
 
 
 

Eessens Put 
Naar een reconstructie van een opvallende 

markering in het landschap. 
 
 

 
 
 
 
 
 

       

Heemkunde-
kring 

Bakel en 
Milheeze 

Jan Timmers 
Augustus 2011 



Reconstructie Eessens Put, 2011  2 

Colofon 
 
Deze notitie werd opgesteld op verzoek van de heemkundekringen van Deurne en Bakel om te 
komen tot een reconstructie van Eessens Put als onderdeel van het beekherstelprogramma Kaweise 
Loop, zoals dat in het kader van IGP Bakel-Milheeze wordt uitgevoerd. 
Initiatief werd genomen door heemkundekring H.N. Ouwerling uit Deurne. Een overleg werd 
georganiseerd waaraan deelgenomen werd door: 
Rob Berkvens, heemkundekring H.N. Ouwerling te Deurne 
Ludo Boeije, heemkundekring H.N. Ouwerling te Deurne 
Jan Zwakhoven, heemkundekring H.N. Ouwerling te Deurne 
Pieter Koolen, heemkundekring H.N. Ouwerling te Deurne 
Lambert van de Kerkhof, heemkundekring Bakel en Milheeze 
Rein van den Broek, heemkundekring Bakel en Milheeze 
Jan Timmers, St Archeologisch Samenwerkingsverband 
Mark Kerkhoff, waterschap Aa en Maas 
Henk Beishuizen, gemeente Deurne 
Later is ook overleg gevoerd met Casper Kalb, gemeente Gemert-Bakel en projectleider Integraal 
Gebieds Programma (IGP) Bakel-Milheeze. 
 
Op verzoek van dit overleg is deze notitie opgesteld door Jan Timmers. Doel ervan is om te komen tot 
realisatie van de Eessens Put binnen het beekherstelprogramma Kaweise Loop binnen het IGP Bakel-
Milheeze. 
De notitie zal ingebracht worden in de stuurgroep die over verdere realisatie beslist. De notitie wordt 
gesteund door de aanwezige organisaties. Heemkundekringen en SAS gaan ervan uit dat het initiatief 
zal worden gesteund door de gemeenten Deurne en Gemert-Bakel en zal worden overgenomen door 
de stuurgroep IGP en waterschap Aa en Maas. 
 
12 augustus 2011 
Jan Timmers 
Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband. 
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Eessens Put, afgebeeld als waterput op de Nieuwe kaart van de Oostenrijkse Nederlanden met de 
heerlijkheden Luik en Stavelot, Kaartblad Helmond, ca 1800. Collectie BHIC. 
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Wat vooraf ging 
Aan de rand van de Peel op de grens van Deurne en Bakel lag eeuwenlang een belangrijk 
markeringspunt met als naam Eessens Put. Heemkundigen uit zowel Deurne als Bakel en Milheeze 
deelden de belangstelling voor dit opvallende grenspunt en spanden zich in om de locatie onder de 
aandacht te brengen van de plannenmakers die betrokken waren bij de herinrichting van de Kaweise 
Loop. Immers van Eessens Put wordt verondersteld dat het de oude bron vormt van de Kaweise 
Loop. Er werd voor gepleit om Eessens Put als grensmarkering en als oude bron van de Kaweise Loop 
te reconstrueren bij gelegenheid van de voorgenomen herinrichting 1. 
Het idee om Eessens Put als aandachtspunt op te nemen in het inrichtingsplan van de Kaweise Loop 
werd gehonoreerd. Echter de eerste fase van de inrichting reikte in oostelijke richting niet verder dan 
de kruising met de weg van Deurne naar Milheeze. Dat betekende dat Eessens Put buiten deze fase 
van het inrichtingsplan viel, maar wel in het deeltraject Kaweide-Bankert werd opgenomen als een 
kansrijk aandachtspunt 2. 
Naast het formele argument dat Eessens Put buiten het traject van de eerste fase viel was er nog een 
ander knelpunt, namelijk de exacte locatie van de ligging van Eessens Put. Beschrijvingen in 
archieven en oude kaarten waarop de put werd aangegeven, boden in eerste instantie te weinig 
aanknopingspunten voor een eenduidige uitspraak over de exacte locatie. De uitgebreide studie van 
Ton Spamer over Eessens Put3 leidde  tussen heemkundigen tot de nodige discussie, die deels is 
gedocumenteerd op het internetforum Historisch Cafe Deurne. Discussies en geschillen over de 
ligging van grenspunten kent een rijke traditie, die in de discussie over de locatie van Eessens Put 
werd voortgezet. Nader onderzoek leidde uiteindelijk in 2010 tot een gezamenlijke conclusie over de 
locatie van Eessens Put. Op bijgaand kaartje (op basis van de kadasterkaart van ca 1900) geeft de 
rode pijl de locatie aan waarop Ton Spamer in 2009 uitkwam. De blauwe pijl geeft de locatie weer, na 
de discussie van 2010. Grensgeschil opgelost! 
 

 
 
De resultaten van de discussie en de overtuiging nu exact op de hoogte te zijn van de ligging van 
Eessens Put leidde tot een vernieuwd initiatief vanuit de heemkundekring Deurne om alsnog Eessens 
Put te reconstrueren. Er vond overleg plaats tussen heemkundekring H.N.Ouwerling (Deurne), 
heemkundekring Bakel-Milheeze en Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS) met 
vertegenwoordigers van waterschap Aa en Maas en de gemeente Deurne en later ook met 
projectleider IGP van de gemeente Gemert-Bakel. Dit overleg heeft geleid tot deze notitie, waarin de 
betrokken organisaties de reconstructie van Eessens Put opnieuw onder de aandacht brengen. De 
inrichting kan door IGP, samen met waterschap Aa en Maas worden opgepakt als fase 2 in de 
inrichting van de Kaweise Loop. Organisatie en financiering kunnen grotendeels hetzelfde zijn.  
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Historische vermeldingen 4 
Eessens Put was eeuwenlang een plaats in het landschap die als grensmarkering diende tussen Bakel 
en Deurne. De oudste vermelding dateert van 1325 waarin de hertog van Brabant de gemene 
gronden uitgeeft aan de inwoners van Deurne. In de zogenaamde “vercrijghbrief” worden de 
grenzen van die gemene gronden beschreven. De noordgrens van Deurne wordt daarin als volgt 
beschreven:  
"(....) voor den Moolenhof daer die Heere van Doerne ook levert ende van daer den gerechten loop 
opwaerts Eeijssens putte toe, van daer recht toe gaende den Pedel, heijde, vroente ende moere tot 
den Langen Reijseren (.....)” 
 
Eessens Put vinden we op diverse manieren vermeld. Ton Spamer leverde onderstaande lijst op, die 
nog verder uitgebreid had kunnen worden. 
1325 Eeijssens putte 
1465 Eeijssens putte 
1631 Eissens Putte 
1631 Eessensputte 
1631 Eeussens putte 
1641 Eesseputte 
1641 Eessens putte 
1643 Eijssens putte 
1645 Eesse Putte 
1645 Esse Putte 
1654 Eesensput 
1654 Eessens putte  Kaart Rogier van Leefdael 
1664 Eysen Puth  Peelkaart 
1668 Eesens putte 
1669  Eijssens Puth  Peelkaart 
1688 Heesse Putt 
1798 Enschense Put  Kaart Nicolaes Visscher 
1716 Euselsche Put  Kaart Hendrick Draak 
1739 Enschense Put  Kaart Isaac Tirion 
1773 Enschense Put  Kaart Jan Christiaan Sepp 
1797 Enschijdse Put  Kaart Hendrik Verhees 
De schrijfwijzen met ingeschoven –n- komt alleen op kaarten voor. Bekend is dat de kaartenmakers 
uit de 17e eeuw elkaars informatie en zelfs etsplaten gebruikten lijkt hier sprake van één enkele fout 
en dan 3 maal herhaald.  
 
Met de beschrijving van 1325 ligt de grens voor dat moment vast. Maar zoals op heel veel plaatsen 
ontstaat er in de loop van de tijd met regelmaat onenigheid over het exacte verloop van de grens en 
de locatie van de grensmarkeringen. Dat is ook het geval met de grens tussen Bakel en Deurne. Zo is 
er in 1654 een vernieuwd akkoord op basis van oude archiefstukken. De toenmalige heer van Deurne 
Rogier van Leefdael beschreef de grens opnieuw door de oorspronkelijke grensbeschrijving letterlijk 
te herhalen en voegde daar een tekening aan toe.  
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Eessens Put is voorgesteld door de dikke zwarte cirkel en aangeduid met de naam Eessens Putte en 
daarbij de letter A. Vanuit dat cirkeltje loopt een rechte lijn naar boven en dat is op deze kaart het 
oosten, tot aan de grenspaal Die Lange Reijser (met letter B), een grenspaal die verder oostwaarts 
ligt niet alleen op de grens tussen Deurne en Bakel, maar eveneens tussen Brabant en Limburg. Juist 
in de tijd van Rogier van Leefdael was er overigens onenigheid tussen Deurne en Venray over het 
juiste grenspunt: De Lange Reijser of Waddevoort.  
Onder Eessens Putte vinden we de tekst: “Ende van daer den gerechtten loop opwaert Eessens Putte 
toe,…). En boven Eessens Putte staat geschreven: 
“van daer recht toegaende den Pedel, hijde, vrunte, ende moueren totten Langer Reijseren toe". 
De golvende lijn van links naar rechts boven punt A geeft klaarblijkelijk de rand van de Peel aan. 
Oostelijk van die lijn treffen we hoogveen of moer aan. Eessens Put is daarmee niet alleen een 
markant grenspunt tussen Deurne en Bakel, maar is ook het punt waar het echte moer van de Peel 
begint. 
 
Omdat er voortdurend conflicten waren rond de grenzen in de Peel werden er doorlopend processen 
gevoerd en kaarten getekend. Op een aantal daarvan is ook Eessens Put te zien, zoals bijvoorbeeld 
op een kaart uit 1664. 
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Op deze kaart ligt het noordoosten bovenaan. De dorpen Deurne (Doirne), Bakel (Baeckel) en Milheeze 
(Milheeze) worden aangegeven en bij de grenslijn staat: "Scheijtlinie tussen Bakel en Deurne". Eessens Put 
(Eijsen Puth) is als een grote punt weergegeven. De dikke groene lijn geeft de grens van de Peel aan.  

 
Bakel en Deurne grensden in de Peel tussen 1713 en 1813 aan het koninkrijk Pruisen. De huidige 
grens tussen Brabant en Limburg was toen rijksgrens en werd bij het Tractaet van Venlo in 1716 
vastgelegd. Draak maakte bij die gelegenheid een gedetailleerde kaart van de Peel, waarvan 
hieronder een detail is weergegeven met daarop aangegeven de Eessens Put, door Draak aangeduid 
als Euselsche Put. Ook hier ligt het oosten weer bovenaan. Uit deze kaart, maar ook al uit de tekening 
van Rogier van Leefdael, blijkt dat ter hoogte van Eessens Put een bocht in de Kaweise Loop 
voorkomt. Vanuit het noorden stroomt een waterloopje dat bij Eessens Put afbuigt en vanaf dat punt 
als Kaweise Loop in westelijke richting stroomt. 
De grens tussen Bakel en Deurne in oostelijke richting kent (nog) geen zichtbare grensmarkering en 
verloopt in een rechte lijn richting De Lange Reijser.  
Verder kan uit deze kaart de globale ligging van Eessens Put worden vastgesteld. De put ligt 
oostwaarts van de weg van Deurne naar Milheeze en ten zuidoosten van de buurtschap Hoeven-
Bankert in Milheeze. 
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Ton Spamer gaf op een detail van de kaart het tracé van de Kaweise Loop in blauw en het tracé van 
de grenslijn naar het oosten in rood, waarvan we hieronder dankbaar gebruik maken. Verder zien we 
op de kaart dat er tussen de buurtschap Hoeven-Bankert en de bocht in de Kaweise Loop nog een 
andere waterloop vanuit het noorden afwatert op de Kaweise Loop. 
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Tenslotte de kaart van Hendrik Verhees uit 1797. Verhees geeft de naam aan als “Enschydse of Boose 
Put”. De spelling Enschydse Put zal ontleend zijn aan andere kaartmakers, maar opvallend is de 
vermelding van Boose Put. Op dat moment waarschijnlijk een alternatieve naam, zoals die in de 
volksmond werd gebruikt. De Eessens Put gold kennelijk niet bepaald als een idyllisch oord, maar had 
daarentegen een slechte naam. 
 

 
 
 

De ligging van Eessens Put 
In voorgaande paragraaf is duidelijk geworden in welke omgeving Eessens Put gezocht moet worden. 
De moeilijkheid bij het traceren van de locatie is het gegeven dat de meeste oude kaarten niet 
schaalvast zijn en daarom onvoldoende gegevens leveren voor een exacte lokalisering. Eessens Put 
heeft lang bestaan, maar op moderne schaalvaste topografische kaarten wordt de put niet meer 
aangegeven. Rond 1800 moet de put als zodanig verdwenen zijn.  
Wat we tot nu toe kunnen concluderen is dat Eessens Put gevonden moet worden langs de Kaweise 
Loop en wel in de directe omgeving van de plaats waar de Kaweise Loop begint als grensmarkering 
tussen Bakel en Deurne. Tevens zagen we dat ter plaatse een uit het noorden komend waterloopje 
aansluit. Bij Eessens Put ligt er als het ware een bocht in de waterloop. 
 
Een aanvullende bron voor de precieze ligging van de put wordt geleverd door de landmeters van het 
kadaster, die rond 1810 begonnen met het nauwkeurig inmeten van alle grondpercelen ten behoeve 
van de eerste kadastrale kaarten. Voor dat inmeten werd de zogenaamde driehoeksmeting gebruikt. 
Daarbij werden er verspreid over een gebied een aantal vaste en opvallende punten gekozen. Veelal 
waren dat bijvoorbeeld kerktorens, maar in het uitgestrekte Peelgebied werd gekozen voor een 
ander soort opvallende markeringen. Kennelijk was Eessens Put opvallend genoeg voor dit doel. In 



Reconstructie Eessens Put, 2011  10 

een tabel met meetgegevens van de onderlinge ligging van de punten voor de driehoeksmeting in 
Bakel is Eessens Put ingemeten. Samen met “Signal de Stippelberg” (punt A; nu bekend als Den 
Blekken Emmer), “Signal de Langen Riseren” (punt C, grenspaal De Lange Reijser) vormt “Signal de 
Puten” (punt O) een basisdriehoek. De toevoeging bij punt O in de Franstalige tabel luidt: “situé au 
lieu dit Eijssens Puten sur la limite entre Bakel et Deurne”. Vertaald: gelegen op de plaats genaamd 
Eijssens Put op de grens tussen Bakel en Deurne.5 
 

 
 
Meetpunt O op de oudste kadasterkaart ligt dus op de plaats van Eessens Put. Op de kadasterkaarten 
van Bakel blijkt punt O tegelijkertijd ook een grens te zijn tussen twee kadastrale secties. Op de 
kadasterkaart Bakel sectie Hoeven kaartblad 1 is punt O ingetekend. Zie de kaart hieronder, waarop 
met een pijl het meetpunt O (Eessens Put) wordt aangewezen. We kunnen op de kaart verder zien 
dat de Kaweise Loop tot op dit punt de grens tussen Bakel en Deurne markeert, dat er ter plaatse 
vanuit het noorden een waterloop uitmondt in de Kaweise Loop en tenslotte dat er een stukje naar 
het westen een tweede waterloop vanuit het noorden in de Kaweise Loop uitmondt.  
 



Reconstructie Eessens Put, 2011  11 

 
 
Het meetpunt O op de kadasterkaart kan nog verder in detail worden bekeken. Op onderstaand 
kaartje wijst een pijl naar Eessens Put. Meetpunt O staat duidelijk aangegeven en opvallend is dat 
tussen de letter O en de bocht in de waterloop een ronde vlek staat getekend. Alhoewel een 
kadasterkaart alleen eigendomsgrenzen aangeeft en geen topografische elementen kunnen we de 
vlek bij punt O moeilijk anders interpreteren dan dat het gaat om Eessens Put. 
Tevens is op onderstaand kaartje met een dikke zwarte lijn een weg aangegeven die vanuit het 
noorden de Kaweise Loop oversteekt. Om de kadasterkaart te kunnen vergelijken met een 
topografische kaart is dat een handig hulpmiddel. De weg is een nog bestaande zandweg tussen de 
weg Bankert in Milheeze en de Duifweg in Deurne.  
 

 
 
We menen op basis van het bovenstaande te mogen concluderen dat Eessens Put gelocaliseerd kan 
worden. Het meetpunt O dat de landmeters van het kadaster bepaalden is exact in te meten in de 
huidige situatie. We moeten er natuurlijk wel rekening mee houden dat de landmeters niet midden 
in de put gemeten hebben, maar aan de rand ervan. Waarschijnlijk zo dicht mogelijk bij de put zelf. 
Strikt genomen kan meetpunt O dus iets afwijken van de ligging van de put. 
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Er zijn nog andere aanwijzingen dat de plaats waar Eessens Put wordt gelokaliseerd de juiste plaats 
is. We wijzen daarvoor op een belangrijk hedendaags hulpmiddel: het Actueel Hoogtebestand 
Nederland. Als we de hoogtekaart bekijken van de directe omgeving van Eessens Put constateren we 
dat er hoogteverschillen in het landschap bestaan waarin het natuurlijke verloop van de Kaweise 
Loop en met name het waterloopje vanuit het noorden goed te zien is. De laagst gelegen delen zijn 
blauw, de hoogst gelegen gebieden zijn rood. Op onderstaande hoogtekaart is de plaats van Eessens 
Put met een rode stip aangegeven. We constateren dat daar in het blauwe beekdal een bocht ligt 
naar het noorden (die overigens snel afbuigt in oostelijke richting). Dit beeld van het verloop van de 
Kaweise Loop komt opvallend goed overeen met de kaart van Draak uit 1716. 
 

 
 
Gedetailleerde beschrijvingen van Eessens Put uit het verleden zijn er ook nog6. Twee teksten uit 
1631 zijn in dat opzicht de moeite waard: "ter plaetschen genoempt den Eessensputte ontrent een 
roije over den loop oft grave naest Bakel gelegen" en  "ter plaetschen genoempt aen't Goor, alwaer 
ontrent een roije over den loop is gelegen Eeijsensputte". 
Het wordt in het zelfde jaar nog nader gepreciseerd: "....dat het puttjen of rondt cuijlken staende 
ontrent vijff treijen buijten den loop naest Melis ofte Baeckel lopende boven ende teijnen het 
Eusselvelt nu toebehoorende Jan Gevers van Doerne, is genaempt ende geheeten den 
Eessensputte...." 
Hieruit blijkt dat Eessens Put niet ín de Kaweise Loop lag, maar vanuit Deurne gezien aan de Bakelse 
kant ervan op een afstand van één roede of 5 passen. Ca 5 meter dus van de waterloop. Anderzijds 
blijkt uit de oude kaarten dat er wel degelijk een verbinding was met de Kaweise Loop. 
Een getuigenverklaring uit 1635 leert ons dat Eessens Put uit de teksten van 1631 door mensen uit 
Bakel en Milheeze werd dichtgegooid met graszoden. Schepenen van Vlierden tekenen op7: 
"....Ten ernstigen versuecke en(de) requisitie vande Wethouderen der Heerlickheijt Doerne(n) 
verclaeren wij Peter Jan Bruijstens en(de) Willem Jan Aelberts, schepenen van Vlierden ons metten 
voors(eide) requiranten getransporteert te hebben ten dage naergenoempt ter plaetsse geheeten den 
Eessensputte, een van de paelsteeden tusschen Doernen ende Baeckel geleghen over den loep naest 
Baeckel oft Milhees, welcken putte voers(eid) wij schepenen van Vlierden ende attestanten in desen 
hebben bevonden geheel gestopt ende met russchen vervult te zijn, Daerenboven (ver)claerden datter 
eenen nijeuwen putte a novo ingestelt en(de) opgeworpen in de gemeijnte van Doerne(n) differenten 
vanden (voor)s(chreven) Eessensputte wel een(en) schuet weghs....." 
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In 1654 werd de put weer op de oorspronkelijke plaats teruggelegd op basis van het onderzoek van 
Rogier van Leefdael, dat eerder al werd aangehaald.  
 
 

De verlenging van de Kaweise Loop 
Aan het eind van de 19de eeuw werd door de gemeente Deurne en Liessel gewerkt aan de 
waterafvoer in de peel. Onder meer voor die doeleinden werd op de grens van Deurne en de 
provincie Limburg een waterloop gegraven die vervolgens de gemeentegrens tussen Deurne en Bakel 
volgde tot aan de Kaweise Loop.  
In het archief van het provinciaal bestuur lezen we in een brief van Provinciale Waterstaat daarover:8  
“Uit een dezerzijds ingesteld onderzoek is gebleken dat door het gemeentebestuur van Deurne en 
Liessel een waterleiding is gegraven langs de Limburgse grens op 5 ellen van de grens verwijderd. De 
uitkomende grond is gebruikt om tusschen de waterleiding en de grens een dijkje op te werpen. De 
waterleiding begint aan de halte Helenaveen en loopt in noordelijke richting tot de scheiding met de 
gemeente Bakel. Van daar is westwaarts op de scheiding van Deurne en Bakel een sloot gegraven tot 
de Kaweische Loop. Op bijgaande schetstekening zijn de gegraven waterleidingen in rood 
aangeduid.” 
 

 
 
Het graven van die sloot leverde kennelijk verder stroomafwaarts de nodige wateroverlast op. In 
dezelfde brief van 1891 lezen we: 
“… adres van de gemeenteraden van Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Gemert dd 1 september waarbij 
geclaagd wordt over het graven van waterlopen door het gemeentebestuur van Deurne en Liessel 
waardoor meer water dan vroeger op de rivier de Aa gebracht wordt ten nadeele van de 
adresserende gemeenten met verzoek dat door uw college het gemeentebestuur van Deurne en 
Liesssel zal worden verplicht die waterleidingen een andere richting te geven of wel af te dichten.” 
We mogen ervan uit gaan dat kort voor 1891 het graafwerk werd uitgevoerd. Aan het verzoek om de 
waterlopen weer te dichten werd geen gevolg gegeven. 
Omdat de nieuwe afwatering werd gegraven op de gemeentegrens, mogen we ervan uitgaan dat de 
oorspronkelijke ligging van Eessens Put als grensmarkering, precies in het verlengde van de nieuwe 
waterloop lag. Juist bij de put lag een bocht (meander?) in de Kaweise Loop. 
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De aard, betekenis en vorm van Eessens Put 
Er zijn een aantal opvallende kenmerken van Eessens Put die iets zeggen over de aard van het object. 
Eessens Put is een landschapselement dat al eeuwenlang als verschijnsel opvallend was. Zo opvallend 
dat het als grensmarkering is gaan dienen. Dat Eessens Put zo opvalt in het landschap heeft zeker te 
maken met het feit dat het van oorsprong de “bron” van de Kaweise Loop was. Bronnen hebben voor 
mensen altijd een speciale betekenis. Verder is opvallend dat Eessens Put een relatief klein open 
water was. Hiervoor is als beschrijving geciteerd:”… het puttjen of rondt cuijlken (….), geheeten den 
Eessensputte”. Het feit dat het mogelijk was om Eesens Put te dempen met graszoden geeft ook aan 
dat het geen groot oppervlak kende. Een zo klein open water dat toch een bron van een natuurlijke 
waterloop vormt, geeft aan dat er sprake geweest moet zijn van erg sterke kwel, waarbij water uit de 
ondergrond opborrelt. Sterke kwel wordt op meer plaatsen langs breuklijnen in Brabant 
aangetroffen en wordt aangeduid met het begrip “wijst”. Eessens Put ligt slechts op een kleine 
afstand verwijderd van de Storing van Milheeze, waarmee meerdere wijstgebieden samenvallen 
onder meer in het bosgebied van de Stippelberg. Onderstaand kaartje is een uitsnede van een kaart 
met breuklijnen en wijstgebieden in oost-Brabant9. Met een rode stip is de locatie van  Eessens Put 
aangegeven. 
 

 
 
Dat niet overal langs een breuklijn het wijstverschijnsel even sterk aanwezig is, is een bekend 
fenomeen. In sommige gebieden is de kwel veel duidelijker dan in andere gebieden. Bovendien 
blijken er een beperkt aantal plaatsen te zijn waar de locale kwel zo groot is dat mensen er de naam 
“put” aan geven. Een aanduiding dat het gaat om relatief kleine locaties waar altijd water blijft 
opborrelen. Deze locaties vallen niet alleen op, maar krijgen ook een speciale betekenis, waaraan 
speciale waarden worden toegekend. Veel putten hebben een religieuze betekenis gekregen. De 
bekendste voorbeelden zijn de Willibrordusputten. De Willibrordusputten van Deurne/Meijel en van 
Oss zijn wel de bekendste voorbeelden. Daarnaast kennen we het wonderbare putje in het Maria-
oord Handel, liggend langs de Storing van Handel. 
Bronnen van beken hebben al in de prehistorie een speciale betekenis. Veel bronnen zijn inmiddels 
bekend als zogenaamde votiefdepots. Plaatsen waar in het verre verleden mensen al kostbare 
voorwerpen “offerden” aan het water. Die plekken kregen bij de kerstening al snel een katholieke 
religieuze betekenis. In veel gevallen zijn aan dit soort plaatsen allerlei verhalen gekoppeld over 
bijzondere en opvallende gebeurtenissen.10 Eessens Put past heel goed in dit plaatje, alhoewel de 
bekendheid van Eessens Put een stuk lager is dan die van bijvoorbeeld de Willibrordusputten. De 
afgelegen ligging kan daarbij een rol gespeeld hebben. 
Toch gaan er ook over Eessens Put “sterke” verhalen de ronde. Het zou zijn voorgekomen dat het 
paard van een boer in de put vastraakte en dat er geen mogelijkheid was om het paard eruit te 
krijgen.11 De resten van het paard moeten nog steeds in Eessens Put aanwezig zijn. Verder is het 
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veelzeggend dat Eessens Put ook werd aangeduid als de Boze Put of de Beuse Put12. Een plaats die 
niet te vertrouwen is en waar rare dingen gebeuren. 
 

              
Het wonderbare putje van Handel en de Willibrordusput van Deurne/Meijel, locaties met sterke 
kwelverschijnselen die een religieuze betekenis kregen. 

 
Alhoewel in Oss, Handel en Meijel de “putten” in ons landschap ook daadwerkelijk het uiterlijk 
kregen van een gebouwde put, zal de oorspronkelijke vorm er anders uitgezien hebben. Het gaat om 
natuurlijk ontstane bronnen. De sterke kwel veroorzaakt een klein vennetje met open water. In geval 
van Eessens Put lazen we al over een “rond kuiltje”. Omdat Eessens Put ook als grensmarkering 
fungeerde zal duidelijk zijn dat het niet om een groot open ven kan gaan. Alleen kleine vennetjes en 
kuilen kunnen als grensmarkeringen worden gebruikt. De kuil op de Bunthorst, waar Gemert, Bakel 
en Oploo elkaar raken is een voorbeeld uit de buurt.13 Verwacht mag worden dat de diameter 
maximaal 10 meter zal hebben bedragen (op de waterlijn). Onderzoek kan wellicht meer duidelijk 
verschaffen, maar de vraag is of in een moerassig kwelgebied de vroegere afmetingen van de put wel 
achterhaald kunnen worden.  
 

Reconstructie met meerdere doelen 
Reconstructie van Eessens Put is tot nu toe voornamelijk belicht vanuit cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden. De historische betekenis van Eessens Put is groot en landschappelijk 
gezien was het een markant en opvallend punt. Dat de heemkundekringen van Deurne en Bakel 
pleiten voor een reconstructie is dan ook niet verwonderlijk. Er zijn echter meerdere doelen 
mogelijk. Reconstructie van Eessens Put heeft ook een duidelijk doel op het gebied van natuur en 
ecologie. Herstel van de put draagt ongetwijfeld bij aan een veel rijkere en natuurlijke omgeving en 
past dan ook in het plan voor beekherstel van de Kaweise Loop. 
Daarnaast is er een waterdoel te bereiken. Eessens Put is al lang uit het landschap verdwenen, maar 
ontstond destijds als een bron. De sterke kwel die hier van nature aanwezig is wordt in de 
waterhuishouding op dit moment niet gebruikt. Het is goed mogelijk dat herstel van de put ook 
herstel van de kwel tot gevolg heeft. Een hydrologisch onderzoek naar de kwel rond Eessens Put 
maakt het mogelijk om de put op een zodanige plaats neer te leggen dat optimaal gebruik gemaakt 
wordt van de natuurlijke kwel. Die plaats zal nauwelijks verschillen van de plaats waar Eessens Put 
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ooit van nature ontstond. Volgens getuigenverklaringen in historische stukken lag de put op wat nu 
Bakels gebied is, naar schatting een meter of vijf ten noorden van de Kaweise Loop, in een 
toevoerslootje vanuit het noorden, dus met een open verbinding met de Kaweise Loop. 

 
 

Recreatie, educatie, informatie en toegankelijkheid 
Herstel van het cultuurhistorisch fenomeen Eessens Put moet tevens als gevolg hebben dat 
bezoekers er kennis van kunnen nemen en dat het gebruikt wordt om de historie van de plek onder 
de aandacht te brengen. Dat kan door het verstrekken van informatie op verschillende manieren. Te 
denken valt aan informatie op erfgoedgeowiki, maar ook informatie ter plekke. Tegelijkertijd is 
ontsluiting van de plek van belang en bij voorkeur wordt de plek opgenomen in wandel- en 
fietsroutenetwerken van de regio. 
De locatie van Eessens Put ligt niet langs bestaande wandel- of fietsroutes, maar wel in de nabijheid 
van meerdere routenetwerken. De locatie is ruim 100 meter verwijderd van een bestaande zandweg 
(verbinding tussen Duifweg in Deurne en Oude Kerkbaan in Milheeze), die wel in een routestructuur 
opgenomen is of kan worden. Onderzocht moet worden of er een mogelijkheid is om vanuit deze 
zandweg via een ommetje langs Eessens Put te wandelen. Een stukje ten noorden van Eessens Put is 
een begaanbaar zandpad aanwezig, dat uitkomt op de Oude Kerkbaan. Verlenging van deze pad naar 
het zuiden biedt de mogelijkheid voor een ommetje.  
Een meer recht-toe-recht-aan mogelijkheid is om vanaf het bruggetje via de schouwpad langs de 
Kaweise Loop naar Eessens Put te wandelen en via dezelfde route weer terug.  

Bankert

Duifweg

Bankert

Duifweg

 
 
De situatie rond Eessens Put op de kadastrale kaart van ca 1900. In het westelijk gedeelte zijn de 
oude meanders van de Kaweise Loop ingetekend. Rode stip: Eessens Put; Groene stip: bestaand 
bruggetje. 
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De gemeente Deurne (Henk Beishuizen) zal overleggen met de gemeente Gemert-Bakel wat het 
meest in aanmerking komt. 
Een informatiebord ter plaatse is gewenst. Met het oog op de toekomst moeten ook andere 
technische mogelijkheden om achtergrondinformatie op te vragen overwogen worden. Hierbij kan 
worden gedacht aan een QR-code en de mogelijkheid routes en route-informatie te downloaden op 
GPS of fietscomputer. 
De locatie opnemen in een (thematische) route met bijbehorende folder is eveneens mogelijk, maar 
moet passen in het totale aanbod. 
Om van Eessens Put ook daadwerkelijk een opvallende landschapsmarkering te maken is het aan te 
bevelen om in de gereconstrueerde put een blikvanger te plaatsen die op afstand direct zichtbaar en 
opvallend is en uitnodigt voor een bezoek. Dat betekent dat er gedacht moet worden aan een hoge 
markering in de vorm van een lange paal of staak. Wellicht is een combinatie met een ooievaarsnest 
mogelijk, maar een markering als land-art object kan ook worden overwogen.  
Tenslotte is het gewenst om rond Eessens Put een boekje samen te stellen en uit te geven, gericht op 
verdere bekendheid van de put en op publiciteit voor het reconstructieproject. 
 

 
 
 

Advies voor de reconstructie van Eessens Put 
Eessens Put lag op de grens van Deurne en Bakel op een plaats die in deze notitie nader is bepaald. 
Op bovenstaande foto wordt Eessens Put gelokaliseerd op de gemeentegrens in de huidige Kaweise 
Loop ter hoogte van de plaats waar een sloot met een begeleidende knotwilgenrij in de Kaweise 
Loop uitmondt. Of de put nog vóór, in of juist achter de sloot met de knotwilgen lag is onduidelijk. 

Op de voorgrond het bruggetje in de zandweg tussen Bankert (Milheeze) en Duifweg (Deurne). 
Op de achtergrond, daar waar de knotwilgenrij de Kaweise Loop nadert, lag Eessens Put. (foto 
Pieter Koolen). 
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Archeologisch onderzoek naar de put kan misschien uitkomst bieden, maar het is te verwachten dat 
dergelijk onderzoek, gezien de bodemsamenstelling in een natuurlijk beekdal, geen nader uitsluitsel 
kan geven, te meer omdat volgens de bronnen de put in het verleden werd verplaatst. 
Heemkundekring H.N. Ouwerling vroeg een offerte aan RAAP voor een dergelijk onderzoek (zie 
bijlage), waarvan gebruik gemaakt kan worden, maar het lijkt efficiënter als niet vooraf aan de 
reconstructie een archeologisch onderzoek plaatsvindt, maar dat er een archeologische begeleiding 
wordt gerealiseerd als de Eessens Put wordt gereconstrueerd. 
Om gebruik te kunnen maken van de aanwezige kwel is een hydrologisch onderzoek misschien 
nuttig. Dat hydrologisch onderzoek kan ook iets zeggen over de concrete oorspronkelijke ligging van 
de put. 
Eessens Put lag een aantal meters ten noorden van de Kaweise Loop, maar had met de loop wel een 
verbinding. Er lag een bocht in de Kaweise Loop ter plaatse. Reconstructie van de put zal daarom ook 
het meest historisch verantwoord zijn als de put precies op de grens ligt (in de huidige loop), terwijl 
de waterloop een stukje zuidelijker ervan om de Eessens Put heen wordt geleid. De bocht in de 
Kaweise Loop wordt dan tegelijkertijd hersteld. Het slootje vanuit het noorden kan uitmonden in 
Eessens Put. 
Vanwege de waterkwaliteit is een open verbinding tussen Kaweise Loop en Eessens Put misschien 
niet wenselijk. Hopelijk is de wateraanvoer in het slootje en de kwel in de put zodanig sterk dat er 
toch steeds voldoende water in de put aanwezig is. Middels een overloop naar de Kaweise Loop kan 
overtollig water worden afgevoerd. 
De gereconstrueerde Eessens Put heeft een diameter op het waterniveau van ca 10 meter en heeft 
relatief steile oevers, eventueel met graszoden versterkt. 
De put moet toegankelijk zijn voor voetgangers. Een ommetje is wenselijk en mogelijk naar het 
noorden, waar al een stuk (particulier) pad ligt dat uitkomt op de Oude Kerkbaan. Het ommetje moet 
worden opgenomen in de bestaande routestructuren door deze eventueel aan te passen. 
Plaatsing van informatieborden is gewenst, naast een extra hoge markering in Eessens Put, die het 
punt van afstand al doet opvallen (ooievaarsnest of land-art). 
Publiciteit is belangrijk. Samenstelling van een boekje over Eessens Put is gewenst en kan dienen als 
bron voor andere informatiepunten, al dat niet op of middels internet.  
 
Tenslotte hechten de heemkundekringen van Bakel en Deurne en de SAS er aan om inbreng te 
hebben als de concrete inrichtingsplannen en bestekken worden opgesteld. Een zorgvuldige 
afweging van wat er in het terrein kán met wat er gewenst wordt vanuit het historisch perspectief 
wordt voorgestaan. Daaraan wordt met plezier een bijdrage geleverd. 
 

Realisatie en financiering 
Reconstructie van Eessens Put past geheel in de laatste fase van het beekherstelprogramma van de 
Kaweise Loop. De inrichting van het gedeelte van de Kaweise Loop vanaf de weg Deurne-Milheeze 
tot en met Eessens Put kan beschouwd worden als afronding van dit programma. De oude meanders 
van de Kaweise Loop ten westen van Eessens Put zijn goed gedocumenteerd om hersteld te worden. 
Dat geldt inmiddels ook voor Eessens Put zelf. Het gedeelte van de Kaweise Loop ten oosten van 
Eessens Put werd in het verleden als rechte waterloop gegraven. Het verdient aanbeveling om dat 
stuk ook daadwerkelijk recht te laten. 
Realisatie van deze laatste fase kan door waterschap Aa en Maas worden opgepakt binnen het 
Integraal GebiedsProgramma (IGP) Bakel-Milheeze. Niet alleen de organisatie, maar ook de 
financiering past in het IGP. Het is wellicht mogelijk om t.b.v. de cultuurhistorische aspecten een 
beroep te doen op extra financieringsbronnen, zoals Leader. 
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Noten 
1. Bureau Lantschap, 2007, blz 22 aanbeveling 5. 
2. Royal Haskoning, 2007, blz 33 en bijlage plankaart traject Kaweide-Bankert 
3. Ton Spamer, 2009  
4. De gegevens voor deze paragraaf zijn grotendeels ontleend aan de al eerder aangehaalde, rijk 
gedocumenteerde studie van Ton Spamer uit 2009. 
5. De afbeelding van de tabel is afkomstig van rein van den Broek en Lambert van de kerkhof van 
heemkundekring Bakel en Milheeze. 
6. Ontleend aan Ton Spamer, 2009. 
7. idem 
8. BHIC; ingang nr 17, Archief provinciaal bestuur, inventarisnummer 6638. Met dank aan Antoon 
Vissers.  
9. Het gebied rond Eessens Put is in het rapport Brabantse Wijstgronden in Beeld uit 2003 aangeduid 
als wijstgebied type C2. De kaart is ontleend aan het rapport Nadere Inventarisatie Wijstgebieden 
2007.   
10. ontleend aan presentatie Wijst en Cultuurhistorie voor Brabants Heem 2009.  
11. Mondelinge mededeling Frans van Heuven 
12. Niet alleen op de kaart van Henrik Verhees wordt Eessens Put aangeduid als Boze Put, maar ook 
in het oud archief van de voormalige gemeente Bakel, geïnventariseerd en bewerkt door E. van 

Emstede (Varia Peellandia historiae ex fontibus) komt herhaaldelijk de vermelding Beuse Put voor.  
13. Jan Timmers, Langs de Palen, mei 2002. 
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