncultuurlandopnieuw
volgensdeblokvormigemodeinterichten,alseen'Romeinse
ruilverkaveling'?
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Almetallijktervoordeaanwezigheidvancenturiatiein
RomeinsBrabantweinigruimteoverteblijven.Voegdaaraan
toemeerdan1500jaarveranderendlandschap.Deconclusiekan
nietandersluidendandatcenturiatiesporen inhet19e-eeuwse
ofhuidigeBrabantse landschapnietwaarschijnlijkzijn.We
kunnendaaromdeRomeinsecenturiatienietinonslandschapsdynamischemodelopnemen.

5.3

Landschap,vegetatieenbewoningindeVroege
Middeleeuwen (ca.800)

Alsbeginsituatievoorhetbeschrijvenvandelandschappelijke
ontwikkelingeninzand-Brabanthebbenwegekozenvoordeperiodeca.800n.Chr.Wegeveneenbeknoptebeschrijvingvande
geo(morfo)logievanhetgebied.Binnenditgegevenproberenwe
onseenbeeldtevormenvanhetnog(ofweer)grotendeelsnatuurlijkelandschapendeaanwezigebegroeiing (afb.30). Hier-

9 10 89/5749

Late Middeleeuwen

kamp

kamp

Vroege Middeleeuwen

moderhumus

moderhumus

moderhumus

"grondwater
Oorspronkelijke situatie

Afb.30 Schematischeweergavevanhetontstaanvandeakkers/
essenendedaarbijveronderstelde akkerrandbegroeiing
inMidden-enOost-Brabant.
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moderpodzol
A
veld-/haarpodzol
B
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loofbos
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broekbos

—c-
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oude bebouwing (met houten kerkje)

VII Nieuwste tijd

Û

meestal verdwenen oude bebouwing

VI Late M i d d e l e e u w e n /
Nieuwe tijd

i
û

R o m a a n s / G o t i s c h e kerk
alleen (ruïne) toren of kerkhof, of
verdwenen Romaans/Ootische kerk

V Hoge Middeleeuwen
IV M e r o v i n g i s c h /
Karolingische tijd
III 'Volksverhuizingstijd'

relatief jonge bebouwing

II Romeinse tijd

opgebracht dek (esdek)

I natuurlijk landschap

Afb.31 Schematischevoorstellingvandeontwikkelingvande
bewoninginzand-Brabant,meteencontinuebewoningseneenverplaatstebewoningsvariant.
doorzijnweinstaataantegevenwelkegebiedeninzand-Brabantwel,enwelkeabsoluutnietvoorpermanentebewoninggeschiktwaren.Vervolgensprojecterenwedeindeoudsteoorkondenbeschrevenmenselijkeactiviteitenopdezelandschapsreconstructie.Ineenaantalgevallenisslechtsdoorarcheologisch
onderzoek tebepalenwelkepotentiëlebewoningsplaatsenook
werkelijk,enwanneer,bewoondzijngeweest.Naamkundigmateriaalkanonshelpenbewoningtedaterenenhetgeeftvaakaanwijzingenoverhetnatuurlijk landschaptentijdevandeontginning.
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5.3.1

Landschap

Dereconstructievandelandschappelijke situatierond800is
gebaseerdoprecentehydrologische enbodemkundigegegevens,
aangevuldmethistorisch,historisch-geografisch,historischkartografisch,naamkundigenarcheologischonderzoek.Dereconstructiemaaktonderdeeluitvandehistorische landschapskaart
(zieparagraaf3.2.3.1enKaart1)engeeftaanwelkegebieden
welenwelkenietvoorpermanentebewoninginaanmerkingkwamen.
Dezetweedelingisooktelezenals 'tenatvoorpermanente
bewoning1 of 'geschiktvoorpermanentebewoning'.
WegaanervanuitdatindeVroegeMiddeleeuwen,vóór1000,
hetlandschapvanzand-Brabantopz'nnatstwas (afb.31).In
hetwestenwerdderegiobegrensddooreenuitgestrektveengebied (Renes1985a).DevanuithetwestenalvanafdeRomeinse
tijd 'oprukkende'zee-invloedhadindeKarolingische tijdwestBrabantnognietbereikt (Renes1984b,p.11;i.h.b.nt.2en
3). Inhetnoordenwerdzand-Brabant,zoalswezagen,afgesloten
doorhetLangstraatseveengebied,datzichtotindewestelijk
Maaskantheeftvoortgezet.Daarnaastisdoorveranderingenin
deMaasloop,waarbijdebenedenloopvanoudeMaaszichgeleidelijkaannaar'hetnoordenverlegdeomuiteindelijk indeWaal
uittestromen,vanafdeVroegeMiddeleeuwendeafwateringvan
hetBrabantserivierengebied 'verstopt'geraakt.Dehoge,doch
zeernattePeelhorst (Toelichtingbijdebodemkaart45Oost46
WestenOost,p.71-72)metdedaarachter liggendeMaasplateaus,
slootzand-Brabant inhetoostenaf.
Binnendezandregiozorgdeneenviertalzuidwest-noordoostlopendedekzandruggenvooreencompartimenteringvan,enwaterstagnatie inhetgebied.Dezedekzandruggenwerdenopenkele
plaatsenonderbrokendoordezuid-noordstromenderivierenen
beken.Dezerivierenenbekenkondenzich,gegevendenoordwaartseafhellingvanzand-Brabant,minofmeereenvrijeweg
banenbinnendebegrenzingvandeCentraleSlenk.Delenvan
hetstroomstelselvandeDommelendeAahebbenechterhunloop
aangepastalszijzichnietdoordedekzandenkondenheenwerken.
AnderebekenzoalsdeBeerzeisditwelgelukt (afb. 32).

5.3.2

Vegetatie

Destagnerendeafwateringeneenplaatselijkaanwezige,slecht
doorlatendeondergrondleiddentotmoerasvormingenveengroei.
Doorderelatievevoedselrijkdomvanhetdoorderivierenen
beekjesaangevoerdewater (hetkwelverschijnselwordthier
buitenbeschouwinggelaten)ontstondmeestalvoedselrijkmoerasenveen.Ditkonlaagtenwatopvullen,maarwasslechtin
<,taatomhoogoptegroeien,ofzelfshoogtenteovergroeien.
(Ditis,zoalswezagen,welindeLangstraathetgevalgeweest!)Debegroeiingvandezevochtigegebiedenbestond
hoofdzakelijkuitbroekbos,duswilgenenelzen.DePeelwas
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LEGENDA
<^~

waterloop

•ff

watermolen

•

plaats

--25 .— vereenvoudigde hoogtelijn
grens onderzoeksgebied

Afb. 32 Watermolens inhet stroomgebied van de Beerse,de
Dommel en deAa in de tweede helft van de 18e eeuw.
daarnaast gedeeltelijk bedekt met hoogveen, dushad een relatiefopen karakter.
Meer problemen geeft hetbepalen van de historische vegetatie
op de hogere,drogere delen.Vanuit het natuurlijk gegeven
werd totvoor kort rekening gehouden met tweemogelijkebegroeiingswijzen, nl. een grote savanne-achtige weide met hier
en daar eenboom, of een dichtere bosbegroeiing (Iven1968,
p. 70-71). Gegeven de sterkwisselende natuurlijke omstandigheden kunnenbeide varianten wel zijnvoorgekomen.
Na de Romeinse tijd isbij een veronderstelde inkrimping van
debevolking (Blok 1979)het areaal cultuurland sterkverkleind,waarop opnieuwbosvorming kon gaanplaatsvinden. Dit
wasvoornamelijk beuken-eikenbos en eiken-haagbeukenbos. De
wat nattere delenbinnen de droge gebieden bestonden uit een
ijleiken- en eiken-berkenbos.Naastbodemkundige aanwijzingen
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vooreenveelvoorkomendebosbegroeiing,wijzenvooralveel
oudetoponiemenindezerichting.Inhethelegebiedkomen
-lo,-houten-radetoponiemenvoordieduidenopdeaanwezigheidvanbostentijdevande (her-)ontginningvanhetgebied.

5.3.3

Bewoning

Dehierbovenbeschrevenlandschappelijkesituatie,diedoorwerkteinverschillendevegetatiezones,heeftookdemogelijkheidvooreenpermanentebewoningsterkbeïnvloed.Dedrogere
delenkwamenvoorpermanentebewoninginaanmerking.Inde
moerassigeenvenigebeekdalenenstagnatie'bekkens'aande
zuidzijdevandedekzandruggenwasdatca.800nognietmogelijk.Maarlangnietallepotentiëlewoonplaatsenzijntegelijkingebruikgenomen.Demeestgeschikteplekkeninde
bossenwerdendoordeontginnersdooreenafwijkendevegetatie
herkend.Zevallengrotendeelssamenmetdezogenaamdemoderpodzolenofoudebosgrondendiezichonderdepaslateropgeworpenesdekkenbevinden (Heidinga1987,p.82e.V.;Edelman
1960).Dezemoderpodzolenlagenopdehogeredeleninhet
landschap (geenoverstromingsgevaar!),warenvruchtbaar,relatiefmakkelijkbewerkbaarenhaddeneengoedwatervasthoudend
vermogen.
OvermenselijkeactiviteitenhorenwevoorheteerstinoorkondenuitdeMerovingisch-Karolingische tijd.Indieperiode
vindtereenaantaleigendomsoverdrachtenplaatsvanlokale
Frankischeedelen (dezogenaamdehominesfranciofingenui
franci)aano.a.Willibrorden(viahem)aanhetklooster
Echternach.Overdevormvandezedomeinenkunnenwekort
zijn.Wewetenhetnietprecies.IntegenstellingtothetzuidelijkeFrankischehartlandlijkendedomeinenindezestreken
tezijnopgebouwduitverspreidliggendeeenheden (Blok1979,
p.103-104)dieookinhunomschrijvingenbegrenzingeenveelheidvanverschillende landschapstypenenbebouwingskernenomvatten.Juistoverdezeperiodeisookarcheologischnogniet
veelbekend.Zonderverderarcheologischenhistorisch-geografischonderzoekishetnietgeoorloofdhetideaaltypevaneen
domein-ofhofstelselindezestrekenalslandschappelijke
werkelijkheid tehanteren.
Demeestevilla'sdieindeKarolingische tijddoorFrankische
edelenaanverscheidenekloosterswerdengeschonken,hadden
al,ofkregenspoedigeenkerk.Hetisimmersdetijdvande
christianiseringvanBrabant.Dezekerkennameneencentrale
plaatsindenederzettingin.Zezulleneenverderenederzettingsvorminghebbenbevorderd.Deoudstekernenvanbewoning
vóór1000hebbenwedusindeonmiddellijkenabijheidvandeze
oudstekerkentezoeken.Ookhetintensiefgebruiktecultuurland,hetakkerland,isdaartevinden.Indevolgendeparagraafkomenwehiernogopterug.
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Gegeven de natuurlijke nat-droog verhouding inhet Brabantse
rond800 laten zichenkele regionale verschillen onderscheiden. De oudste kerken,dus ookveel oude nederzettingen, lagen
altijdbinnen hetpotentieel bewoonbare gebied.We vinden ze
vooral terugopdehoogste delen van deze bewoningsarealen.
Daar waar deze 'droogte-eilanden'vrij grootwaren, konden
meerdere 'kernen' tot ontwikkeling komen.Maar ook opde kleinere opduikingen in eenverder natter milieumoeten we de oudste kernen zoeken.Alsvoorbeeld voor de eerste groep kunnen
enkele Kempische nederzettingen, een aantal dorpen langs de
Maas stroomopwaarts van Cuijk enAlphen enGilze,wordengenoemd. Langs de rivier deDommel en inwatmindere mate langs
deAa vormden de rivierduinen of donken een idealebewoningsplek (zie afb.34,35,36a +b ) .
Het isopvallend datveelvan deze oude nederzettingen namen
hebben die duiden op eenoorspronkelijk fysisch-geografische
gesteldheid, zoals -schot,-gestel,-donk of -haar,of op een
oorspronkelijke bosbegroeiing, de -lonamen.Daarnaast iser
een groep dievalt onder de groep -heem namen.Kunnenwe de
-heem namen nogmerendeels dateren als ontstaan tussen 500en
1000 (Blok 1979), denamen die duiden op eennatuurlijke gesteldheid of eenbepaalde vegtatie laten ditniet zonder meer
toe.Eenvroeg- ofhoog-middeleeuwse eerste vermelding van
deze naamtypen laat demogelijkheid openvan eenveel grotere
ouderdom, terugreikend tot in,of zelfsvóór deRomeinse tijd.
Juist,hierdoor ishet ergmoeilijk om uitspraken tedoen over
mogelijke bewoningscontinuïteitvan dit soort nederzettingen
tussen deRomeinse tijd endeMerovingisch-Karolingische tijd.
Hierover kunnen slechts de archeologen t.z.t.uitspraken doen.
Afsluitend moetenwe constateren datwe wel in staat zijn een
groot aantalvroeg-middeleeuwsepotentiële bewoningsplekken
aan tewijzen,maar datwe over devorm, demanier van grondgebruik en -uitbating slechts in algemene termen kunnen spreken.

5.4

Landschapsverandering

5.4.1

Middeleeuwse ontginningen

Nuwe een grofbeeld geschetst hebbenvan de uitgangssituatie
van de landschappelijke ontwikkeling vanNoord-Brabant zoals
we die indeVroege Middeleeuwen veronderstellen, zullenwe
proberen om de daaropvolgende veranderingen, de landschapsdynamiek, tebeschrijven. Voor een groot deel zijnwe hierbij
aangewezen ophetverzamelde oudebronnenmateriaal,maar ook
denaamkunde en kerkgeschiedenis helpen ons hierbij.
Allereerst schattenwe denatuurlijke veranderingen indeMiddeleeuwen in.Opbasis daarvan doenwe uitspraken over de ruimeremogelijkheden die hierdoor voor uitbreiding van debewoning tot standwaren gekomen. Centraal staan daarbij devragen:
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-waar enhoeheeft demiddeleeuwse Brabander van dezemogelijkheden gebruik gemaakt?
- inhoeverre werd, ineenvergelijkbare landschappelijke situatie enbij een zelfdebegroeiingstype zo'n uitbreiding op
een zelfde manier gerealiseerd. Met andere woorden, kunnen
bepaalde vormenvan landinrichting, zoals die tot inde 19e
eeuw hunbestaan hebben kunnen rekken,onshelpen dezegebiedsuitbreidingen te localiseren en te dateren?
Opbeide vragen isgeen eenduidig antwoord tegeven.
Wemoeten onsvoorstellen dat het kappenvanbos om akkertjes
aan te leggenvanaf deVroege Middeleeuwen een geleidelijk
proces isgeweest.Meestal zullen de aanwezige openplekken,
de 'laren' (71)alsuitgangssituatie hebben gediend.Door het
kappen enplatbranden van delenvan hetbos werd een 'droogteeiland' langzaam maar zeker van zijnbosbegroeiing beroofd.
Door deze roofbouw was het op eenbepaald moment nietmeermogelijk debevolking voldoende tevoeden.Erwerd gezocht naar
eenmanier om de uitgeputte grondenvruchtbaarder temaken.

5.4.1.1Landschap envegetatie na 800
We namen aandat na de ineenstorting vanhet Romeinse rijk
grote delenvan het cultuurland zijnverlaten, zodat hetbos
erweer kon terugkeren.Enkele hoog-middeleeuwse oorkonden
geven zicht op de restantenbos die indieperiode nog zijn
overgebleven (72).Enerzijdsvinden we indie oorkonden nog
sporenvan de dan al archaïsche manier waarop het overgebleven
bosareaal onderdeel uitmaakte van de agrarische bedrijfsvoering,- anderzijds kunnenwe ons soms eenbeeld vormen wanneer
enhoe zo'nboscomplexwerd ontgonnen (73) (zie afb.41).
Indebeekdalen ende andere nattere delenvan zand-Brabant
verandert er ineerste instantie niet veel. Ondanks deMiddeleeuwse ontginningen van debeekdalen totbeemden heeft opveel
plaatsen het daar aanwezige broekbos zich tot inde 19e eeuw
kunnenhandhaven.We komenhierop nog terug.
Naast het over het algemeen open karakter van de in cultuur
gebrachte delenvan de 'droogte-eilanden', enhetnoggrotendeels gesloten,begroeide beekdal,moeten er grote heide-complexen zijn ontstaan.Niet geheel duidelijk isofdit hetgevolg isvan overbeweiding van een oorspronkelijke wat ijlere
bosbegroeiing, of dat alvanouds delenvan Brabant eenmeer
heide-achtige vegetatie bezaten.Het is in ieder geval niet
eenvoudig omhetverdwijnen vanbos ten gunste van deheide
van eendatering tevoorzien. De oudste oorkonden inzandBrabant geven eenbeeld van eenveelheid aan vegetatietypen
i.>etdaartussen 'eilanden' cultuurland.
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5.4.1.2Bewoningna800
Indeperiodena800moetenwehetbeginvandees-cultuur
plaatsen.Deoudemoderpodzolen,diealsoudstekernenvanhet
cultuurlandwerdenaangemerkt,blekenquaoppervlakteenqua
bodemvruchtbaarheidnietmeergeschiktomeengroeiendebevolkingtevoeden.Daaromwerdhetareaalcultuurlanduitgebreid
envruchtbaargehoudendoorhetopbrengenvanvoedselrijk
materiaal,bestaandeuiteenmengselvanmestvermengdmet
heideplaggenofbosstrooisel.Hoewellangisveronderstelddat
dehierdoorontstaneophogingvanhetakkerlandeenzeergeleidelijkprocesisgeweest,dusdatdeophogingsdiktecorrelleerdemetdeouderdom,isditideerecentelijklosgelaten
(Renes1985b;Spek 1988). Kortgezegdkomtheteropneerdat
erinNederlandhogeescomplexenzijn,diezichinzo'n200
jaartotdezediktehebbenkunnenontwikkelen,terwijlaantoonbaaroudeakkercomplexenlangnietaltijdzo'ndikdek
hebben.Ookoverhetmomentwaaropdezeesdekkenwerdenopgeworpenenbinnenwelketijdsspanneditgebeurde,lopende
meningennogaluiteen.

5.4.1.3Dorpsverplaatsing
Totvoorkortwerdaangenomendatdedynamiekinveelnederzettingeninzand-Brabantnietzogrootisgeweest:mendacht
datdeeersteaanzetdateerdeuitdeVroegeMiddeleeuwen,
waarnaeromdieoudstekernlangzamerhandwatuitbreidingen
totstandkwamen.Vanuitdezevisieishetookteverklaren
datonderzoekersalsKakebeeke (bijv.1967en1968b)eninnavolgingvanhemSteegh (1978)eenaantalnederzettingenkonden
aanwijzenwaarvandekerntotindeVroegeMiddeleeuwenterugreikte.Dezogenaamde 'plaatse'-nederzettingenmeteendriehoekigpleinalskern,ofdeschild-ofhoefijzervormigeopbouwvaneennederzetting,hetzogenaamdedomeindorp,werden
doorhunspecifiekevormalsvroeg-middeleeuwsenederzettingen
herkend (samengevatin:Kakebeeke1977,p.285).
Toenzichdanookdemogelijkheidvoordeedinhetcentrumvan
Bergeijkopgravingen tegaandoen,wistendearcheologen
eigenlijkalwatzijkondenverwachten:devormvandenederzettingweesopvroegmiddeleeuwsebewoning.Grootwasdanook
deverbazingtoenbleekdaterpasvanafde10eeeuwbewoning
konwordenaangetoond (Theuws i.V.).Welhadmen 'hogerop'de
zandrugenkeleMerovingische grafveldengevonden.Nugaatmen
ervanuitdatdeoorspronkelijkebewoningvanBergeijkhoger
opdezandrugheeftgelegen.Erwerddusdorpsverplaatsinggeconstateerd.
Tegendeachtergrondvandezeconstateringwerdhetnoodzakelijkookenkeleanderevormkenmerkenvannederzettingen,die
altijdwarengekoppeldaaneenbepaaldeouderdomofeenspecifiekeontstaanswijze,opnieuwtebezien.Eenbelangrijkevraag
daarbijwas:
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-alsdevormvaneennederzettingnietaltijdterugwijstnaar
deoudstesituatie,isdandebreuktussendeoudstesituatieenhetontstaansmomentvandekernvormnietalleeneen
breukintijdmaarookinligging?
Bijeenuitgebreidebestuderingvanontwikkelingen indeafzonderlijkenederzettingen (deelII)werdalsnelduidelijk
datmogelijkeengrootaantalzandnederzettingen aanverplaatsingonderhevigisgeweest.Ookbijnietverplaatstebwoning
bleekinveelgevallenhetzwaartepuntvandebebouwinginde
HogeMiddeleeuwentezijnverschoven.Steedsopnieuwblijkt
zicheenverplaatsingofverschuivingvanbewoningvanafde
hogeregrondennaarderandenvande 'droogte-eilanden'te
hebbenvoorgedaan (zieafb.37en39).
HetlijktersteedsmeeropdathettypischBrabantsefenomeen
'alleenstaandekerken,kerktorensofkerkhoventemiddenvande
oudeakkers',desleuteltotdezeverplaatsingsproblematiek
vormt.Degedachtehierachter isdatdezerestenvanreligieus
levendeplaatsvandeoudste (vroeg-)middeleeuwsenederzettingenmarkeren.Zoheefteenzeervoorlopigearcheologische
verkenningvandeomgevingvandealleenstaande torenvan
Bladelsporen"vaneenvroeg-middeleleeuwsenederzettingaan
hetlichtgebracht (Theuws i.V.).
Totvoorkortwerdhetfenomeenvandealleenstaandegodshuizenofkerkhovenverklaardvanuiteenzeerrationeeldenken
vanbewonersvaneenaantalgehuchtenenalleenstaandeboerderijenineengebied.Zijkwamenovereeneenkerkopeencentraalpunttemiddenvandebewoningtestichten (Kakebeeke
1975).Rondomdiekerkgroeidelatereenkernmetmeestniet
agrarischebebouwing.Hetblijktnudatdezeoptiekbezijden
dewerkelijkheid is;zesteuntopexactéénoorkondetekstuit
deHogeMiddeleeuwen(74).
Oorspronkelijkstonddekerkmetdedaarbijbehorendenederzetting,waarvanweoverdevormnietveelweten,opdehoogstedelenvande 'droogte-eilanden'.Waneerdezekernenwerden
verlaten,wetenwe (nog)nietprecies.Hetiseenprocesdat
zichgedurendedeheleHogeMiddeleeuwenmoethebbenvoltrokken (75).Debewoningzochtdenatterebeekdalenopenconcentreerdezichmeestalinlangelintenlangsdebeekdalrand,op
degrensvanhoogenlaag,droogennat.Deoudekerkenhet
kerkhofblevenalleenindeakkersover.Doordeindezeperiodebeginnendeophogingvandeakkerswerddedeelsverlaten
nederzettingafgedekt,denederzettingraakteinvergetelheid.
Eenkerk,kerktorenofkerkhofmarkeertnueenarcheologisch
aandachtsgebied.
Naastdenunogbestaandeeenzaamgelegenoudekerkresten
blijkenerookeenaantalvantezijnverdwenen.Tochleven
zijvaakvoortindeherinnering:eenoudtoponiem,gekoppeld
aanoudarchief-enkaartmateriaalgavenzichtopeenaanzienlijkaantalvandezeverdwenenkerkresten.
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Weschrevenaldatdeverplaatsingvan (hetzwaartepuntvan)
derederzettinggeschieddevanhoog,dusdroog,naarlaag,dus
nat,vandekzandrugofdroogte-eilandnaardebeekdalrand.
Doordatdeverplaatstenederzettingopdegrenstussenhoogen
laagkwamteliggen,laghaarvormeigenlijkalvast:een
lintvormigenederzetting,evenwijdigaandebeekloop.Haaksop
hetbebouwingslint stondendeagrarischegebruikswegen.Deze
wegenleiddenomhoognaardegrotecomplexenakkerlandenverdernaardeheide,enomlaagnaardebeemdenindebeekdalen.
Omdatinbeiderichtingenveegedrevenmoestwordenomzowel
opdeheidealsinhetbeekdaltekunnengrazen,werdendeze
dwarswegensteedsbelangrijker indeagrarischeinfrastructuur.Ookdebebouwinglangsdezedwarswegennamveelaltoe.
IndebeekdalenontstondindeHogeMiddeleeuweneengroot
aantalkastelenofversterktehuizen.Nublijktdatbijdorpsverplaatsingsomshet (nieuwgestichte)kasteelalsaantrekkingspuntfungeerde (76),maardatookhetomgekeerdevoorkwam:hetkasteeldulddegeenbebouwinginzijnomgeving(77).
Hoewelwevaneengrootaantalvandiekastelenofversterkte
huizenoudevermeldingenbezitten,kunnenweoverdeabsolute
ouderdomervan,zonderarcheologischonderzoek,weinigzeggen.
Hetisdanook'nietmogelijkhetverbandteformulerentussen
deoudstekastelenenbewoningsafstoting,ofjuistomgekeerd.
Daarbijkomtnogdathetvaakonduidelijkisinhoeverrede
localebezitsverhoudingen,diedeelslaterwordenverstoord
doordetoenemende invloedvandehertogvanBrabant,vaninvloedzijngeweestophetontstaanvanzogenaamdekasteelsteden,ofjuistophetvoorkómendaarvan.

5.4.1.4Degemeynt
Vóórde13eeeuwmoetenwehetvoorwatbetreftdeagrarische
bedrijfsvoeringendeopbouwvanhetagrarischebedrijf,stellenrneteenaantalalgemenenoties.Opheteindvande13e
eeuwkomteennieuwfenomeenindebronnenvoor:de(uitgifte
vande)gemeynt.Ditgeeftzichtopderoldiedeextensief
gebruiktegrondenineenveranderende agrarischesamenleving
gingspelen.Daarbijmoetenweonsdevolgendevragenstellen:
-watwaseengemeynt?
-hoefunctioneerde degemeyntbinneneenlocaleagrarische
samenleving?
-waaromwerdendegemeyntenindezeperiodeuitgegeven?
Eengemeyntiseenaaneengeslotenstukgrond,ofeenaantal
stukkengrondbinneneenomgrenzing,waaropdeinwonersvan
eenofenkeledorpenrechtenbezaten.Eengemeyntkonbestaan
uitgrasland,heide,woestegrondenbos,duseennietof
nauwelijkgecultiveerdgebied (Smulders 1955a).Leenders
(1987)maakteenonderscheid tussendebegrippenAarden
Gemeynt,maartebetwijfelenvaltofvoordelatereontginnin-
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genvandelenvandezegemenegrondendittochmeerjuridische
verschilveelheeftuitgemaakt.
Degemeyntnameenbelangrijkeplaatsineenlocaleagrarische
samenlevingin.Opdenatteendrogeheidewerdenplaggengestokenvoorhetbereidenvanmest,werdhetveegeweid,werd
geriefhoutgesnedenenwerdturfgestoken.Ookindebeekdalen
werdturfgestoken,terwijlenkelevanbroekbosontdanestukkenbeekdalvoorhooiwinningwerdengebruikt.Uitdenogaanwezigebosrestantenwerdgebruikshout,brandhoutenbosstrooiselgehaalddatookvoorhetbereidenvanmestwerdaangewend.
Inhetboskonnogwatvee,voornamelijkvarkens,wordengeweid (zienoot 72).Aldezegrondenwerdengemeenschappelijk
gebruikt,hoewelhetmogelijkisdatoverdeverschillende
rechtenopdegrondaleerderafsprakenwarengemaakt.Daaroverwetenweechterniets.
Rond1300haddendehertog vanBrabantenenkelekleinere
herengeldnodig.VooraldeslagbijWoeringenin1288,waarbijdehertogzeggenschapkreegoverdelenvanLimburg(Avonds
1982a,p.463-464),hadzo'naanslagopdehertogelijkeschatkistgedaandatdezemoestwordenaangevuld.Hiertoegafde
hertog,tegen'betalinguiteraard,aandeinwonersvande
diversedorpenhetgebruiksrechtvandegemeynt.Pasdoorde
uitgiftenvandezegemeyntenaandedorpenwerdenbegrenzing
engrondgebruikvoorheteerstopgetekend.Feitelijkwerdofficieelvastgelegdwatwaarschijnlijkallangvolgensgewoonterechtwasgeregeld.Ooklaterinde14eeeuwlatenzichnoch
enkelevandie 'uitgifte-golven'onderkennen.
Indeloopvande15eeeuwkomendeeersteberichtenoverde
verkoopvanstukkenvandegemeyntaanparticulieren.Hoewel
dedorpsbesturen,alsbezittersvandezegemenegrondende
verkoopregelden,moestenzijhiervoortochtoestemmingkrijgenvandehertog.Eenaantalkerenwordtexplicietvermeld
waaromdehertogtoestemminggafvoordeverkoop.Zoblijken
destrooptochtenvanGelderseMaartenvanRossuminhetbegin
vande16eeeuwdeverschillendedorpeninzand-Brabantdusdanigtehebbenverarmd,dateenverkoopuitdegemeyntdit
verlieskoncompenseren.
Metdeverkopenuitdegemeyntkomenweopeenkernvraagvoor
deontwikkelingvanhetBrabantsecultuurlandschap:
-hoemoetenweonsdegemeynt-ontginningenvoorstellenen
waarzijnzetevinden?
Deverkochtekavelsdieuitdegemeenschappelijke gronden
werdengenomen,werdenindeverkoopacten ineennauwkeurige
begrenzingomschreven.Waterbinnendezekavelswerdgedaan
blijftvooralsnocheenraadsel.Slechtsineenenkelverkoopcontractvangemeynt-grondwordtietsopgemerktoverdeinrichtingvaneenverkochtstukland.Maardaarhethierbijeen
gemeyntindenatteMaaskantbijGravebetreft,zalhetniet
verwonderendatersprakeisvaneenstrokenverkaveling (nat=
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strook,droog=strookofblok)(zieoverderelatieverkavelingsvormennatuurlijkegesteldheidparagraaf3.2.2.2).
Afhankelijkvanhetgebruikendenatuurlijkegesteldheidvan
hetteontginnengebiedwerdeenspecifiekeinrichtinggekozen.Determhertogelijkeontginningen,dierecentopgang
doet,ishieropvantoepassing:nietdehertogbepaaldeechter
deontginningswijze,maardeontginners,diemettoestemming
vandehertogvanhetdorpeenstukgemeyntkochten.Nochde
hertog,nochandereherenlijkeninzand-Brabantzichinde
Middeleeuwenooittehebbenbemoeidmetdefeitelijkeinrichtingennieuweontginningen.Pasveellateriszo'nbeïnvloedingvanhogerhandaannemelijk,zoalsbijde18e-en19eeeuwse (uitbreidingvan)exploitatie-landgoederen (zieparagraaf5.4.2.1)enbijenkelevrijrecente 'beemd'ontginningen
(zieparagraaf5.4.1.5).
Overdeliggingvandezegemeynt-ontginningenisooknogniet
veeltezeggen.Hierwreektzichheteerdergemeldegemisaan
oudkaartmateriaalvanditgebied.Daarnaastisuitrecent
onderzoekgeblekendatindeNieuweTijd (ca.1500-1840)het
Brabantsecultuurlandschapmetminstens60procentisuitgebreid (Kappelhof1985).Deontginningwasgrotendeelsten
kostegegaanvandegemeenschappelijke gronden,degemeynten.
Ookishetaannnemelijkdatdeversnipperingvandegemeynten
zichlangzaamheeftvoltrokken.Indebronnenzijngeengrote
verkoopgolventeontdekken(78).
Deontginningvandelenuitdegemeyntlooptalseencontinue
procesdoortotinde19eeeuw,waarbijwelduidelijkisdat
veranderingeninspecifiekesociaal-economische omstandigheden
somsvaninvloedkondenzijnopdewijzewaaropdezeontginningenplaatsvonden.Ditwashetgevalbijdekleinschalige
ontginningentussenRosmalenenSchijndelwaarveelpopulieren
(eenboomsoortdiezeergoedeennatmilieukanverdragen)
zijnaangeplanttenbehoevevandeklompenindustrie.Naast
dezevoortschrijdendeontginningenontstaaneropheteindvan
de18eeeuwnieuwevormenvangrootschaligeheideontginningen.
Dezekomenindevolgendeparagraafaandeorde.

5.4.1.5Beekdalontginningen
WezagendatindeloopvandeHogeMiddeleeuwendedrukopde
beekdalenistoegenomen.Algemeenwordtaangenomendatvanaf
delle-12eeeuwdeeerstegrootschaligerontginningeninde
beekdaleneenaanvanghebbengenomen(79).Dezeontgonnen
beekdalgedeeltenwerdenmeestalbeemdgenoemd.Hoewelvanafde
HogeMiddeleeuweneengrootaantalbeekdalenisontgonnen,
blijkenrond1840delenvandebeekdalennogonontgonnente
zijn,ofslechtszeerextensieftewordengebruikt.Hetis
nieteenvoudigomtebepalenwanneerersprakeisvanintensiefgebruikvandebeekdalen,ofextensiefgebruik,temeer
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daarditgebruikvanjaartotjaarkonverschillen.
Inhetkadervanonsonderzoekhebbenwegetrachteenaantal
aanknopingspunten tevindenomhieroverwatmeerduidelijkheid
teverkrijgen.Zoalswealzagen (paragraaf3.2.2.2)levertde
perceleringindeontgonnenbeekdalenopzichgeeneenduidige
dateringvandeontginningop (80).Washetvoordevroeg-middeleeuwsecultuurgronden inzand-Brabantmogelijkeenbodemkundigekoppelingtemakenmetdeaanwezigheidvanmoderpodzolenonderdeesdekken,voordebeekdalenisditookgeprobeerd (WeteringsenTaat 1987).Deresultatenvanhetonderzoekwarenvoorditspecifiekeonderdeelteleurstellend.Het
bleeknietmogelijkbodemtypenindebeekdalentekoppelenaan
ontginingsmoment.Welwerdduidelijkdatdekennisoverde
menselijkeingrepenindebeekdalvegetatie en-ontginningnog
nietveelvoorstelt.Sterkernog,zelfshetbetrouwbare19eeeuwsekaartbeeldvandebeekdalenleverdemeervragenopdan
antwoorden.
Welzijnerverschillendegebiedenaantewijzenwaardoor
menselijkingrijpenhetbeekdalgeschiktisgemaaktvoor
akkerbouw,ofalshoogwaardiggrasland.Ditwerdvooralbereiktdoordrogeredeleninhetbeekdaltebemesten.Openkele
plaatsenlijktheteropdatdetoplaagvanesdekkenvanafde
eshetbeekdalisingeschoven(81).
Hetiswaarschijnlijkdatdenatste,laagstedelenvaneen
beekdalmeestalhetlaatstzijnontgonnen.Dedrogeredelen
vanhetbeekdal,dievianatuurlijkewegkunnenzijnontstaan
maarookdoormenselijkingrijpen (bezanden,zandvanhetoude
bouwlanddek inhetbeekdalschuiven,grasplaggenverplaatsen),
zullenheteerstvoorontginninginaanmerkingzijngekomen
(WeteringsenTaat1987,p.68).

5.4.2

Latereontwikkelingen

Deminofmeergeleidelijkverlopendeuitbreidingenvanhet
areaalcultuurlandendeverplaatsingvan(hetzwaartepunt
van)debewoningblijkentweebelangrijke,hoewelnietparallelverlopende,ontwikkelingenindegeschiedenisvanhet
Brabantsecultuurlandtezijngeweest.Deuitbreidingvanhet
cultuurland,zoalsKappelhof (1985)meldde (60procentineen
paareeuwen!),wordtinzijneind18e-eeuwseomvangredelijk
betrouwbaarweergegevenopdekaartvanHendrikVerhees.Naast
eenredelijkgedetailleerdeweergavevandeintensievergebruiktecultuurgronden (denederzettingenkomenerwatminder
gunstigvanaf)valtvoornamelijkhetzeerbescheidenareaal
bosop.Hetgemisaanexactheidvanweergavevandebebouwde
kommenopciezekaart,wordtgecompenseerddoorderelatief
korteperiodedieligttussenhetgereedkomenvandeVerheeskaart(1794)endeMinuutplansvanhetoudstekadaster (1830),
waaropdebebouwdekomenwelgoedzijnweergegeven.Sterker
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nog,hetisnietwaarschijnlijk dattussen1794en1840,de
opnamedaturnvandeNetkaartenvandeoudstetopografische
kaart:vanNederlandschaal1:50.000enbelangrijkepeildatum
inonsonderzoek,deveranderingeninhetlandschapvaneen
vergelijbaregroottezijngeweestalstussen1850en1900.
Juistindezelaatsterelatiefkorteperiodespeeldedeinvoeringvandekunstmest,zoalswenogzullenzien,eenbelangrijkerolbijhettotstandkomenvangrotelandschappelijke
veranderingen.
EénblikopdehistorischelandschapskaartvanMidden-en
Oost-Brabantleertdatverspreidinhetgebiedtussen1840en
1900eenaanzienlijkehoeveelheidheideenwoestegrondenis
ontgonnen (deverticaalgearceerdegebieden).Integenstelling
totdeLangstraatendeMaaskantisinhetzandgebiedamper
sprakevaneenintensiveringvanuitgestrektegraslanden.In
devolgendeparagrafenzullendeverschillende jongeontginningstypen,waaronderdeontginningvandePeel,aandeorde
komen.

5.4.2.1Landgoederen
Opheteindvande18eeeuwtrachttenenkelegrootgrondbezittersmodernere inzichtenoverhetgebruikvanheideenwoeste
grondeninpraktijktebrengen.Delenvanhunvaakuitgestrektebuitenswerdenbebost,anderedelenwerdengeschikt
gemaaktombeakkerdteworden (82).Reagerendopveranderingen
indeconjunctuur,warenzoweldebossen,alsookdeakker-en
graslanden,alsflexibelgegevengehanteerd:wasermeerbehoefteaanhoutdanwerdhetareaalbosvergroot,brachten
akkerbouwgewassenmeeropdanhout,danvolgdeeenvergelijkbareaanpassingindeuitbatingsstructuur (afb. 33).

5.4.2.2Jongeheideontginningen
Hoeweldeuitbreidingenvandeverschillende landgoederen
grotendeelstenkostegingenvanhetareaalheideenwoeste
grond,komtdegroteontginningsolfvandezegrondenpasna
1840opgang.Deinvoeringvandekunstmestspeeldehierbij
pasopheteindvande19eeeuweenrol.Opdehistorische
landschapskaart isteziendathetmerendeelvandeontginningenopdeBrabantsezandgrondentussen1840en1900bestond
uitbosaanplant.
Hetbeplantenvandeheidemetboswasdeeerstestaptotde
ontginningvandeheideincultuurland.Doordeheideenkele
jarentebebossenwerddeschraleheidebodemwatverrijkten
behoefdedegrondminderbemesting.Ooknadeinvoeringvande
kunstmestwerdbijeenontginningeersteenbosperiodegehandhaafd.Deverrijkte (bos)bodemwasbetergeschiktomkunstmest
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Schaal 1:50 000
TMK45

Afb.33 OudelandgoederenonderVught (T.M.K.±1850);zie
noot82.
langervasttehouden.Werdendebomennaenkelejarengekapt,
dankondeontginningtotcultuurlandwordenuitgevoerd(83).
Ookzijnenkelenoglevendestuifzandenaltussen1840en1900
doorbosaanplantvastgelegd.
Echternietaldeze 'tijdelijke'bossenzijnweersnelgekapt.
Opheteindvande19eeeuwwerdhetdennehoutmeerenmeer
gebruiktalsmijnhoutenvoortelegraafpalen.Ditbrachtmeer
opdaneenmarginaleontginningtotcultuurland.Tochzijnnog
inde20eeeuwveelbossenuiteindelijkgekaptomteworden
omgezetincultuurland.Deresterendebossen,diedusvoorhet
merendeelopz'nvroegstinde19eeeuwzijnaangelegd,hebben
tegenwoordigvooraleenrecreatievefunctie.

5.4.2.3Peeiontginningen
Totaandetweedehelftvande19eeeuwlagdePeelalseen
nat,onontgonnenendeelsontoegankelijkgebiedinhetoosten
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vanBrabantenhetaangrenzendeLimburg.Ondankshetdesolate
uiterlijkvandezelandstreekmaaktenderandenvanhetgebied
onderdeeluitvandelocaleagrarischeeconomieënvandeomliggendedorpen.DePeelleverdebrandstof (turf),plaggenen
geriefhout,maarookdeschapenkondenopdenietaltenatte
plekkenwordengeweid.HoeweldePeelalseennatuurlijke
grensvaltaantemerken,maaktehetbelangvandePeelop
locaalagrarischniveaudatdezegrondenonderverdeeeldmoestenworden.Dezebegrenzingen representerenverschillende
staatsrechtelijke territoria,zowelop 'lands',alopgemeentelijkniveau.
HoewelaleerdervanontginningvandePeelsprakewas,kwamen
deeersteserieuzeplannendaartoeinhetbeginvande19e
eeuwnaarvoren.Duidelijkwasdatzondereengoederegeling
vandewaterhuishoudingontginningenturfexploitatienietmogelijkwas.NadeaanlegvandeZuid-Willemsvaart zagmenmogelijkheden:hetovertolligewaterkonviadezevaartworden
afgevoerd,meststoffen (huisvuil)kondenerlangswordenaangevoerd,waarbijhetvruchtbaarmakenenhoudenvandeontgonnengrondenmetbehulpvanvloeiweidenzoukunnengeschieden.
Dezeplannenvondenechtergeendoorgang.
PastoenersprakewasvandeaanlegvandespoorwegTilburgEindhovenrichtingDuitsland,werddeeconomischehaalbaarheid
vandeturfexploitatie reëel.DeeerstegrootschaligeontginningenvondenplaatsinGriendsveen.MaarlangnietallegrondenindePeelleendenzichvooreendergelijkegrootschalige
turfwinning.
Naasteengoedeafwatering (zieparagraaf4.3.3.2,i.h.b. 'de
Peeldam')vormdendeaanwezigheidvanmeststoffendetweede
noodzakelijkevoorwaardevoorhetontginnenvangrondenvoor
agrarischgebruik.Pasna1900,dusnadeagrarischecrisis
van1870,werdheteconomischmogelijkopgroteschaalkunstmesttoetepassen.VanafdatmomentisdePeelinrelatief
kortetijdgeheelontgonnen.Onderscheidenmoetenwordende
kleinschaligeontginningenvanuitdePeelranddorpen,uitgevoerddoordeplaatselijkebevolking (84)endegrootschalig
opgezette,opgrootgrondbezit stoelendeontginningen.Deze
verschilleninontginningswijzeleverdenaanvankelijkkleinschaligengrootschaligingerichtelandschappenop (Petersen
Thissen 1987).Inrecenter tijdisechtereendeelvande
grootschaligeontginningendooropdelingookkleinschaligvan
karaktergeworden.Ditkleinschalige landschapvormdedebasis
voordebio-industrie indePeelgemeenten.

5.5

Sporeninhetlandschap

Wemoetenconstaterendathetcultuurlandschap inzand-Brabant
delaatste100-150jaaraangroteveranderingenonderhevigis
geweest.Tochneemtderegiotenopzichtevanvergelijkbare
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gebiedeninNederlandgeenuitzonderingspositie in.Volgens
Barendsscorenallezand-regio'sinNederlandhoogalshet
gaatomperceelsverandering (1987,p.193).Wehebbenalgeziendatverkavelingineenzandlandschapmeerveranderingsgevoeligisdaninnattegebieden.Enzand-Brabantwasvanouds
alkleinschaliger ingerichtdandeBrabantserivierregio.
Juistinditsoortgebiedenisdebio-industrie totgrote
bloeigekomen.Doordeopkomstvandeintensieveveehouderij
werdditveranderingsprocesnogversterkt.Daarbijkomtdat
Noord-Brabanteenvanmeestruilverkaveldeprovinciesvan
Nederlandis.
Wasindevorigeeeuweenvandebelangrijkstekenmerkenvan
hetzand-Brabantsecultuurlandschapnoghetgeslotenkarakter
ervan,volgensBarends (1987,p.201e.V.)wasNoord-Brabant
verhoudingsgewijsnogrond1900deprovinciemetdemeeste
perceelsrandbegroeiing,tegenwoordigispraktischelkebegroeidehoutrandverdwenen.Vooralhetkaraktervandebeekdalenishierdoorcompleetveranderd:vroegerwarendebeekdalenmerendeelsvaaksterkbegroeidenhaddeneenbesloten
karakter;nuwordenzegekenmerktdoorhetontbrekenvanenige
begroeiing,doorgroteopenheid.
Totdekomstvandekunstmestvertoondehetzandlandschapeen
logischegebruiksgeleding:devruchtbaarstegrondenwerdenbeakkerd,demindervruchtbarebeweidendeonvruchtbarewerden
slechtsextensiefgebruikt.Tegenwoordigisditonderscheid
verdwenen.Maïsstaatzowelindebeekdalenalsopdehoge
akkers,koeienlopenoveralenvoordeintensieveveehouderij
maakthetalhelemaalnietsmeeruitwaarhetbedrijfisgesitueerd.Hetisnietaltijdeveneenvoudigomdoordezenieuwe
ontwikkelingenheen,nogouderesituatiesteherkennen.
Ditgeldtinnogsterkerematevoordeliggingvandebebouwde
kommen.Debeschreven (gedeeltelijke)verplaatsingvandebewoningisslechtsineenaantalgevallennoginhetveldaanwijsbaar.Deoude,acentraalgelegenkertorensofkerkhoven
vormenvaakdeenigeverwijzing.Stads-endorpsuitbreidingen
hebbenzichvoornamelijkvoorgedaanopdeoudeakkercomplexen
bijdeoude (vaaksecundaire)dorpskern.Feitelijkisdande
(vroeg-)middeleeuwse situatieweerhersteld,alhoeweldevele
nieuwbouwwijkeneenzwaarberoepdoenophetvoorstellingsvermogen.
Kortom,zand-Brabantiseengrotendeelsverander(en)deregio,
waarbinnenechteroponverwachteplekkennogrelatiefgave
landschappen,ensemblesvanhistorisch-geografische relicten
enandereverwijzingennaarhetverledeninhetlandschapzijn
terugtevinden.

121

CONCLUSIESENAANBEVELINGEN

Wehebbenonsinditonderzoekdevraaggesteld,inhoeverre
erinhethuidigeMidden-enOostbrabantse cultuurlandschap
nogsporen (relicten)aanwijsbaarzijnvanvroegermenselijk
handelen.Vandezerelictenhebbenwegetrachtdeoudefunctie
vasttestelleneneenuitspraak tedoenoverdeouderdom.
Bijhetformulerenvanconclusiesenaanbevelingendieuitons
onderzoekvoortvloeienmoetonderscheidwordengemaakttussen
onderzoeksresultaten die 'hard'zijnenonderzoeksresultaten
dieeenmeerhypothetischkarakterhebben.Vooraldezelaatste
categorielevertnatuurlijkeenaantalaanbevelingenvoorverderonderzoekop.
Eenexactedateringvanderelictenisvoordeplanologische
praktijknietvanoverwegendbelang.Hetmerendeelvanderelicten,zoalsdiezijnaangegevenopderelictenkaart,isminimaal150jaaroud.Doordatwebijderelict-bepalingineersteinstantiegebruikhebbengemaaktvanbetrouwbaarenzeer
gedetailleerd'topografischkaartmateriaal,datvanafca.1840
vooronsgebiedbeschikbaar is,kangesteldwordendatderelict-inventarisatie alszodanigbehoorttotdecategorie
'harde'onderzoeksgegevens.Hierbijmoetenechterkanttekeningenwordengeplaatst.
Gegevendeeisvandeopdrachtgeverdathetonderzoekzowelop
streekplan-,alsopbestemmingsplanniveau toepasbaarmoet
zijn,hebbenwegestreefdnaareenzogedetailleerdmogelijke
inventarisatievanrelicteninhethuidigelandschap.Tochwas
hetnietmogelijk (eneigenlijkinhetkadervanhetonderzoek
nietechtwenselijk)omelkrelictindividueeltebehandelen.
Vooralbijhetbepalenvandegaafheidvanperceleringenvan
destructuurvandebebouwdekommengedurendedelaatste
100-150jaarhebbenwegeabstraheerdvanafhetindividuelerelict-niveaunaareenvlakmatigebenadering.Dithoudtindat
vooralbijgebruikvanonsmateriaalbijbestemmingsplannenof
anderegedetailleerde toepasssingen,dezeaspectennader
onderzoekbehoeven.
Debelangrijksteconclusievanonsonderzoek isdathetcultuurlandschapvanMidden-enOost-Brabantvoortdurendinveranderingisgeweestennogis.Zozijn (enworden)bijvoorbeeldinzand-Brabantnieuwbouwwijkenbijvoorkeuropdehistorisch-geografisch enarcheologischvaakzeerinteressante
akkercomplexengerealiseerd.Informatieopderelictenkaart
moetdusaltijdmetdemeestrecentelandschappelijkegegevens,metbehulpvanluchtfoto's,veldwerk,enz.,up-to-date
wordengemaakt.
Hebbenwehet 'waar'vanderelicteninhetcultuurlandschap
vanMidden-enOost-Brabant redelijkindevormvanderelic-
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tenkaartkunnenbeantwoorden,het 'waarom', 'waarvoor'en
'wanneer'steldenonsvooraanzienlijkmeerproblemen.Wehebbenalstegenhangervanderelictenkaarteenhistorischecontextgeschapen:dehistorische landschapskaart.Dezekaart
bevatgegevensdiedeelsookopoudebetrouwbare topografische
kaartenzijngebaseerd,daaroverbestaatdusgeenprobleem,
maardeelsteruggaanopalgemeenhistorisch-geografischonderzoekmeteenmeerofminderhypothetischkarakter.
Hierbijspeeldeneenaantalproblemen,diezichinallesoortenvanhistorischgetintonderzoekvoordoen,endievoornamelijksamenhangenmetdewisselendekwaliteitvandebronnen,
ofzelfshetdeelsontbrekenervan.Uitdezeconstateringkan
wordenafgeleiddatverderonderzoeknoodzakelijk is.Hierwillenweonsbeperkentotvieraspecten:
-Wewillenervoorpleitendatinhetalgemeenhistorischonderzoekdehistorisch-landschappelijke implicatiesmeertot
hunrechtgaankomen,alwashetalleenmaaromdehistoricus
tebehoedenvoorwetenschappelijkemissers.Wijhopenmet
onsonderzoekeenaantalaanknopingspunten tehebbengeleverd.
-Deveranderingderdingenindeloopvandetijdisinons
onderzoeknietaltijdopeengelijkwaardigemanieraante
ordegekomen.Wemistennogtevaakgoedgedocumenteerde,op
origineelbronnenonderzoekberustende,localeenregionale
monografieënoverontginningenbewoning.Hopelijkzullende
veleomissiesinonsonderzoekanderenjuistprikkelentot
hetverrichtenvanhetedele,tijdrovende,maarzeerbevredigendehandwerk,datarchiefonderzoeknogsteedsis.
-Hoeweldearcheologische opgravingeninonsstudiegebiedde
laatstejarennogalopzienbarende resultatenhebbentezien
gegeven,wachtenwemetspanninghetmomentafwaaropdearcheologendespadeinonzehypothesenzetten.Hetgedetailleerdopkaartaangevenvanonderzoeksgegevens iseenvorm
vanexhibitionisme,diemakkelijkkritiekkanoproepen.Wij
hopendateenkritischeinstellingergarantvoorstaatdat
deverwijdering,dieertussenarcheologenenhistorischgeografeninhetverledenweleensdreigdeteontstaan,in
eenwetenschappelijke omarmingzaleindigen.
-EriseengroepBrabandersdiezichvanditallesweinigaantrekt:deheemkundigen.InBrabantiseengrootaantallocale
enregionaleheemkundekringenaktiefbijhetonderzoekenvan
veleaspectenuitdegeschiedenisvanhungebied.Bijdeze
mensenisvaakveellocalekennisvanarcheologie,veldnaamkundeenz.aanwezig.Metonsonderzoekhopenwijookheneen
stimulanstegevenom,nogmeerdannualhetgevalis,de
eigenwoonomgevingteonderzoekenenhetgeschiedenisboek
vanhunverledentelezen.

