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Deel 1: Een Historisch geografische verkenning 
 

1. Vennen op de Lieropse Heide 

 
De Lieropse Heide is samen met de Strabrechtse Heide een geheel. Het was eeuwenlang 
een groot heidegebied. Op de heide veel door de wind gevormd relief met hogere en 
lagere delen. Door het voorkomen van leemlagen in de ondergrond is de afwatering van 
de lage delen soms erg slecht en zijn er vennen gevormd. Op de Lieropse Heide en zijn 
directe omgeving herkennen we middels de hoogtekaart van het gebeid veel vennen en 
vennetjes. 
 

 
Hoogtekaart van de Lieropse Heide. Rechts van het midden het ontgonnen Meerven. 

Onderaan midden het Starven. Links daarvan een deel van het Beuven en links op de 

kaart het Kranenven. In het midden boven Moorsel. 

 
Een aantal vennen is als zodanig door ontginning verdwenenm, zoals bijvoorbeeld het 
Meerven. Andere grote vennen bestaan nog steeds. Opvallend op de hoogtekaart is het 
voorkomen van een groot aantal relatief kleine depressies in het gebied tussen Meerven, 
Beuven, Kranenven en Moorsel. Een aantal ervan is in de Lieropse bossen aanwezig, 
maar soms moeilijk herkenbaar door de aanwezige begroeiing. 
 
 



 
Een ven zonder naam ten oosten van het Kranenmeer in de Lieropse bossen. Dit ven is 

duidelijk herkenbaar. Andere veel kleinere vennetjes zijn moeilijk herkenbaar. 

 
 

2. De oude grens tussen Lierop en Mierlo 

 
De Strabrechtse heide ten westen van de Lieropse Heide behoort nu tot de gemeente 
Heeze-Leende. Voorheen behoorde dat deel tot aan de Hoenderboom tot de gemeente 
Mierlo. De grens tussen Mierlo en Lierop loopt door natuurgebied Sang en Goorkens en 
verder naar het zuiden tot aan Hoenderboom. De grens tussen Lierop en Mierlo wordt in 
1292 door hertog Jan II vastgelegd. In Sang en Goorkens staan de oude grenspalen met 
de namen Egelromsput en Lakerboom. Vandaar loopt de grens naar de paal op de 
Bullensberg en dan, volgens een oorkonde van 1300, in rechte lijn naar Hoenderboom, 
waar het grondgebied van 5 dorpen bij elkaar komt. In 1196 wordt Hoenreboom als 
grenspaal al vermeld. 
De paal op de Bullensberg stond ter hoogte van de plaats waar de weg van Lierop naar 
Mierlo de grens kruist. Dat is pal ten noorden van de A67 bij het huidige 
viaduct/wildwissel. Vanaf dit punt naar het noorden toe ligt nu nog op de grens van 
Lierop en Mierlo een landweer, bestaande uit een begroeide wal met greppels aan 
weerszijden. 
 



 
De landweer op de grens van Lierop en Mierlo ten noorden van de A67 

 
Het grenspunt Bullensberg werd ongetwijfeld gemarkeerd door een stenen grenspaal, die 
zoals gebruikelijk gemaakt zal zijn van Belgische hardsteen. In onze regio noemen we 
dat soort veel gebruikte natuursteen ‘blauwe steen’. De grenspaal werd dan ook vaak 
aangeduid met de naam Blauwe Kei. Een naam die later zelfs voor het gehele gebied 
rond de grenspaal ging gelden. 
 
Op de kaart van Mierlo die oorspronkelijk in 1656 is getekend, is ter hoogte van 
Hoenreboom de grens aangepast. Daar is op de kaart tussen het Beuven en het 
Hoenrebooms Venneke, precies op de rechte lijn naar Hoenderboom een gerechtspaal 
getekend boven op een heuveltje. Het voorkomen van gerechtsplaatsen en galgen ter 
hoogte van dorpsgrenzen is een algemeen verschijnsel. Bezoekers van het dorp werden 
op die manier meteen gewezen op de mogelijke gevolgen van rechtsovertredingen. 
 

 
Fragment van een kaart van 

Mierlo, van oorsprong uit 

1656. Bovenaan het Beuven 

Rechts bij de letter H de 

grenspaal Hoenderboom. In 

het midden van de kaart is 

een heuvel getekend met 

daarbovenop de paal en als 

bijschrift: Gerechtspaal. 



 
De huidige gemeentegrens op de Strabrechtse Heide wordt gemarkeerd door een 

zandweg. Aan het eind van de weg op deze foto stond de grenspaal Bullensberg, later De 

Blauwe Kei. 

 



 

3. De hoeve Moorsel 

 
De buurtschap Moorsel is ontstaan uit één enkele hoeve op Moorsel, die in de loop van de 
tijd gesplitst is in meerdere delen, waardoor meerdere boerderijen op Moorsel 
verschenen. 
In 1155 schenkt Godfried van Oorbeke drie hoeven te Lierop aan Floreffe, waartoe ook 
de hoeve te Moorsel behoorde. Moorsel is zeer waarschijnlijk de oudste hof van Floreffe 
in Lierop. In 1244 schenkt ex-keizerin Maria van Brabant heidegebied aan de hof van 
Moorsel, waarop dan daadwerkelijk broeders van Floreffe woonden. Later blijkt dat 
pachten van andere hoeven van Floreffe op Moorsel moesten worden afgeleverd. De 
hoeve op Moorsel moet in 1155 al enige tijd hebben bestaan. 
 
De oudste ontginning van Moorsel ligt op een dekzandrug. De dekzandrug van Moorsel 
zal aanvankelijk geëxploiteerd zijn vanuit een centraal gelegen hoeve. In de 13de eeuw 
verschuift de bewoning naar de rand van de dekzandrug, zoals dat elders ook gebeurde. 
Vanaf die tijd ligt de hoeve op de zuidwestelijke hoek en wordt de dekzandrug als 
akkergebied ingericht. 
De oude akker is in de loop der tijd flink opgehoogd door het toepassen van het 
potstalsysteem voor de bemesting. Door deze ophoging ontstonden aan de rand 
steilranden, die nu nog aan de westrand en de zuidrand van de akkers van Moorsel 
aanwezig zijn.  
In de bijlagen bij de archeologiekaart van de gemeente Someren zijn gegevens van een 
tweetal boringen opgenomen die het bovenstaande bevestigen. Er werd geconstateerd 
dat het aanwezige esdek een dikte had van 1.20-1.35 m. met daaronder een 
humuspodzol. Ook de terreintrede op de grens van akkercomplex met bos is daar 
genoemd.  
 
Ten westen van de dekzandrug van Moorsel ligt een laaggelegen gebied, met daarin het 
Moorsels Loopke, dat noordelijk in de Goorloop uitkomt. In het lage gebied zal 
oorspronkelijk hoogveen (moer) zijn voorgekomen. Moorsel dankt er zijn naam aan. Het 
hoogveen zal al in de middeleeuwen gestoken zijn als turf. Een deel van het lage gebied 
was aan het eind van de middeleeuwen als beemden in gebruik genomen bij de hoeve 
Moorsel.  
Het geheel van akker en beemden van de hoeve Moorsel lag rondom in de heide en werd 
in zijn geheel omheind. In oude bronnen staat genoteerd dat de hoeve oorspronkelijk 
bestond uit één huis, een schuur, maar liefst twee schaapskooien, een ‘seylhuys’ en een 
turfschop. Ze lag verder ‘in syne potinge (aanplant) mette landeryen en daeraen gelegen’ 
De omheining diende als veekering voor het loslopende vee op de heide. Door het 
overmatig gebruik van de heide is deze gaan verstuiven. Met de overwegende 
westenwinden vormt het vliegend zand van de Lieropse Heide een bedreiging voor de 
ontginning op Moorsel. De begroeide omheining (de potinge) zorgde er ook voor dat het 
stuifzand van de heide werd opgevangen en niet op de akkers terecht kwam. Door het 
invangen van stuifzand groeide de wal aan de zuid- en westzijde uit tot een brede wal, 
die met hakhout werd beplant en daardoor op zijn plaats bleef.  
De verstuivingen op de Lieropse Heide ten westen van Moorsel moeten behoorlijk 
intensief geweest zijn. We zien dat nu nog aan het bestaande relief op de heide, maar we 
zien het ook bij de wal aan de westzijde van Moorsel. Het gehele heidegebied tot en met 
de wal is in zijn geheel verhoogd. Aan de Moorselse kant van de wal ontstond daardoor 
een hoge steilrand, die nu nog aanwezig is. 
Op de plaats van de oorspronkelijke omheining treffen we nu een houtwal aan met 
daarop voornamelijk eiken. In de vorige eeuw was dat nog een dichtbegroeide 
hakhoutwal. Behalve de typische begroeiing heeft de wal deels een verhoogd wallichaam, 
deels is het een steilrand. Het zijn de zichtbare resultaten van de oude middeleeuwse 
omheining.  
 



 
De hoogtekaart van Moorsel. Lage delen zijn blauw, hoe hoger het terrein hoe roder de 

kleur. Het laag gelegen deel van Moorsel met ten oosten ervan de oude akkers zijn 

duidelijk te onderscheiden. In rood de steilranden van de oude akker. Paars de begroeide 

wal als begrenzing van de ontginning. Rechtsboven de kampontginning Oeijenbraak. 

 
Aan het begin van de achttiende eeuw werd de hoeve Moorsel opgesplitst in twee even 
grote delen. Rond 1770 is er nog een nieuw huis bij gebouwd. In 1832 bestaat de 
buurtschap nog steeds uit 3 boerderijen. De boerderijen liggen nu nog geclusterd op 
dezelfde plaats, waar de hoeve aan het eind van de middeleeuwen stond.  
 
Het unieke van Moorsel is dat de oorspronkelijke ontginning midden in de heide zo goed 
als ongestoord bewaard bleef, maar nu als cultuurland in de dennenbossen. Immers de 
heide is in de 20ste eeuw beplant met dennenbomen. 
De oude houtwal is nog bewaard gebleven en de bewoning is beperkt tot een dicht 
cluster van gebouwen. 
Cultuurhistorisch gezien is Moorsel een belangrijk monumentaal ensemble: bewoning, 
oude ontginning van akkergebied en beemden met een wal binnen een niet verder 
ontgonnen omgeving. Een ensemble dat grotendeels ongeschonden uit de middeleeuwen 
is overgeleverd. 
 
Ten noordoosten van Moorsel ligt een andere middeleeuwse stichting, de hoeve 
Oeijenbraak. Ook daar herkennen we een oude akker en een laag gelegen 
beemdengbied. De hoeve Oeijenbraak zal minder oud zijn dan Moorsel en lijkt een 
kampontginning uit de 13de of 14de eeuw. 
 



 
Fragment van de archeologische beleidskaart van Someren. De middeleeuwse hoeven 

Moorsel en Oeijenbraak zijn aangegeven. De oude akkers van beide hoeven worden 

gekarteerd als archeologisch waardevol. De wal ontbreekt op de kaart. 

 



 

4. Van heidegebied naar bosgebied 

 
De Lieropse heide is eeuwenlang een heidegebied met vennen, stuifzand en heuvels. De 
heide werd door boeren in de regio voor allerlei doeleinden gebruikt. Turf steken, 
graasgebied voor schapen, bijenhouderij, etc. Het belangrijkste was het maaien van 
heide voor de mestproductie. Later werd zelfs de heide geplagd en werden gehele 
heidezoden verwerkt in de stalmest. Het maaien en plaggen van de heide werd sterk 
gereguleerd om overdadig gebruik tegen te gaan. Te veel plaggen levert kaalslag en 
zandverstuivingen op. Dit gebruik van de heide hield echter de heide als zodanig in 
stand. Na de introductie van kunstmest neemt het belang van de heide af. We zien dan 
ook dat na 1900 steeds grotere delen van de heide worden ontgonnen.  

 
De Lieropse Heide in 1840. Weinig bossen zijn aanwezig. De donkergroene bebossing op 

de kaart is aangeplant tussen 1830 en 1840 en dus nog maar net aanwezig. De 

ontginning Moorsel ligt als een eiland in de heide. Linksboven Sang en Goorkens, 

rechtsonder het nog niet ontgonnen Meerven. 

 
Het ontginnen van de heide kent twee varianten. Ontginnen tot landbouwgrond of 
ontginnen voor de bosbouw. Lager gelegen delen zoals het Meerven werden ontgonnne 
tot landbouwgebied. Groite delen van de heide werden aangeplant met dennen voor de 
houtbouw. De stammen werden als stuthout in de mijnen van Limburg gebruikt. 
Hieronder topografische kaarten van respectievelijk 1900, 1912 en 1953, waarop de 
aanplant van dennenbossen goed te volgen is. 
 



 
In 1900 alleen ten zuidoosten van Moorsel aanplant van dennenbos, dat later overigens 

deels weer verdween en landbouwgebied werd (ten zuiden van de Moorselseweg). 

 

 
Anno 1912. Aan de zuidkant van Moorsel worden de eerste dennenakkers aangeplant in 

een rechthoekig blokkenpatroon, gescheiden door brandgangen. Het Meerven is 

ontgonnen tot weiland. 

 



 
De Lieropse Heide in 1953. Het geheel is al “verkaveld” in blokken voor de verdere 

aanplant met dennen. Langs de zandpaden tussen de blokken is in donkergroene kleur 

aangegeven dat er loofhout aanwezig is. Ook de oude houtwal aan de westrand van 

Moorsel is daarom duidelijk zichtbaar. 

 
De aanplant van dennenbossen gebeurde in een rechthoekig patroon van blokken bos 
met daartussen zandwegen. De berm van de wegen tussen de afzonderlijke blokken 
werden aangeplant met loofhout, dat minder snel vlam vat en dat bij bosbranden 
voorkomt dat de brand snel verplaatst naar een ander blok. Vandaar de naam 
‘brandgang’ voor deze wegen door het bos.  



 

5. Het onderduikerskamp 

 
In de bossen ten zuidwesten van Moorsel werd in de Tweede Wereldoorlog in 
onderduikerskamp aangelegd. De houtopstand was er nog jong en daardoor was een 
dichte begroeiing aanwezig. Een ideale omgeving voor een schuilplaats. 
Het bestaan van het onderduikerskamp in de Lieropse bossen is uitgebreid beschreven in 
afzonderlijke publicaties. Op de plaats van het kamp is nu nog de oven van destijds 
aanwezig en er zijn herinneringsplaquettes aangebracht. Het kamp was echter een stuk 
groter dan nu zichtbaar is. Meer aandacht voor de plaats en de gebeurtenissen die zich er 
af speelden is een zinvolle aanvulling op hetgeen nu nog aanwezig is. 
 

 
Het nog aanwezige oventje in het voormalige onderduikerskamp in de Lieropse bossen. 

 
 



 
De aanwezige plaquette met daarop de plattegrond van het kampgebouw. Het markeren 

van de fundamenten van het gebouw maakt de herinnering een stuk beter zichtbaar. 

 
 



Deel 2: Initiatiefvoorstel herstel Lieropse Heide en Moorsel 

 
Het gebied tussen het dorp Lierop en de Strabrechtse Heide verdient het om op een 
andere manier ingericht te worden dan nu het geval is. Bij IVN Asten-Someren en 
heemkundekring De Vonder zijn een aantal ideeën ontstaan om hieraan vorm te geven. 
 
De meest belangrijke wijziging betreft het verwijderen van een deel van de bosaanplant 
die op de Lieropse Heide is aangelegd vanaf het eind van de 19de eeuw.  
Verwijderen van een deel van de dennenaanplant heeft meerdere effecten. Op de eerste 
plaats is het daardoor mogelijk om de relatie tussen de ontginningen Moorsel, 
Oeijenbraak, Meerven en het heidegebied zichtbaar te maken. Een brede open zichtlijn 
tussen Beuven-Starven aan de ene kant en het Meerven aan de andere kant is een 
belangrijke landschappelijke verbetering. Ook de relatie tussen de heide en de 
kampontginning Moorsel is van belang. De middeleeuwse wal om Moorsel, die voor een 
belangrijk deel nog bestaat wordt daardoor zichtbaar en de kampontginning Moorsel als 
heideontginning wordt daarmee duidelijk gemaakt. 
Een ander punt is de droogtebestrijding. Door dennen te verwijderen zal meer vocht in 
de bodem blijven, omdat er minder verdamping via de bomen zal plaatsvinden. De 
droogtebestrijding op de Strabrechtse en Lieropse Heide is al jaren een punt van 
aandacht en op deze manier zal er een belangrijke stap worden gezet. 
Op de derde plaats zal het selectief verwijderen van dennen ervoor kunnen zorgen dat de 
harde gradiënten die er nu bijna overal zijn bij de bosranden, een ander en meer 
vriendelijk karakter krijgen. Een minder harde gradiënt heeft een veel grotere 
ecologische waarde en belevingswaarde. 
Het vierde argument is dat het oorspronkelijke reliëf met laagtes en vennetjes, dat veelal 
nog aanwezig is, weer zichtbaar en beleefbaar wordt. Mogelijk is een vergroting van het 
areaal stuifzand in de toekomst haalbaar. 
Op de vijfde plaats wordt het oude heidelandschap weer voor een belangrijk deel 
hersteld. 
 
De plaatsen waar de dennen verwijderd zouden kunnen worden liggen niet op voorhand 
vast. Met een paar zaken moet rekening gehouden worden. De brede zichtlijnen naar 
Meerven en naar Moorsel kwamen al aan de orde. Daarnaast is het wenselijk om een 
groene buffer tussen heide en A67 te handhaven.  
 
De aanpassingen hebben effecten die voor natuur en landschap een verbetering zullen 
betekenen. Daarnaast zijn er een aantal cultuurhistorische objecten in het gebied 
aanwezig, die het verdienen om meer aandacht te krijgen en die, samen met de 
landschappelijke aanpassingen, een positieve bijdrage zullen leveren aan de toeristisch-
recreatieve potentie van het gebied. De relatie tussen ontgonnen cultuurlandschap (bij 
Moorsel en Oeijenbraak) en het heidegebied is daarvan het meest opvallende. Ook is het 
nuttig om vanuit cultuurhistorisch perspectief een deel van de dennenaanplant te 
handhaven en als zodanig te onderhouden inclusief het aanwezige rechthoekige patroon 
van de aanwezige brandgangen met loofbomen in de bermen. 
Daarnaast zijn nog te melden: 
� De wal rond de oude kampontginning Moorsel 
� De grenslijn van Blauwe Kei naar Hoenderboom met de oude grensmarkeringen 

(palen en keien) in het verlengde van de landweer tussen Lierop en Mierlo aan de 
noordkant van de A67 

� De galgenberg 
� Onderduikerskamp 
� Prehistorische weg Asten-Geldrop via Lierop, pal aan zuidkant van de A67 
� Het Meerven als ontgonnen ven met de waardevolle aanwezige 

perceelsrandbegroeiing 
 



Behalve de objecten zelf is het van belang om informatie hierover te verschaffen, wat in 
de vorm van informatieborden kan plaatsvinden, maar ook via moderne hulpmiddelen op 
smartphones. 
 
Het gebied kan verder toeristisch en recreatief worden versterkt door fiets en 
wandelroutes. In het kader van het IDOP zijn hiervoor ook wensen geuit. 
Het plan kan in fasen worden uitgevoerd, maar het is nuttig om een meerjarenplan te 
maken zodat er voor toekomstige ontwikkelingen een stip aan de horizon vastligt. 
 
Bovenstaande plannen passen uitstekend in de ambitie van de gemeente Someren om 
een vooraanstaande positie in te nemen bij Entente Florale.  
 
Bovendien sluiten ze aan bij initiatieven van enkele bewoners van de buurtschap Moorsel 
voor het vestigen van toeristische en recreatieve accommodaties  
 
 


