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1. Inleiding 
Waterschap Aa en Maas is een project gestart onder de naam Gebiedsontwikkeling ‘t Aa-dal Zuid. 

Met dit project worden meerdere doelen nagestreefd in het gebied, die betrekking hebben op het 

dal van de Aa ten zuiden van de A67 en de Kleine Aa. Bij de Kleine Aa zijn al een aantal doelen 

gerealiseerd, met name een deel van de EVZ tussen de provinciale weg naar Heeze en de Kerkendijk.  

Bij de oostelijke zijbeken van de Aa (Eeuwselseloop, Voordeldonkse Broekloop, Beekerloop) zijn 

binnen het project geen specifieke doelen of opdrachten geformuleerd. 

De doelen van het project op een rijtje: 
1. Kleine Aa 

 2,5 km EVZ 

 3 km Beekherstel 

 7 vismigratieknelpunten oplossen 

 KRW 

 Cultuurhistorie en recreatie 
2. Aa Asten (tot Starkriet) 

 1 km EVZ 

 8 km Beekherstel 

 4 vismigratieknelpunten oplossen 

 KRW 

 Cultuurhistorie en recreatie 
3. Aa Someren (vanaf Starkriet tot Limburgse 

grens) 

 4 km Beekherstel 

 2 vismigratieknelpunten oplossen 

 KRW 

 Cultuurhistorie en recreatie  
4. Sluis 10 

Waterschaptrekker: Invulling geven aan 
afspraak tussen provincie, particulier en 
waterschap voor ontwikkeling afslag A 67. 

5. Ontwikkeling bedrijventerrein Raaijmakers 
Gemeentetrekker: Meeliften met NIMBY-subsidie en verbeteren waterdoelen en benutten 
kansen, creëren economische dragers (?) en meerwaarde voor de streek landschappelijke 
inpassing beek en beekomgeving 

6. GGOR Landbouw/DAW beekzone (ZLTO) 
Optimalisatie waterhuishouding tbv de gebiedsfuncties ( gericht op landbouw) kwantiteit en 
kwaliteit 

7. Waterkwaliteit onderdeel DAW/KRW 
CASE: Verbeteren waterkwaliteit 

8. EVZ Zuid-Willemsvaart combinatie RWS 
 
Bij het realiseren van de doelen zal er op een aantal plaatsen worden ingegrepen in het landschap. 
Bovendien staat cultuurhistorie in combinatie met recreatie expliciet bij de doelen vermeld. Reden 
genoeg om de historische ontwikkelingen in het gebied goed te bekijken, de cultuurhistorische 
waarden in beeld te brengen en tenslotte een aantal concrete adviezen te formuleren om de 
cultuurhistorie van het gebied te verbeteren, meer zichtbaar en toegankelijk te maken. 
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Deze notitie bestaat voor een belangrijk deel uit een historisch-geografische beschrijving van het 
gebied, waarbij we ons niet puur beperken tot het dal van de Aa en Kleine Aa, maar daar ook de 
omgeving bij betrekken voor zover dat relevant is. 
In het kader van de plannen in het gebied Heihorsten, waarbinnen de aanleg van een deel EVZ van de 
Kleine Aa werd gerealiseerd, is eerder een notitie gemaakt over de cultuurhistorie van de bovenloop 
van de Kleine Aa onder de titel Herstel en ontwikkeling van het cultuurhistorisch landschap van het 
recreatieplangebied Heihorsten. De inhoud van die notitie wordt niet herhaald in dit rapport. Het is 
een op zichzelf staande notitie naast dit stuk.  
 

 
Het projectgebied Aa-dal zuid. (luchtfoto 2015) 
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2. Het landschap rondom het zuidelijk stroomgebied van de Aa 
 

2.1 Geologie 
Het plangebied Aadal Zuid bevindt zich in de Roerdalslenk, een dalend gebied dat in het oosten 
wordt begrensd door de Peelrandbreuk en het Peel Blok en in het westen door de Feldbissbreuk en 
het Kempen Blok. Door de algehele daling van de Roerdalslenk in noordwestelijke richting bedraagt 
het hoogteverschil tussen zuid en noord ongeveer 16 meter, over een lengte van ongeveer 8 km. 
Gedurende het Midden en Laat Kwartair is de Roerdalslenk opgevuld met een 20-30 m dikke en 
complexe afwisseling van zand en leemlagen, hier en daar gescheiden door veen (Formatie van 
Boxtel). Bij het meeste materiaal gaat het om fluvio-eolische periglaciale sedimenten, afgezet dus 
door de wind en (smelt)water tijdens glacialen. Tijdens deze glacialen of ‘ijstijden’ bereikte het landijs 
Zuid-Nederland nooit, maar had het wel een grote invloed op de geologische processen door het 
verdwijnen van de vegetatie en het ontstaan van permafrost. 
Het bovenste deel van de Formatie van Boxtel bestaat uit dekzand behorend tot het Laagpakket van 
Wierden. Dit pakket is afgezet in zowel de Roerdalslenk als op het Peel Blok en dan vooral vanaf het 
laatste deel van het Midden-Weichselien of Pleniglaciaal (ca. 28.000 jaar geleden). Het Oud Dekzand 
bestaat uit afwisselende fijne laagjes zand en leem en is doorgaans wat lemiger dan het Jong 
Dekzand dat vooral aan de westzijde van Someren voorkomt. In twee warmere perioden, het Bølling 
en Allerød (tot respectievelijk 12.000 en 11.000 jaar geleden), werd de afzetting van dekzand tijdelijk 
onderbroken. Vervolgens is onder drogere omstandigheden het relatief leemarme Jong Dekzand I en 
II afgezet. De dikte van het pakket dekzand is in het plangebied van het Aadal over het algemeen 
meer dan 2 meter en op veel plaatsen zelfs meer dan 4 meter.  
 

 
Geologie en paleografie van plangebied en omgeving. 

 
Ten zuiden en zuidwesten van Someren is een slecht gedraineerd en daardoor vochtig heideareaal 
aanwezig dat een uitloper van de Peel vormde en was doorspekt met vennen. Pas in de eerste 
decennia van de 20ste eeuw werd dit gebied ontgonnen en ontstond Someren-Heide. De westrand 
van Someren vormt de waterscheiding tussen de stroomgebieden van de Dommel en de Aa. 
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Helemaal aan de zuidoostzijde van Someren stroomt verder de Diepenhoekse loop die uitmondt in 
de Aa. Aan de uiterste zuidwestzijde bevindt zich op het kaartbeeld nog net de oorsprong van de 
Sterkselse Aa. Deze behoort tot het stroomgebied van de Dommel. 
 

 
AHN met Peelrandbreuk en begrenzing van het stroomgebied van Dommel en Aa. 

 

2.2 Verschillende stroomrichtingen 
Het landschap in oostelijk Brabant wordt voornamelijk bepaald door de Peelrandbreuk met aan de 
oostkant de Peelhorst en de Roerdalslenk aan de westzijde. Het hoogteverschil langs de 
Peelrandbreuk heeft tot gevolg dat de afwatering van de Peelhorst overwegend een oost-west 
richting heeft. Het hele gebied helt licht af naar het noorden. De stroomrichting van de waterlopen in 
de Roerdalslenk is daarom overwegend zuid-noord. Door deze situatie kunnen we constateren dat 
oostelijk van de Aa de natuurlijke waterlopen overwegend van oost naar west lopen en dat westelijk 
van de Aa én de Aa zelf overwegend van zuid naar noord stromen. 
De samenstelling van het water in de Aa heeft ook te maken met de Peelrandbreuk. Door het 
wijstverschijnsel is het ijzergehalte hoog. Veel water van de Aa komt uit het hoogveen in de Peel. Dat 
water is relatief zuur. De samenstelling van het water van de Aa (zuur en ijzerhoudend) wijkt af van 
het water in bijvoorbeeld de Dommel. Opvallend is dan ook dat er langs de Aa geen volmolens 
voorkomen. Het water is doodeenvoudig ongeschikt voor het vollen van stoffen. Langs de Dommel 
werden wel volmolens ingericht. 
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Links het breukensysteem in Brabant. In het midden de breukenzone van de Peelrandbreuk. 
Linksonder de Feldbiss breuk en daartussen de Roerdalslenk met daarin het dal van de Aa. Rechts de 
hoofdstroomrichtingen van het watersysteem rondom het zuidelijk deel van het Aa-dal. 
 

2.3 Landschap 

 
Geomorfologische ondergrond van het plangebied. 
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De (huidige) kern van Someren bevindt zich in het midden van het centrale dekzandeiland, begrensd 
door de Aa en de Kleine Aa. Te zien is dat deze deels is gelegen in een dalvormige laagte. Markant 
zijn ten oosten van Someren de hoge dekzanden (Hoge en Lage Akers) waar de afgelopen decennia 
de grootschalige opgravingen van Waterdael hebben plaatsgevonden. Ten noorden van de 
Provinciale weg naar Heeze en direct ten westen van Someren tot aan de Kleine Aa, strekt zich een 
cultuurlandschap uit met akkers en weidegebieden, verspreide boerderijen en kleinere gehuchten 
die soms hun oorsprong hebben in de Late Middeleeuwen. Dit zelfde patroon maar op kleinere 
schaal zien we ook aan de andere kant van de Aa, aan de westkant van Asten en Heusden. Daar 
liggen de cultuurgronden overwegend iets verder verwijderd van het Aa-dal. Dat is het gevolg van de 
asymmetrie van het dal van de Aa. Door de overwegend westelijke winden bij de afzetting van 
dekzand is de westelijke oever van het Aa-dal steiler dan de oostelijke flank van het Aa-dal. Het 
gevolg is dat aan de westkant de akkers en dorpen dichter bij de beek liggen dan aan de oostelijke 
kant.  
Het gebied ten zuiden van de provinciale weg en rondom Someren-Heide en ten zuiden van Heusden 
kenmerkt zich landschappelijk als een uitgestrekt vlak en open gebied. Het betreft hier de zone van 
de jonge heideontginningen daterend uit de negentiende eeuw en vooral de eerste helft van de 
twintigste eeuw. De oude ontginningen bevinden zich met name op de dekzandruggen rondom 
Asten en Heusden ten oosten van de Aa en in Someren binnen de grenzen van de Aa en Kleine Aa en 
verder naar het noorden rondom de bewoningskernen Lierop en de gehuchten Hersel, Winkelstraat 
en Moorsel. 
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3. Het brongebied van de Aa 
 

3.1 Op zoek naar de bron 
Het stroomgebied van de Aa is in de loop van historische tijden niet veel veranderd. De 
waterscheidingen zijn niet verschoven, behalve bij de zuidgrens. Globaal gezien was aanvankelijk de 
huidige provinciegrens onder Someren en Asten ook de waterscheiding. De bron(nen) van de Aa 
moeten we zoeken aan de rand van het hoogveengebied van De Peel. In de loop van de eeuwen 
werd vanuit Someren en Asten steeds turf gestoken en langzaam verschoof de grens van het 
hoogveengebied naar het zuiden. Om de turf te kunnen winnen en het gebied na de veenwinning te 
kunnen gebruiken werd het ontwaterd en dat gebeurde door het graven van sloten. Op dezelfde 
manier werd tegelijkertijd de Aa in zuidelijke richting kunstmatig verlengd zodat de nieuwe sloten op 
de Aa konden afwateren. Je zou kunnen zeggen dat het beginpunt van de Aa langzaamaan in 
zuidelijke richting opschoof. Dat geldt niet alleen voor de hoofdstroom, maar ook voor een aantal 
zijbeken, waarvan de bron eveneens aan de rand van het hoogveen lag. Dat zijn de (voorgangers van) 
de Kievitsloop/Diepenhoekse Loop, de Eeuwselse Loop en de Voordeldonkse Broekloop. Tijdens de 
ontginning van het hoogveen zijn ze allemaal kunstmatig stroomopwaarts verlengd. 
Op zoek naar de oude bron van de Aa bekijken we oude documenten en kaarten. In archiefstukken 
wordt de bron van de Aa aangeduid als de Zeven Moeren of Zeven Meren. Daar lag ook het 
grenspunt tussen Asten, Someren en Nederweert. Het zou een gebied geweest zijn met een cluster 
van zeven kleine vennen of moerasgebiedjes. In 1367 werd de grens van de gemeente Asten door 
Hendrik Van Cuyk, heer van Asten als volgt vastgelegd: van de St. Willibrordusput bij Meijel 'tot 
Amsloe ende van Amsloe tot Seeven Meeren ende van Seeven Meeren tot s’Hertogen paelen ende 
van dyen paelen af tot Wyelput … '. 
 

  
Fragment van de kaart van Hendrik Verhees waarop de scheidingssloten van 1756 zijn aangegeven. 
 
Als grens is dat een wel erg globale aanduiding, maar voor dat moment kennelijk afdoende. Later 
was meer duidelijkheid nodig en zo werd in 1542 bij conflicten tussen Asten en Someren 
overeengekomen, dat 'opt middell vanden Seven Meeren eenen wijser ofte andere merckelijcke 
affsiende teecken' geplaatst zou worden. Midden in de Zeven Meren zou dus een zichtbare 
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grensmarkering geplaatst worden. In 1684 was de grensaanduiding op Seven Meeren 'het struyxken 
sijnde den oude paal'. In archiefstukken wordt de term ‘paal’ vaker gebruikt, terwijl geen echte paal 
bedoeld wordt, maar een andere grensmarkering zoals een bergje, een kuil of - zoals hier- een struik. 
Het slecht aangeven van het grensteken (hier was het niet meer dan een struik) leidde tot nieuwe 
meningsverschillen en pas in 1756 werd de grens door het graven van scheidingssloten duidelijk 
vastgelegd. 
Uit deze documenten over de grensaanduidingen wordt duidelijk dat er aanvankelijk weinig behoefte 
was aan een duidelijk grenspunt in het moerassige peelgebied en dat men bovendien de bron van de 
Aa niet nader kon aanduiden dan ‘ergens in het peelgebied dat de naam De Zeven Moeren had’. Het 
gebied de Zeven Meren vormde ook de grens tussen Someren, Asten en Nederweert. Nog in 1826 
werd geschreven dat de Aa “in de Zeven Meeren haren oorsprong vindt”. Die naam lijkt dan ook niet 
toevallig te zijn. De Aa krijgt zijn water uit het hoogveengebied De Peel. Het hele gebied is moerassig, 
op de ene plek meer dan de andere en het barst dan ook van de peelvennen. De naam Zeven 
Moeren of Zeven Meren zal dan ook niet gebaseerd zijn op het feit dat ter plaatse 7 peelvennen 
lagen. Het getal 7 moet in dit kader eerder worden opgevat als een getal dat staat voor een grote 
hoeveelheid. Zeven is het volledigheidsgetal uit de bijbel, dat verder voortleeft in het christendom. 
Op oude kaarten wordt vaak in dit oude grensgebied een zevental vennetjes ingetekend, maar dat 
lijkt meer het gevolg te zijn van de naam van het gebied dan dat er daadwerkelijk 7 vennen lagen.  
Op de oudste topografische kaarten is ten noorden van het grenspunt Someren-Asten-Nederweert 
de Aa als waterloop niet herkenbaar aanwezig, terwijl de kaarten een hoge nauwkeurigheid hebben. 
Pas ter hoogte van sluis 12 zijn stukken natuurlijke beeklopen zichtbaar. Zuidelijk ervan komen ze 
niet voor. Het gebied is de grens waar voorheen het hoogveen begon. Een moerassig gebied met 
peelvennen en turfputten. Op sommige plaatsen stroomt water weg in beeklopen, maar die eindigen 
weer verderop in moerasgebied. Een duidelijke waterloop die we de Aa kunnen noemen is er niet. 
Ook op latere topografische kaarten is het zoeken naar een natuurlijke waterloop die de 
oorspronkelijke bovenloop van de Aa zou kunnen zijn tevergeefs. Noordelijk van Heusdensedijk-
Behelp is de Aa wel als natuurlijke waterloop gekarteerd. Ten zuiden ervan is een groot drassig 
broekgebied aanwezig en nog zuidelijker komen we bij het hoogveen van de Peel. Je zou kunnen 
zeggen dat de Aa in zijn brongebied een soort omgekeerde delta vormt. Van diverse kanten is water 
afkomstig uit de Peel dat door moerassen en ondiepe vennen in noordelijke richting stroomt en ter 
hoogte van het Behelp samenkomt. Vanaf dat punt is een bedding van de Aa herkenbaar in het 
landschap aanwezig.  
Het ontbreken van een duidelijk bovenloop was met regelmaat aanleiding tot grensgeschillen. Het 
noordelijk deel van de grens tussen Someren en Asten was nooit een probleem, maar zuidelijk wel. 
Er bestond slechts een vage afspraak dat de Zeven Meren het grenspunt was en dat gebied werd dan 
ook als bron van de Aa beschouwd. Een echte bron ontbrak echter. Van diverse kanten kwam er 
water uit het hoogveen, het verzamelde zich in het broekgebied ten zuiden van het Behelp en vond 
daar pas een herkenbare beekbedding.  
Het ontbreken van een duidelijk bedding blijkt ook uit het watermolenlandschap in het zuidelijk Aa-
gebied. We weten dat er wel watermolens aanwezig waren op kleine zijstromen van de Aa zoals de 
Kleine Aa (watermolen Vladeracken) en op de Astense Aa (watermolens bij Belgeren en Ruth), maar 
op de zuidelijke hoofdstroom van de Aa ontbreken watermolens. Er was daar doodeenvoudig geen 
duidelijk beekdal en geen duidelijke waterloop, dus geen geschikte locatie voor een watermolen.  
Ten zuidwesten van het projectgebied was er op Hugten (gemeente Cranendonck) wel een 
watermolen op de huidige Sterkselse Aa (destijds ook Hugter Beek genoemd), die tot het 
stroomgebied van de Dommel behoort. 
 



Cultuurhistorie Aa-dal zuid  13 

 

 

3.2 Het broek bij de Wielput 
De Aa vormt een groot deel van de grens tussen Asten en Someren, met name ten noorden van het 
Behelp in Asten. Ten zuiden ervan lag een moerasgebied waar het water van de Aa doorheen 
stroomde, maar niet in een duidelijk herkenbare beek. De grens was daarom niet duidelijk 
aanwijsbaar. Aanvankelijk was dat niet problematisch, omdat het broekgebied toen nog door de 
bewoners van Someren en Asten gezamenlijk werd gebruikt. Later ontstond de behoefte aan meer 
duidelijkheid. 
In 1544 werd de grens van Asten met Someren vastgesteld te lopen in een rechte lijn van 'den wijser 
staende op Seven Meir' naar de Wielput. De naam Wielput is niet meer in gebruik. De naam en de 
vermeldingen suggereren dat het om een relatief klein gebiedje gaat dat met water gevuld is. De 
exacte ligging is niet bekend, maar ligt in de directe nabijheid van het punt waar de Aa een duidelijke 
bedding krijgt. Ten noorden van Heusdensedijk-Behelp ligt een klein laaggelegen bosgebiedje. Daar 
zou de Wielput gelegen kunnen hebben.  

De oudste topografische kaart van circa 1836 van het gebied De Zeven Meren. De 

stippellijn onderaan is de provinciegrens. Het woord “Keisteen” geeft het grenspunt 

tussen Someren, Asten en Nederweert aan. De gemeentegrenzen zijn in paars, de grens 

van het projectgebied in rood. Waterloopjes zijn blauw. De zwarte lijnen zijn wegen. In het 

midden links lopen de wegen naar sluis 12. De bovenste, met een bruggetje over de “Aa” 

is de huidige Gezandebaan. Een duidelijk herkenbare en doorlopende waterloop die we als 

Aa kunnen aanduiden is niet aanwezig. Het gebied bestaat vrijwel geheel uit natte heide 

en richting Heusden meer droge heide. Het enige doorgaande pad is de Weerterbaan, die 

Asten met Nederweert verbindt. 
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Uit archiefstukken is op te maken dat vanaf de 17de eeuw het hele broekgebied aan weerszijden van 
de Aa ten noorden van de Eeuwselseloop tot aan het Behelp de naam Wielput droeg. Dit 
broekgebied werd aanvankelijk gemeenschappelijk gebruikt. De boerderij Broekstraat 3 in Heusden 
bestaat vanaf de 17de eeuw en wordt gezegd te liggen bij de Wielput. Dat wordt ook gezegd van de 
bebouwing bij de huidige Kalkweg in Someren. Gezien de oude grensbeschrijvingen tussen Asten en 
Someren en andere vermeldingen kunnen we aannemen dat de Wielput in het noordelijk deel van 
het broek lag. Ook de hoogtekaart is daarbij behulpzaam. 
 

 
Gezicht op het noordelijk stuk van de Wielput vanaf de brug over de Aa bij Behelp 

 

Detail hoogtekaart (AHN) van het gebied waar de Wielput gelegen was, tussen 

Behelp en het Broek. Aan de Astense kant met rode lijnen de perceelsgrenzen van 

het kadaster van 1832. Het broek rond de Wielput was nog niet verkaveld. 
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Ergens in het noordelijk deel van de Wielput werd in 1544 een grenspaal geplaatst, maar kennelijk 
was dat nog steeds niet duidelijk genoeg. Nog in 1664 bestond het recht van de inwoners van 
Someren om tot 10 mei vrijelijk hun vee te laten grazen in het broekgebied ten zuiden van de 
Wielput. Dat betekende dat er pas in september door de eigenaars gehooid kon worden in die 
beemden, maar vaak “verdronk” het hooi door de overstromingen. Vanwege het intensievere 
gebruik van dat broekgebied als hooiland werd het de eigenaars toegestaan om hun percelen voor 
overstromingen te beschermen door het graven van sloten en het aanleggen van dijkjes. Pas vanaf 
1664 werden er dus in dit broekgebied sloten gegraven voor de ontwatering.  
 

3.3 De Oude Aa, de Grote Aa en andere gegraven “Aa’s” 
Het intensievere gebruik van het broek ten zuiden van de Wielput noodzaakte tot een duidelijkere 
grensaanduiding. In 1684 werd de grens tussen Asten en Someren opnieuw vastgesteld en werd 
afgesproken dat er een scheidingssloot zou worden gegraven. De scheidingssloot was gepland vanaf 
de Seven Meeren tot aan de Wielput. Die sloot werd maar gedeeltelijk gegraven en slecht 
bijgehouden want in 1755 was er nog '… eenen berg off hoogte in de linie geleegen tussen de 
voorsegde twee paelstede welke gebleven en noyt ingegraven is geweest'. Alleen op het noordelijk 
gedeelte van de grens werd de scheidingssloot gegraven. In 1729 was deze (deels) dichtgegroeid. 
Volgens de kaart die Hendrik Verhees maakte is er later, in 1756, een andere grens vastgesteld 
verder naar het oosten. Dat is de huidige gemeentegrens. Ook op die grens werd een scheidingssloot 
gegraven, die voor een belangrijk deel nog aanwezig is en zeker tot na 1930 de hoofdwaterloop van 

de Aa was. De hoofdwaterloop tussen Behelp 
en Eeuwselseloop is later weer verplaatst naar 
de oude scheidingssloot van 1684. In de 
‘Beschrijving van de rivier de Aa en van de 
daarop gelegen watermolens’ van CC. Van 
Hoof uit 1859 wordt geschreven: ‘De rivier de 
Aa … neemt haren oorsprong uit een ven in het 
Somerensch Broek in de gemeente Someren’ 
en verderop lezen we nog: ‘Vanuit genoemd 
ven in het Somerensch Broek loopt de Aa eerst 
in eene regte strekking, doch daarna vrij 
kronkelend’.  
Op het tracé van de huidige Teunis Spekbaan 
was tot na 1930 nog De Groote Aa aanwezig, 
die destijds een hoofdwaterloop van de Aa 
vormde. Er waren rond die tijd meerdere zuid-
noord waterlopen, die later gebundeld werden 
tot de éne Aa die we nu kennen. 
Ten noorden van de Gezandebaan kennen we 
in de loop van de 19de en 20ste eeuw meerdere 
gegraven voorgangers van de Aa. Ten zuiden 
van de Gezandebaan wisselde het patroon van 
waterlopen nog sterker. 
 
 
 
De in 1756 gegraven Oude Aa op de grens van 
Asten en Someren ter hoogte van 
Heusdensedijk-Behelp. Rond 1930 was dit nog 
de hoofdloop van de Aa. 
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Waterlopen op de topografische kaart van 1930. A: Afwateringssloot die bij het graven van de Zuid-
Willemsvaart zijn functie verloor. Het deel oostelijk van het kanaal heette de Broeker Loop. B: andere 
afwateringssloten gegraven in de periode 1664-1684. C: deel van de oude scheidingssloot gegraven in 
1684; het is nu weer een deel van de huidige Aa. D: scheidingssloot gegraven in 1756. In 1926 was dit 
de hoofdloop van de Aa. E: De Groote Aa, gegraven tussen 1830 en 1836, thans de Teunis Spekbaan. 
F: Afwateringssloot gegraven ná 1850; het is nu een deel van de huidige Aa. 
 
 

3.4 Het banenlandschap van de peelontginning 
In het zuiden van de gemeenten Someren en Asten werd in de eerste helft van de 20ste eeuw, voor 
zover dat niet eerder was gedaan in de vorm van turfkuilen, het hoogveen grootschalig afgegraven 
en werd daarna het gebied ontgonnen voor agrarisch gebruik. Daarvoor werd het gebied westelijk 
van het kanaal toegankelijk gemaakt door een groot aantal zuid-noord lopende paden, wegen en 
waterlopen op regelmatige afstand met daartussen zogenaamde peelbanen. De waterlopen monden 
uit in de Diepenhoekseloop.  
Oostelijk van het kanaal gebeurde zo ongeveer hetzelfde. Er werden ook zuid-noord gerichte 
peelbanen aangelegd, gescheiden door waterlopen, maar deze waterlopen werden in het noorden 
en het zuiden afgewaterd middels oost-west gerichte kanalen. De meest zuidelijke was een zijkanaal 
van de Zuid-Willemsvaart ten behoeve van de Astense turfstrooiselfabriek. Dat kanaal is gedempt en 
daar ligt nu de Jan Smitslaan. De noordelijke waterloop volgt de Valenpeelsedijk. De Aa werd 
fasegewijs in zuidelijke richting verlengd. In eerste instantie tot aan het kanaal langs de 
Valenpeelsedijk. Later werd een oost-west waterloop gegraven halverwege de Valenpeelsedijk en de 
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Jan Smitslaan en werd de Aa weer verlengd tot aan deze nieuwe waterlaat. Uiteindelijk is de Aa ca 
1958 verlengd naar het zuiden tot voorbij de provinciegrens, toen het kanaal naar de voormalige 
turfstrooiselfabriek werd gedempt.  
 
 

 
Anno 1930. Noord-zuid gerichte peelbanen en zuid-noord gerichte waterlopen en in het oosten ook 
oost-west gerichte waterlopen. 
 
 

 
Someren zuidoost anno 1955 met in blauw gemarkeerd de toenmalige beginpunten van de Aa. 
Onderaan nog het kanaal t.b.v. de inmiddels verdwenen turfstrooiselfabriek. 
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3.5 Hoogtekaart en reliëf onder het hoogveen 
Op de actuele hoogtekaart van het inmiddels ontgonnen gebied is het reliëf, zoals dat aanwezig was 
onder het hoogveen nog redelijk goed te herkennen. In het gebied blijken natuurlijke beekdalen 
aanwezig, die later door het hoogveen bedekt zijn, maar die waarschijnlijk toch een functie vervulden 
in de afwatering. In onderstaande figuur is op de hoogtekaart met een extra blauwe lijn een indicatie 
gegeven waar beekdalen aanwezig waren. Ze beginnen in het gebied dat vanouds Zeven Meren werd 
genoemd. Zuidelijk ervan, ter hoogte van de huidige Jan Smitslaan is een oost-west georiënteerde 
dekzandhoogte aanwezig. Daar ligt de oude waterscheiding.  
 

De gegraven Aa in het zuidoosten van Someren ter hoogte van 
de Jan Smitslaan. 
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Uitsnede van het Actuele Hoogtebestand Nederland ter hoogte van de Zeven Meren. In rood de 
Weerterbaan. De gemeentegrenzen van Someren, Asten en Nederweert zijn aangegeven. Vlak boven 
de grens met Nederweert zijn van oost naar west dekzandhoogten aanwezig die de voormalige 
waterscheiding vormen. 
 

3.6 De zuidelijke waterscheiding 
In een rekest dd 17 juni 1664 aan de Raadt en Rentmeester-generaal en de Leenmannen der leen- en 
tolkamer te ’s-Hertogenbosch wijzen de dorpen stroomopwaarts van Koks (waar de Aa en de weg 
van Gemert naar Erp kruisen) op geleden schade. De aanleiding van de overstroming was de grote 
regenval , doch men vond dat er een andere oorzaak was, te zoeken in Weert en Nederweert. Daar 
werd een dijk aan de zuidkant van Someren doorgestoken, zodat de toevoer van water flink werd 
vergroot. Voor de schepenen van Someren werd een beëdigde verklaring opgenomen van Antony 
Lamberts en Jacob Jan Berens, peelmeesters van Someren, tegenover de Jonkers Johan van Gerwen 
uit Beek en Floris van Eijck uit Aarle-Rixtel. Zij verklaren daar op 11 juli 1664 onder meer dat “allet 
water, dat van Weert ende Nederweert aff compt, twelck syns coers nederwaerts door de Aa, aldaer 
genoemt de Huechter Aa, van oude tijden aff altijt heeft genoomen ende noch behoort en moet 
nemen, dwingen in desen peel van Someren te loopen, vermits den ouden coers ende waterloop laten 
versanden”.  
Kortom men is van mening dat het water van Weert en Nederweert, dat normaal gesproken door de 
Hugter Aa naar de Dommel stroomt, door het verzanden van die waterloop, in de richting van 
Someren wordt gedwongen. Om deze overloop van water tegen te houden hadden de ingezetenen 
van Someren enige jaren eerder op hun grondgebied een dijk opgeworpen “waer mede dat meer 
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Weerter waeter soude connen geschut worden, indien de ingesetenen van Weert ende Nederweert, 
als haer eenich waeter overcomt, haer altijt niet en vervoorderen dien selven dijck, op den bodem van 
dezen staet liggende, op veele plaetsen comen te doorsteecken, gelijck sij in eenige jaren herwairts 
seer dickwels hebben gedaen, alsoock in desen tegenwoordigen jare.” 
Toen hadden, zoals de peelmeesters met eigen ogen zagen, “eenige ingestenen van Weert ende 
Nederweert, versien sijnde met eenige roers, nu ontrent de mey lestleden, het dijcksken op 
verscheyde plaetsen doorsteecken, welcke doorgestecken gaeteren bij de regeerderen van Someren 
geen twee dagen later weder gesloten sijnde geweest, ofte den selven dijck is wel op dertich plaetsen 
doorgestecken geworden”.  
De dijk, die door Someren op de grens met Nederweert werd opgeworpen werd meerdere keren 
door “die van Nederweert en Weert”, die zelfs geweren bij zich hadden (!), doorgestoken. Someren 
herstelde die dijk snel, maar opnieuw werd de dijk wel op dertich plaatsen doorgestoken.  
 
 

 
Kaart van ca 1900 van het grensgebied. Ten zuiden van de provinciegrens is het brede dal van de 
Heugterbeek (De Kievit) zichtbaar. Ten westen ervan is de Heugter Aa verzand, waardoor de 
waterafvoer stagneert. Naar het oosten toe wordt het dal steeds smaller, maar het loopt wel door ten 
oosten van de Zuid-Willemsvaart. Na het graven van de Zuid-Willemsvaart gaat het gebied behoren 
tot het stroomgebied van de Aa. 
 
 
Uit deze getuigenverklaringen uit 1664 kunnen we concluderen dat het water ten zuiden van 
Someren op het grondgebied van Weert en Nederweert aanvankelijk zijn weg vond via de Heugter 
Aa (nu Kievitsbeek-Vloedlossing) en Sterkselse Aa richting de Dommel, maar dat die waterloop 
behoorlijk was verzand, zodat het water naar het noorden stroomde. De inwoners van Someren 
hebben het nodig gevonden om op de gemeentegrens een dijk op te werpen om zelf geen overlast 
van het water te krijgen. Die dijk werd meerdere malen door de bewoners van Nederweert op 
diverse plaatsen doorgestoken.  
Het water werd steeds meer afgevoerd naar de Aa. Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart is het 
gebied oostelijk ervan tot het stroomgebied van de Aa gaan behoren. De Aa zelf is veel later in 
zuidelijke richting verlengd tot aan de oude oostelijke bovenloop van de Kievit. Daardoor is deze 
oude bovenloop van de Kievitsbeek nu de bovenloop van de Aa geworden. 
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Situatie ca 1940. Het water uit De Grote Peel wordt nog grotendeels afgevoerd via een oost-west 
verlopende waterlaat, de oude bovenloop van de Kievitsbeek. Later is de Aa in zuidelijke richting 
verlengd. Nu is dit de bovenloop van de Aa geworden. Het beginpunt  van de Aa schoof op naar het 
zuiden. 
 
 
Ook uit een deel ten westen van het kanaal werd het water richting de Aa geleid. Om dat gebied 
beter te laten afwateren werd in 1873 een verbinding gemaakt tussen de Kievit en de Aa door de 
Diepenhoek. Het is een voorloper van de Diepenhoekseloop en de Kievitloop. In de loop van de 19de 
en 20ste eeuw is de afwatering van het gebied met regelmaat aangepast en gewijzigd.  
 
 

 
Kaart uit 1873 van het grensgebied Someren-Nederweert. Er wordt een waterafvoer voorgesteld 
vanuit de Kievit naar het noorden. Een voorloper van de Diepenhoekseloop.  
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4. Het natuurlijke beekdal tussen Asten en Someren. 
 

 
Het dal van de Aa tussen Asten en Someren in 1900. 

 
Ten noorden van Heusdensedijk-Behelp heeft de Aa door de eeuwen heen steeds een duidelijke 
bedding in een tamelijk breed natuurlijk beekdal. Aan weerszijden ervan een glooiend 
dekzandlandschap. Op de grotere hogere delen ontstaan de dorpen. Aan de westzijde Lierop en 
Someren met daartussen het dal van de Kleine Aa. Ten oosten de dorpen Asten en Heusden met 
daartussen het dal van de Voordeldonkse Broekloop. Ten noorden van Asten nog de 
Busselseloop/Beekerloop.  
In het natte seizoen en bij veel regenval kreeg de Aa veel water te vervoeren. De bedding van de Aa 
moest daarom voldoende breed gehouden worden. Al in augustus 1535 werd een overeenkomst 
gesloten tussen de stad Den Bosch en het kwartier Peelland van de Meierij over de breedte van de 
Aa in verband met voldoende waterafvoer.  
De conventie van 1535 schreef de volgende breedtes voor: 

35 voet van de Heekel tot Middelroy aan de brug 
28 voet van de Keldonkse sluis tot de grote sluis bij Erp 
26 voet van daar tot de Gemerter geweer 
25 voet van Gemert tot de grote sluis bij Rixtel 
24 voet van Rixtel tot Helmond en van daar tot de molen van Stipdonk 

In dezelfde overeenkomst werd tegelijkertijd een verbod afgesproken op het plaatsen van 
visgeweren. Behalve uit een visfuik bestaat een visgeweer uit een afrastering van al dan niet 
gevlochten takken om vis naar de fuik te leiden. De doorstroming van het water werd daardoor 
bemoeilijkt. 
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De hoogtekaart van het dal van de Kleine Aa en de Aa tussen Someren en Asten 

 

4.1 Bevaarbaar maken 
Behalve als waterafvoer werd de noordelijke Aa ook gebruikt voor scheepvaartverkeer. In de loop 
der eeuwen heeft men met regelmaat geprobeerd om de Aa van Den Bosch tot Helmond bevaarbaar 
te maken en te houden. Het hoogtepunt daarvan was het plan van jonker Marcus van Gerwen uit het 
begin van de 17de eeuw ter bevaarbaarmaking van de Aa, niet alleen voor het deel tussen Den Bosch 
en Stipdonk , maar verder naar het zuiden tot aan de Maas. Deel van dat plan was het graven van 
een kanaal dwars door de Peel tot aan Maaseik. Het plan is nooit uitgevoerd. 
 

 
Kaartje behorend bij het rapport van Jonker Marcus van Gerwen over een kanaal van Maaseik naar 
de Aa als onderdeel van de waterverbinding Luik – Den Bosch. (BHIC) 
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In 1664 was er weer veel wateroverlast in de dorpen langs de Aa. De conventie van 1535 werd 
opnieuw vastgelegd, maar eigenlijk had dat onvoldoende effect, omdat de Aa ter hoogte van Koks 
(Gemert) aan het verzanden was en niet uitgediept kon worden, omdat er een vrij drukke weg voor 
wagens en paarden dwars door de rivier ging (een zogenaamde waterstap of voorde). Bovendien zou 
dat niet baten omdat twee waterlopen, de ene uit de Gemertse Peel (Peelse Loop) en de andere van 
Boekel komende (Landmeerse Loop) zeer veel zand meevoerden en in de Aa brachten. Een andere 
maatregel moest de wateroverlast laten verdwijnen. Er werd een plan gemaakt om een nieuwe 
rivierarm voor de Aa bij Erp te graven en de Aa op die manier recht te trekken. De eerste plannen 
daarvoor dateren uit 1665 en in 1698 werd het plan weer opgepakt en uitgewerkt middels een 
schetskaartje. Alhoewel er werd afgesproken dat de werkzaamheden in 1699 zouden starten, werd 
het plan om onbekende reden nooit gerealiseerd. Inmiddels was er wel bij Koks een brug aangelegd. 
Een ander plan voorzag er in om meer water af te voeren via de Goorloop. Men herinnerde de 
bestuurders van Mierlo en Lierop aan hun verplichting om de Goorloop op een breedte van acht voet 
te houden. Het ging om “de scheidingssloot van de moerputten van Booms onder Lierop tot de 
Houtse molen”. Het gedeelte dus vanaf Moorsel in Lierop, waar de Goorloop begint, tot aan Mierlo-
Hout. Het water kon dan via deze “zijweg” direct naar Aarle-Rixtel.  
Talloze plannen werden gemaakt, maar slechts weinig werd uitgevoerd. Er kwam pas echt schot in de 
zaak vanaf het moment dat er een waterschap werd opgericht. In 1922 wordt het waterschap de 
Beneden Aa opgericht, dat in 1926 ook zeggenschap krijgt over de bovenloop in het Peelgebied. 
 

4.2 Kanalisatie 
De Aa werd in 1928 door het waterschap Beneden Aa op 26 kaartbladen met schaal 1:2500 
vastgelegd en er werden voorstellen gedaan om het tracé te stroomlijnen door een aantal meanders 
af te snijden. Vanaf de jaren 30 van de 20e eeuw is de kanalisatie van de Aa grootscheeps aangepakt. 
Het werk werd door ongeveer 1200 arbeiders uitgevoerd, onder andere in het kader van de 
werkverschaffing gedurende de crisisjaren. Lage gedeelten werden opgehoogd en meanders werden 
afgesneden en oude bochten gedempt. Dat dit werk grondig gebeurde blijkt uit het nagenoeg totaal 
verdwijnen van veel steilranden aan de rand van het Aa-dal. Alleen in Someren zijn ze bewaard 
gebleven, omdat ze aan de andere kant van de Zuid-Willemsvaart lagen. De kanalisatie was zwaar 
werk. Met de schop moesten de mannen de nieuwe stukken uitgraven. Het zand werd deels met de 
kruiwagen en deels met kipkarren over een spoor vervoerd naar de te dempen gedeelten en naar 
lager gelegen delen van het Aa-dal. Om verdroging door de versnelde waterafvoer te voorkomen en 
om het waterpeil te kunnen beheersen, werden op diverse plaatsen stuwen in de Aa aangelegd. 
 

  
Kanalisatie van de Aa in de jaren 30 van de 20ste eeuw. 
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5. Het tracé van de Aa, een samenvatting  
 
We begonnen de beschrijving van het bovenstrooms deel van de Aa met een zoektocht naar de bron 
van de Aa. Die bleek er niet te zijn, althans niet in de vorm van een concreet aanwijsbare plaats 
vanwaar het Aa-water begint te stromen. De bron van het Aa-water is het hoogveen in de Peel. Op 
diverse plaatsen komt er water uit een breed hoogveenfront en stroomt uit in een dalvormig laag 
broekgebied zonder dat er sprake is van één of meer duidelijke beekbeddingen. Naar het noorden 
toe wordt dat broekgebied smaller, waar het de verdwenen naam Wielput droeg. Vanaf de Wielput 
naar het noorden is er wel sprake van een beekdal met daarin een aanwijsbare beekbedding. Er is 
geen aanwijsbare bron, maar een brongebied in de vorm van een omgekeerde delta. 
Vanaf 1664 werden voor de ontwatering in het broekgebied ten zuiden van de Wielput sloten 
gegraven, deels als grensmarkering tussen Asten en Someren, die gezamenlijk en wisselend 
‘voorgangers’ van de Aa vormden. Langzaam maar zeker werd de Aa in zuidelijke richting verlengd, 
onder meer in samenhang met de hoogveenwinning en de ontginning tot agrarisch gebied. Pas na 
1940 werd de Aa in zuidelijke richting doorgetrokken tot Limburgs gebied. De huidige bovenloop van 
de Aa is in de jaren 50 van de vorige eeuw gegraven. 
Ten noorden van de Wielput heeft door de eeuwen heen het tracé van de Aa steeds een duidelijk 
aanwijsbare bedding gehad, die door natuurlijke meandering hier en daar een ander verloop kreeg. 
 

 
Het Aa dal ter hoogte van de Veldweg in Asten 
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6. De Kleine Aa en de Oetert 
 
Binnen het projectgebied ligt ten westen van het Aa-dal de benedenloop van de Kleine Aa. De Kleine 
Aa ontstaat aan de zuidkant van Someren, ter hoogte van Someren-Eind in een voormalig ven met de 
naam de Vlaas. Op een kaart van ca 1650 wordt de Kleine Aa genoemd als: “de Lage Peelrijt, waarvan 
het water loopt naar Lierop of de Vloeten in de grote Aa”. De huidige Peelrijt heet daar de Hooge 
Peelrijt. 
In tegenstelling tot de bovenloop van de Aa heeft de Kleine Aa een duidelijk herkenbaar beekdal. Het 
tracé is slechts weinig veranderd, behalve dan de “kanalisatie” waarbij de vele en kleine meanders 
van de beek verdwenen.  
In de buurt van het punt waar de Kleine Aa in de Aa uitmondt zijn wel de nodige veranderingen waar 
te nemen.  
 

   
Samenkomst van Kleine Aa en Aa. Links ca 1840, rechts op een recente hoogtekaart met daarop de 
oude en de huidige Aa en Kleine Aa. 
 
Bij het graven van de Zuid-Willemsvaart werd een bocht van de Aa afgesneden bij het punt van 
samenkomst. Aan de oostkant van het kanaal werd een rechte verbinding gemaakt ten behoeve van 
de Aa, waardoor de bocht aan de westkant alleen nog een functie had voor het water uit de Kleine 
Aa. Pal ten noorden van de weg Lierop-Asten werd het water onder het kanaal door geleid. Later 
werd de Kleine Aa verder naar het westen gelegd, waar al aan de rand van het brede Aa-dal een 
afwateringssloot aanwezig was. De westelijke bocht van de Aa en tegelijk ook een stuk van de Kleine 
Aa verdween. Het gebied tussen het nieuwe tracé en het kanaal is nu het natuurgebiedje de Oetert, 
beheerd door Staatsbosbeheer. 
De Oetert is een laaggelegen gebied met veel kwel. Het werd vroeger gebruikt als hooiland en er 
werd veen “gebaggerd”. De naam is ontstaan uit oeter, wat ‘moerassen’ betekent en is verwant aan 
waternamen zoals de Oder. Het gebied wordt aan de westkant begrensd door een steilrand, een 
restant van de oude oever van de Aa, die door de aanleg van akkers langs de Otterdijk nog eens extra 
verhoogd werd. De naam Otterdijk is weer ontleend aan de Oetert. Oetert-dijk werd Otterdijk. 
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Doorsnede door het gebied de Oetert. Het kanaal scheidt de Oetert van het huidige Aa-dal. 
 
 

Het landschap van de Oetert is deels een cultuurhistorisch landschap van broekbossen, houtwallen 
en hooilanden. Het is een kwelgebied zonder een open verbinding met de Kleine Aa. Herstel van 
het oude cultuurlandschap met bijbehorende natuurwaarden in de vorm van een afwisseling van 
broekbossen en natte schraallanden is mogelijk als de waterhuishouding verder kan worden 
hersteld. 
 

7. Eeuwselseloop 
 
Eén van de zijbeken van de Aa is de Eeuwselseloop. Evenmin als de bovenloop van de Aa was dit een 
natuurlijke beek. Hij is grotendeels tot stand gekomen door een aantal Peelvennen met elkaar te 
verbinden om een betere afwatering te realiseren. De vennen lagen wel in een dalvormige laagte, 
waarschijnlijk als smeltwatergeul ontstaan in de ijstijden. Op een kaart van 1830 zien we nog een 
aantal langwerpige vennen, die in 1850 met elkaar zijn verbonden. Na de ontginning van die vennen 
is de Eeuwselseloop verder rechtgetrokken. 
 

  
De Eeuwselseloop links ca 1830, rechts ca 1850. 
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8. De oudste wegen door de Peel 
De Peel vormde eeuwenlang een ontoegankelijke afscheiding tussen Brabant en Limburg. Het gebied 
was slechts op enkele plekken door te steken. Eén van deze plekken was bij de Weerterbaan. Hier 
liep de doorgaande weg van Asten naar Nederweert en werd ook wel Ommelenpad genoemd, 
eeuwenlang gebruikt voor de traditionele bedevaarttochten uit de richting Weert-Nederweert naar 
Ommel. Deze weg moet al in de prehistorie gebruikt zijn. Langs de Weerterbaan zijn de oudste 
sporen van menselijke activiteiten in het gebied gevonden, die dateren uit de Steentijd. Verder is bij 
het turfsteken door de Maatschappij Griendtsveen vlakbij de Weerterbaan onder het veen een urn 
uit de IJzertijd gevonden. Vondsten van een maalsteen aan de Kruisbaan en urnen bij Horick in Ospel 
laten zien dat de randen van de Peel tot in de late prehistorie bewoonbaar waren. De laatste eeuwen 
voor het begin van onze jaartelling leidde de uitbreidende veengroei echter tot een steeds moeilijker 
toegankelijk en minder aantrekkelijk gebied. 
De Weerterbaan of Ommelenpad zal aanvankelijk een wat kronkelend verloop gekend hebben en is 
pas tijdens de ontginning “vastgelegd”. Hier en daar kan dat een tiental meters afwijkend zijn van het 
oude pad.  
Een andere oude weg naar het zuiden is de huidige Kerkendijk in Someren, richting Weert. Voordat 
de grenskerk bij De Hutten gebouwd was, was dit de Heerbaan of grote Baan, die vanuit Someren de 
huidige Zandstraat volgde. Nadat de grenskerk is gebouwd werd de weg door de heide 
rechtgetrokken en kreeg de naam Kerkendijk. Een zijweg liep naar Hugten.  

9 Voorden en bruggen 
Om de Aa te kunnen oversteken was niet elke willekeurige plaats geschikt. Voordat er bruggen waren 
moest men door het water lopen van de ene naar de andere kant. Al sinds een ver verleden werd 
daarvoor de meest makkelijke oversteekplaats opgezocht. Het gaat daarbij om plaatsen waar het 
beekdal op zijn smalst is. Op die plaatsen ontstond een zogenaamde voorde of stap. Deze voorden 
bleven eeuwenlang in gebruik. Om met wagens en karren te kunnen passeren waren soms 
maatregelen nodig, bijvoorbeeld om de oevers plaatselijk wat af te vlakken of om in de beekbedding 
versteviging aan te brengen met hout of anderszins. Later werd de voorde vervangen door een brug, 
zeker bij de drukste beekovergangen. De oversteekplaats zelf werd daarbij niet verplaatst. We zien 
dan ook dat de beekovergangen rond 1900 op dezelfde plaats te vinden zijn dan de oude voorden. 
 

 
 
 

De huidige brug over de Aa en de Zuid-Willemsvaart in de Heesakkerweg ligt 

nagenoeg op dezelfde plaats waar ook al in de middeleeuwen de Aa werd 

overgestoken. Het dal van de Aa is er op zijn smalst. 
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De houten bruggen moesten op termijn plaats maken voor de stenen bruggen. In 1744 werden de 
eerste stenen bruggen gemetseld door Someren over de Aa naar Asten bij de huidige Heesakkerweg 
en twee over de Kleine Aa bij de Eynthoutse hoeve (oude weg naar Mierlo) en op Vlerken (oude weg 
naar Lierop). In 1750 werd ook de brug over de Aa van Lierop naar Asten in de Dijkstraat gemetseld. 
 
Behalve de twee bruggen over de Aa in de Dijkstraat en de Heesakkerweg, was er nog een 
oversteekplaats over de Aa in de oude Keizersdijk tussen Ostade in Asten en Slieven in Someren. Die 
verbinding is vervallen door het graven van de Zuid-Willemsvaart. De Keizerstraat wordt al genoemd 
in 1518. 
 

 

 
Zoals Waterstaat de stenen brug zag over de Aa tussen Lierop en Asten in de Dijkstraat anno 1818. 

 
 

Topografische situatie van 1930. De sterren geven de (oude) oversteekplaatsen aan. De 
middelste, bij de voormalige Keizersdijk, is verdwenen na het graven van de Zuid-Willemsvaart. 
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Ook over de Kleine Aa zijn van oudsher 
beekovergangen aanwezig. In het 
noordelijk deel zijn dat de 
beekovergangen in de oude 
verbindingswegen van Someren naar 
Heeze (Vaarselstraat), naar Mierlo 
(Heesterdijk) en naar Lierop 
(Kromvenweg-Slievenstraat). De huidige 
Provincialeweg naar Heeze en de huidige 
verbindingsweg met Lierop 
(Somerenseweg) zijn redelijk recent 
aangelegd. De Heesterdijk verloor zijn 
functie als belangrijke verbindingsweg. 
Bij de beekovergang naar Lierop op 
Vlerken lag destijds een watermolen, 
waarover verderop een afzonderlijke 
paragraaf. 
 
 
 
Op de topografische ondergrond van ca 
1900 zijn de oude beekovergangen met 
een rode ster aangegeven. Het zijn 
beekovergangen in de verbindingswegen 
van Someren met van noord naar zuid, 
Lierop, Mierlo en Heeze. 
 

 
Op een aantal plaatsen langs de Aa zijn 
concentraties van archeologische vondsten 
aangetroffen. Bij de Punderman is die concentratie 
dermate groot, dat op basis daarvan naast de drie 
historisch bekende beekovergangen nog een 
andere prehistorische beekovergang kan worden 
aangewezen. Waarschijnlijk gaat het om een 
prehistorische offerplaats op het punt waar de Aa 
een echte beekbedding krijgt. Deze offerplaatsen 
gaan samen met oude beekovergangen. Zie voor 
meer details de bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekening uit een rapport anno 1818 met 
hoogtemetingen t.b.v. de Zuid-Willemsvaart. De 

houten brug lag in de huidige Sluisstraat (de oude 
verbinding van Someren met Nederweert) over wat 

nu de Kievitsloop heet. 
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Ligging van een concentratie van vindplaatsen bij de Punderman geprojecteerd op de AHN. Mogelijk 
lag hier ooit een offerplaats en oude beekovergang. 
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10. Het ‘eiland’ van Someren 
 

 
Someren en omgeving. De streeplijnen geven de belangrijkste oude verbindingen aan. 

 
Het gebied tussen de Aa en de Kleine Aa kan beschouwd worden als een groot dekzandeiland waarop 
het dorp Someren is ontstaan. Het wordt doorsneden door een ondiep dal waarlangs de 
lintbebouwing van Someren ligt. Oostelijk en westelijk ervan liggen grote akkerarealen. Het westelijk 
akkerareaal langs de Kleine Aa wordt gekenmerkt door een serie hoeven langs de Kleine Aa. Het 
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gebied ten zuiden van de Vaarselstraat is beschreven in het cultuurhistorisch rapport over het gebied 
Heihorsten. We nemen daarvan een kaartje over.  
 

 
 
Het oostelijk akkerareaal is van oudsher een grote aaneengesloten akker met een patroon van 
zandwegen, deels holle wegen. De holle wegen ontstonden door het ophogen van de akkers in de 
loop der eeuwen, terwijl de wegen zelf niet werden opgehoogd. Er ontstonden op die manier 
steilranden op de randen van de akkers. Het noordelijk deel van het akkercomplex is inmiddels 
bebouwd. In het midden zijn uitgebreide kassen aanwezig. Het patroon van zandwegen is deels nog 
bewaard, maar de holle wegen zijn verdwenen. Door de ophoging van de akkers ontstonden ook 
steilranden aan de oostzijde op de rand van het dal van de Aa. De laatsten bestaan nog steeds en zijn 
één van de weinige nog resterende steilranden van akkers in de regio. 
 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

De ontginning van het beekdal van de Kleine Aa ten westen van Someren begon door de stichting 
van losstaande hoeven op de noordwestelijke dalflank: 1. hoeve Beerschot op Vaarsel, 2. hoeve 
Ter Zandvoort, 3. hoeve Ten Roode, 4. hoeve Eckerbroek van Massereel, 5 en 6. hoeve Groot 
Eckerbroek en Klein Eckerbroek, oorspronkelijk één hoeve, 7 hoeve Ter Culen. Vanuit die hoeven 
werd via oude en nieuwe beekovergangen (rode sterren) de overkant van de beek in gebruik 
genomen. De witte pijlen geven de ontginningsrichting weer. Kaart ondergrond ca 1840. 
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Het patroon van zandwegen over de akkers van Someren. In rood de holle wegen, zoals die in 1900 
aanwezig waren. In blauw de zandwegen die onder de akkerlaag tevoorschijn kwamen tijdens 
opgravingen. Niet alleen de holle wegen, maar ook de gehele oostkant van de akkers worden 
gemarkeerd door hoge steilranden. De oostelijke steilranden aan de rand van het dal van de Aa zijn 
nog aanwezig. 
 
Het gebied ten noorden van de provinciale weg tussen Someren en Lierop bestond uit kleinere 
dekzandhoogten, waarop hoeven werden gesticht in de middeleeuwen. Elke hoeve had zijn eigen 
‘huisakker’. Een situatie die vergelijkbaar is met het lint van hoeven langs de Kleine Aa verder naar 
het zuiden. Het gebied kan gekarakteriseerd worden als hoevenlandschap. In het landschap zijn een 
aantal middeleeuwse hoeven nog herkenbaar aanwezig. Soms is de oude grens aanwijsbaar. 
Omstreeks 1900 zijn de afzonderlijke huisakkers van een aantal hoeven duidelijk herkenbaar 
gekarteerd. Zo’n huisakker vormt als het ware de kern van de oude hoeve. 
 



Cultuurhistorie Aa-dal zuid  35 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
De akkers aan de oostkant van zowel Someren als Lierop liggen aan de westelijke rand van het Aa-
dal, dat aan die kant een steiler verloop heeft dan aan de oostelijke, Astense kant. Door het 
aanleggen en ophogen van de oude akkers op die al hogere oever van de Aa is nagenoeg over het 
hele traject een duidelijke steilrand aanwezig. De steilrand langs de akkers ten oosten van Someren 
en Someren-Eind is vanaf de provinciale weg langs het kanaal duidelijk aanwezig en vormt een 
beeldbepalend element in het landschap. De steilrand ten noorden van Someren en ter hoogte van 
Lierop is minder prominent en door de begroeiing ter plaatse ook minder duidelijk aanwezig. Dat 
maakt het landschappelijk belang ervan overigens niet minder. 

11. De akkergebieden aan de Astense kant 
Aan de Astense kant van het Aa-dal treffen we een soortgelijk beeld aan van een relatief groot 
akkercomplex en losstaande hoeven. In het noorden is de hoeve Bussel herkenbaar en zuidelijk 
daarvan vinden we een akkercomplex met een kransakkerstructuur van er om heen gelegen 
gehuchten: Dijk, Vosselen, Ostade. Bij de Dijk hoorden o.a. de Tempelhoef en de hoeve Houbraken. 
 
 
 
Op de volgende pagina: 
Overzicht van open akkercomplexen, beemden en de ligging van de oude wegenstructuur met 
gehuchten. De prehistorische, romeinse en middeleeuwse wegen zijn overgenomen uit De Biografie 
van Peelland. 

Op de ondergrond van omstreeks 1900 zijn een aantal middeleeuwse hoeven met hun 

huisakkers nog herkenbaar aanwezig. 1. Vaarse Hoef, 2. Hoeve Eynthouts, 3. 

Houtbroeck, 4. Hoysen, 5. Beerschot, 6. Ter Zantvoort, 7. Ten Geester, 8. Klein Vlerken, 

9. Vlerken, 10. Lyndauwen, 11. Slieven, 12. Ter Hofstad, Wolfsnest, e.a.. Op het gebied 

van Asten: A. Hoeve Bussel, B. Akkergebied met gehuchten Dijk, Vosselen, Ostade. 
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Cultuurhistorie Aa-dal zuid  37 

12. De watermolen van Vladeracken op Vlerken 
 
Op de Kleine Aa in Lierop was tot het begin van de 17de eeuw een watermolen aanwezig, die samen 
met twee hoeven de naam Vladeracken droeg. De naam van de watermolen en van de twee hoeven, 
die uitgroeiden tot een klein gehucht veranderde in de loop van de tijd van Vladeracken, via 
Vleracken tot Vlerken, de huidige naam van het gehucht.  
De watermolen moet al voor 1302 bestaan hebben en in particulier bezit zijn geweest. In 1350 was 
Willem van Stakenborch eigenaar van de goederen op Vlerken. Ca 1450 was de watermolen samen 
met een tweetal hoeven op Vlerken eigendom van de vermogende Jan van Kessel, die ook het 
kasteeltje op de Donk in Someren bezat. De watermolen bleef in het bezit van de familie tot de 
verkoop in 1559 aan de abdij van Postel, die ook de watermolen op Stipdonk en de windmolen van 
Someren in bezit had. De watermolen was een wintermolen, die alleen in de winter maalde van 
“Sinte Remeijsdach tot Sinte Geertruijdendach” (1 oktober tot 17 maart). De molen had kennelijk 
behoorlijk veel schade opgelopen tijdens de 80-jarige oorlog en raakte in verval. In 1612 schijnen er 
nog reparaties te zijn aangebracht, maar na 1619 is de watermolen niet meer opgebouwd en 
vervallen. De watermolen werd toen vervangen door een rosmolen. 
 

 
 
Over de exacte ligging van de watermolen is in de archiefbronnen weinig terug te vinden. De enige 
afbeelding van de watermolen staat op een 17de eeuwse kaart vermeld als: ”Hier placht een moleken 
te staen genaempt Vleracken”.  
In 1557 wordt geschreven: “hangende op enen gemeijnen stroom ofte loop geheijten de gemeijne Aa 
op een houve geheijten Vlercken”. 
 
Er zijn echter voldoende landschappelijke gegevens om af te leiden waar de locatie van de 
voormalige watermolen gezocht moet worden. Watermolens op kleine beken kunnen alleen werken 
op basis van opgestuwd water. De meest geschikte locatie voor een stuw is de plaats waar het 
beekdal op zijn smalst is. Dat is tegelijk ook de meest gunstige locatie om een beek over te steken. 
We zien dan ook dat watermolens nagenoeg altijd op plaatsen liggen, waar vanouds een weg de 



Cultuurhistorie Aa-dal zuid  38 

beek kruist. Vlerken is zo’n plaats. De huidige Slievenstraat steekt bij Vlerken de Kleine Aa over en 
was eeuwenlang de belangrijkste verbindingsweg tussen Someren en Lierop. De watermolen van 
Vlerken zullen we moeten zoeken in de onmiddellijke nabijheid van de brug over de Kleine Aa. 
Een ander landschappelijk gegeven is het “stuwmeer” dat gevormd wordt door bij de watermolen 
een stuw aan te brengen. Dat “stuwmeer” wordt bij watermolens steeds de vloet genoemd en die 
ligt dus steeds direct stroomopwaarts van de watermolen. Het meest gunstig is het als het beekdal 
daar breder en dieper is, zodat er veel water opgestuwd kan worden. Ook dat is bij Vlerken het geval. 
 

 
Vlerken op de topografische kaart van 1930.  

 
Bij de Lieropse Brug op Vlerken stak de oude verbindingsweg Someren-Lierop de Kleine Aa over. De 
brug lag iets ten noordoosten van de huidige brug. Op de hoogtekaart is te zien dat daar het beekdal 
op zijn smalst is. Links daarvan (stroomopwaarts) is het dal veel breder. De weilanden aan de 
zuidkant van de beek werden in 1832 nog aangeduid met de naam De Vloeten. De vloet reikte tot 
voorbij de huidige (nieuwe) verbindingsweg Someren-Lierop. Het laagste deel van de vloet lag tussen 
de waterloop en de huidige Vlerkenseweg. 
 

 
De hoogtekaart van Vlerken. De rode lijn geeft de oude verbindingsweg aan.  
De oude brug lag iets ten noordoosten van de huidige brug. 

De Vloeten 
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Een derde landschappelijk element dat bij een watermolen hoort is de molenkolk of molenwiel. Het 
is de plaats waar het water vanuit de watermolen terecht komt en die door de snelle stroming vaak 
diep is uitgespoeld. Het zijn juist vaak de molenwielen die nog lang in het landschap als zichtbaar 
restant blijven bestaan. Op Vlerken is de molenwiel niet herkenbaar aanwezig. Er liggen ten 
noordoosten van de brug wel een paar waterpartijen, maar die lijken redelijk recent te zijn 
aangelegd. Het kunnen restanten zijn van een voormalige molenwiel. 
 

 
De brug over de Kleine Aa op Vlerken. In deze zuidwestelijke hoek lag waarschijnlijk de watermolen 
van Vladeracken of Vlerken. 
 
De beschreven situatie op Vlerken leidt tot de conclusie dat de watermolen ter hoogte van de 
Lieropse brug lag. Of de watermolen op de zuidelijke of de noordelijke oever lag is op basis van de 
landschappelijke situatie niet te achterhalen. Omdat de watermolen van Vlerken steeds genoemd 
wordt als molen te Someren en behorende tot de hoeve Vlerken, mogen we ervan uit gaan dat de 
watermolen aan de Somerense, dus zuidelijke kant lag. Omdat de brug iets verplaatst is ten opzichte 
van de oude situatie is niet aan te geven of de locatie ten westen of misschien nog net ten oosten 
van de brug lag. 
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Waterpartij in het bosje bij de Lieropse Brug op Vlerken. Het geeft aan dat er westelijk van de brug 
een laag gebied ligt 
 
 

 
Het dal van de Kleine Aa met op de achtergrond De Vloeten, het spaarbekken van de voormalige 
watermolen op Vlerken. 
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13. Hoogveen, turfwinning en peelkanalen 
 
Dit hoofdstuk is nagenoeg geheel overgenomen uit het rapport “Het projectgebied van 
Uitvoeringscommissie Groote Peel in historisch perspectief” van de hand van Hans van de Laarschot 
en Ad Kersten. Zie de literatuurlijst. 
 

13.1 Het hoogveen 
In Zandbrabant is het hoogveen van de Peel voor Asten (evenals voor Deurne) een bijzonder 
landschap. De Astense Peel onderscheidt zich van de Deurnese Peel en het Mariaveen, doordat de 
veenvorming zich ontwikkelde in de Roerdalslenk, terwijl de groei van de oostelijke Pelen plaatsvond 
op de Peelhorst.  
In het noordelijk deel van het hoogveengebied zijn onder het veen archeologische vondsten gedaan 
uit de onder meer de ijzertijd, zodat we weten dat de groei van het hoogveen is doorgegaan tot in de 
laatste eeuwen voor de jaartelling. 
In duizenden jaren vormde zich op de zandondergrond een metersdikke veenlaag. 
Klimaatwisselingen tijdens die millennia leverden verschillende veensoorten op. Het zwartveen of de 
klot is in het laatste millennium door de Astenaren gestoken om te dienen als brandstof. Het 
grauwveen was daar niet geschikt voor. Dat bleef in de Peel aanwezig en is in geringe hoeveelheid 
gebruikt voor wanden van waterputten en huizen.  
De Peel behoorde tot de gemene gronden van Asten. Astenaren hadden het voortdurend 
gebruiksrecht op de Peel gekregen van hun heer. In de Astense keuren en breuken, de 
dorpsreglementen, was het gebruik van de Peel geregeld om te zorgen dat die niet zou 
verrommelen. Het dorpsreglement werd vanaf de Late Middeleeuwen jaarlijks door alle Astenaren 
vastgesteld. Omdat het grootste gedeelte van de Astense gemene gronden uit Peel bestond gaan de 
meeste regeltjes in de keuren en breuken ook over de Peel. Twee Peelmeesters zagen toe, dat die 
regels gerespecteerd werden. Aan elk huis in Asten was een turfveld verbonden. Die velden werden 
jaarlijks uitgegeven door de schepenen van het dorp. Vanuit Heusden liep een stelsel van Peelbanen 
de Peel in. Links en rechts van een Peelbaan lagen ongeveer 10 tot 20 turfvelden. Een baan kon pas 
weggegraven worden als in dat deel alle turfvelden waren uytgetorffd. Om iedere gerechtigde goed 
bij zijn turfveld te kunnen laten komen, werden de (hoofd)banen regelmatig voorzien van zand. De 
meeste banen hadden een eigen naam.  
 

13.2 Grootschalige turfwinning en een verdwenen veenkolonie 
Het gebruik van de Peel veranderde in 1889 drastisch. Enkele jaren voordien is ontdekt dat het 
grauwveen gebruikt kan worden om er turfstrooisel van te maken. Dat strooisel is door de 
eigenschap om goed vocht op te kunnen nemen, zeer geschikt voor gebruik in de paardenstallen van 
legers en trammaatschappijen. De Maatschappij Griendtsveen van de familie Van de Griendt, die in 
Griendtsveen al turfstrooisel produceert, betaalt de gemeente Asten een flink bedrag om dat ook in 
de Astense Peel te kunnen doen. Voor het vervoer van het turfstrooisel heeft de gemeente Asten 
vanuit de Peel een kanaal naar de Zuid-Willemsvaart ten noorden van sluis 13 laten graven, het 
Peelkanaal. Dit loopt voornamelijk over grondgebied van de gemeente Someren. In 1890 komt via 
een sluis de aansluiting met de Zuid-Willemsvaart tot stand. Teugelders laten hun paarden de 
turfschepen door de kanalen trekken. Het Peelkanaal doorsnijdt de Weerterbaan. Een pontje zorgt 
voor de oeververbinding.  
De Maatschappij Griendtsveen start haar grootschalige vervening in 1889. De veenarbeiders komen 
onder andere uit de veenkoloniën in het noorden van Nederland. In eerste instantie worden ze 
ondergebracht in een keet tussen de Weerterbaan en Achterbergsebaan. De gemeente Asten staat 
niet toe dat ze zich vestigen in de gemeente. Op Limburgs grondgebied tegen het concessiegebied 
aan ontstaat de kleine veenkolonie De Moost. Omstreeks 1900 werken 600 tot 700 werknemers van 
de Maatschappij in de Astense Peel.  
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Aan het begin van het Peelkanaal bouwt het bedrijf een kantoor en een schuur. Een drijvende 
turfstroosielfabriek verwerkt vanaf 11 september 1890 het grauwveen tot turfstrooisel. In 1896 
wordt een vaste turfstrooiselfabriek gebouwd. Beide fabrieken raken buiten bedrijf door branden; de 
drijvende in 1904 en de vaste in 1912. Herbouw is er niet meer bij. Het grauwveen is op en de 
Maatschappij richt zich op het winnen van zwartveen. Het aantal werknemers is dan teruggelopen 
tot maximaal 300. Door fusies verandert de naam van de Maatschappij regelmatig. In 1893 wordt het 
de Griendtsveen Mosslitter Company Ltd., in 1907 de Maatschappij Van de Griendts Landexploitatie.  
In het concessiegebied legt het bedrijf een stelsel van Peelvaarten aan. Vanaf de 1ste en 2de 
Hoofdvaart, die bij de turfstrooiselfabriek in het Peelkanaal uitkomen, lopen enkele tientallen 
zijvaartjes de veenderij in. De vaartjes zijn 80 centimeter diep en zijn gegraven op een afstand van 
200 meter van elkaar. Ze worden aangeduid met opeenvolgende nummers, zoals de eerste vaart en 
de tiende vaart. Al snel na de oorlog verminderde het gebruik van het kanaal zodanig, dat demping 
ervan als extra project in de ruilverkaveling Sluis XIII werd opgenomen. In 1953 veranderde de 
vaarweg in een voerweg, de huidige Jan Smitslaan, genoemd naar de veenbaas van de Maatschappij 
Griendtsveen.  
 

 
Turfvoorraden van de Maatschappij Griendtsveen aan het begin van het Peelkanaal met op de 
achtergrond het kantoor. (Foto RHCe. Verzameling Frans Smits) 
 
Vanaf 1928 maakt de Maatschappij voor het vervoer van de turven naar het Peelkanaal ook gebruik 
van een railbaantje. Een voerman laat zijn paard de turfkarren over de rails trekken. Regelmatig 
breidde het concessiegebied zich uit. De Maatschappij mocht volgens het contract met de gemeente 
Asten tot 1965 haar veenderij in de Astense Peel exploiteren. Zij stopte er echter al in 1963 mee door 
toedoen van een grote Peelbrand.  
De Astenaren bleven traditioneel hun turven steken, zij het buiten de veenderij van de Maatschappij 
Griendtsveen. De topografische kaart van 1892 laat ten noorden van het maatschappijgebied een 
nieuw stelsel van Peelbanen zien, waaraan de turfveldjes van de Astenaren lagen.  
Naast de inwoners van Asten en de Maatschappij Griendtsveen kregen bedrijven en turfhandelaren 
in de 20ste eeuw ook vergunning van de gemeente om in de Astense Peel turf te steken, zoals de 
Helmondse fabriek van Van Thiel en de Astense turfhandelaar Swinkels. L. Thoer uit Someren kreeg 
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in 1923 vergunning om een turffabriek te bouwen op Astens gebied in de hoek Weerterbaan-
Peelkanaal. Na zijn faillissement koopt in 1930 ‘Griendtsveen’ deze fabriek en vestigt op de 
bovenverdieping een kantoor. Bij de grote Peelbrand van 1963 wordt dit bedrijfsgebouw verwoest.  
 

 

 

13.3 Landbouw ontginningen  
Vanaf het begin van de 20ste eeuw werd het heidegebied ten noorden van de Astense Peel 
ontgonnen tot landbouwgrond.  
In de winter van 1904 op 1905 werd door de Nederlandse Heidemij het eerste deel van de Astense 
Peel landbouwgrond. Slechte grond wordt bebost. Van 1918 tot 1920 ontstaat het bosgebied 
Hoogenbergen – nu de Witte Bergen – aan de Gezandebaan.  
Na de Tweede Wereldoorlog worden vanuit de DUW (Dienst Uitvoerende Werken) de ontginningen 
weer ter hand genomen. Tussen 1952 en 1962 zetten DUW-werkers 450 hectaren Peel om in 
landbouwgrond. Het betreft gronden in het concessiegebied van de Maatschappij Griendtsveen en in 
de Veluwepeel aan de Kruisbaan, Vaalbaan en Ospelerweg. De laatste ontginning vindt plaats tussen 
1965 en 1970 aan de Kokmeeuwenweg.  
De intentie was om de gehele Peel te ontginnen. Na WO II drong het natuurbesef ook in de 
ruimtelijke orde door. In een ontginningsplan uit 1946 nam de Heidemij ook 300 hectaren Astense 
Peel op met de bestemming natuurgebied. Staatsbosbeheer koopt in 1957 367 hectaren Peel van de 
gemeente, die de basis zijn voor het natuurreservaat dat na het vertrek van ‘Griendtsveen’ in 1963 
gerealiseerd wordt. Op 10 juni 1966 opent minister Vrolijk natuurreservaat De Groote Peel, dat zich 
uitstrekt op Limburgs gebied en ook de nog in eigendom van de gemeente Asten zijnde Peelgronden 
omvat. Het natuurgebied krijgt in 1993 de status van Nationaal Park. 
 

De veenderij der Maatschappij Griendtsveen in de Astense Peel rond 1900. Linksonder komt het 
Peelkanaal (de huidige Jan Smitslaan) uit in de Zuid-Willemsvaart met een veer ter hoogte van 
de Ommelenpad/Weerterbaan. Aan het eind van het Peelkanaal staat de turfstrooiselfabriek 
waar de aanvoerkanalen beginnen: de 1e en 2e Hoofdvaart met aan weerszijden peelvaartjes. 
De huidige Kokmeeuwenweg volgt het tracé van de 1e Hoofdvaart. Ten noordwesten van deze 
veenderij de diverse peelbanen voor turfwinning door de Astenaren en op Somerens gebied 
peelbanen vanuit Someren. 
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13.4 Verslagen van defensie 
In verband met de aanleg van defensiewerken is de peel in september 1927 verkend door leraren en 
leerlingen van de Hogere Krijgsschool. Citaat: “De verkenning had plaats omdat bij eene oefening der 
Hoogere Krijgsschool in den zomer van 1926 was gebleken dat het in 1919 aangevulde Peelrapport 
van 1912 de toestand van het terrein niet meer juist weergeeft. Doel der verkenning was vast te 
stellen in hoeverre de Peel voor verplaatsing van troepen bruikbaar is” (Zie literatuurlijst Peelrapport 
1194).Vooral de afwatering van de Peel en de hoogteverschillen komen in onderstaand citaat 
duidelijk naar voren.  
 

 
Uit Peelrapport 1194 

 

 
Fragment kaart behorend bij Peelrapport 1194. 
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14. IJzeroer 
 
In het beekdal langs de Aa werd ijzeroer gedolven voor de ijzerproductie. In het stroomgebied van de 
Aa zijn op meerdere plekken sporen van ijzerproductie uit de middeleeuwen aangetroffen, ook in 
Asten en Someren.  
Nog in de 20ste eeuw 
werd ijzeroer. De 
mannen die de oer 
brokken dolven werden 
de ijzeren-mannen 
genoemd. Vooral in de 
dode armen van de 
rivier, die ontstaan zijn 
door de aanleg van de 
Zuid-Willemsvaart waren favoriete plekken. Zoals op de tekening is te zien, worden de brokken oer 
eerst gedroogd en daarna getransporteerd. In interviews gaven Lieropenaren aan dat de oer per 
schip werd afgevoerd. 

15. De Zuid-Willemsvaart 
 
De Zuid-Willemsvaart is een kanaal genoemd naar koning Willem I onder wiens bewind en op wiens 
instigatie het kanaal tot stand kwam, als alternatief voor de Maasroute. Al veel langer waren er 
plannen voor een scheepvaartverbinding en bij de aanleg werd gebruik gemaakt van eerder gegraven 
kanalen. Voor het tracé viel de keuze in Noord-Brabant uiteindelijk op het Aa-dal. Deze rivier kruist 
dan ook op diverse plaatsen middels duikers het kanaal. In 1821 viel het besluit tot de aanleg. Op 1 
juli 1825 kwam het gedeelte van 's-Hertogenbosch tot Helmond gereed en in 1826 volgde de 
openstelling van het verdere kanaal voor zover het toen gereed was, tot Maastricht. De doortrekking 
tot aan Luik vond pas na de Belgische afscheiding plaats. Het was toen het langste kanaal van (Groot) 
Nederland en het eerste kanaal dat geheel volgens standaard was aangelegd en aan beide zijden een 
jaagpad had. 
In aanvang zorgde het nieuwe kanaal voor veel wateroverlast omdat niet alle greppels, beekjes en 
slootjes hun water kwijt konden.   
 

 
De Aa ter hoogte van Lierop. Links boven de Beekerloop, rechtsonder stroomt de Kleine Aa in een 
afgesneden arm van de Aa. Het noorden is links. Fragment kaartblad 22 van Situatie der rivier de Aa 
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Bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart werd de rivier de Aa op enkele plaatsen doorgraven, zoals bij 
de Kleine Aa. Oostelijk van het kanaal moest een nieuwe Aa gegraven worden. Om het water van de 
Kleine Aa weer in de rivier de Aa te laten stromen moest een duiker worden aangelegd onder het 
kanaal door. Deze unieke foto is gemaakt in 1909. De enorme duikers zijn geleverd door de 
machinefabriek Begemann uit Helmond. Aannemers waren Van Leeuwen en Kunst uit Den Haag. 
 

15.1 Tracé 
In Someren had men bezwaar tegen het gekozen tracé van de Zuid-Willemsvaart. Veel boeren 
werden van hun beste weilanden afgesneden. Dat was de reden dat de gemeente eind 1822 aan de 
koning verzocht het tracé te verleggen naar de andere kant van het dorp of als dat niet kon het 
kanaal op te schuiven tot nabij de rivier de Aa. Geen van beide voorstellen werden ingewilligd. Wel 
kreeg Someren in 1826 een veerpont om de boeren tegemoet te komen. Het onderhoud van de pont 
kwam voor rekening van de gemeente. 
 



Cultuurhistorie Aa-dal zuid  47 

 



Cultuurhistorie Aa-dal zuid  48 

 

15.2 Sluizen en bruggen 
Op het grondgebied van Asten en Someren liggen vijf sluizen, de sluizen 9 tot en met 13. Bij sluis 11 
werd al in 1825 een brug aangelegd. Tussen sluis 11 en 12, beide zonder brug, werd al bij de aanleg 
van het kanaal een brug aangelegd: brug half 12. Deze brug met brugwachtershuisje was belangrijk 
omdat (al eeuwen) hier de belangrijke weg liep naar het zuiden en Peel. In 1891 werd deze brug nog 
eens voorzien van een ijzeren onderbouw. Maar toen de bruggen bij sluis 12 en 13 aangelegd 
werden en de Kerkendijk een betrouwbare weg werd, nam het belang van deze verbinding sterk af 
en werd uiteindelijk opgeheven.  
Sluis 12 kreeg zijn brug in 1910 en sluis 13 pas in 1932. Alle brugwachtershuisjes zijn inmiddels 
verdwenen. 
 

 
Brug half twaalf was lange tijd de oudste brug over de Zuid- Willemsvaart. Deze brug stond op de 
gemeentelijke monumentenlijst en is ondanks zijn monumentenstatus in 2009 door Rijkswaterstaat 
gesloopt. De foto laat de brug, het brugwachtershuis en het wachthuisje zien (ca. 1900). 
 

15.3 Jaagpaden 
De scheepvaart op het kanaal werd aanvankelijk “aangedreven” door paarden (soms ook mensen), 
die de schepen trokken. Dat werd uitgevoerd door scheepsjagers, die in de regio de naam “togers” of 
“teugelders” kregen. Voor 1879 werden de scheepsjagers en paarden geregistreerd, na 1879 werd 
het scheepsjagers bedrijf "vrij". De paarden liepen langs het kanaal over zogenaamde jaagpaden. Het 
jaagpad werd ook wel toogpad, jaagwal of paardenwal genoemd en was in de regel van steenslag 
voorzien. Het kanaal moest ook gebruikt kunnen worden voor troepen en materiaal transport. 
Vanwege dit strategisch belang werd bij de aanleg aan weerszijden een 4 meter breed jaagpad 
gelegd. Alleen hel leger, scheepsjagers (met vergunning) en overheidsdienaren mochten van het 
jaagpad gebruik maken. 
De jaagpaden zijn veelal verdwenen. De enige pek waar deze nog enigszins zichtbaar is, is ter hoogte 
van half twaalf aan de oostkant van het kanaal langs de Langendijk. 
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Een lijntrekster aan het werk. Zij is het lege schip aan het afmeren. 

 

15.4 Nieuwe gehuchten 
Bij de sluizen ontstonden soms lange wachttijden door spuien en/of schutten. Hierdoor kreeg men 
een concentratie van schepen. De schippersvrouwen konden dan even inkopen doen. Omdat 
schippers goede klanten waren, gingen in de loop van de tijd de handelaren zich vestigen bij de 
sluizen, zo ontstonden kleine gehuchtjes, met een bakker, slager en kruidenier, een café of herberg 
ontbrak nooit. De ontwikkeling van deze gehuchtjes werd nog versterkt door de aanleg van een 
kunstweg langs het kanaal tot de Belgische grens die in 1883 gereed kwam. 
Voor de vele gehuchten langs het kanaal kan het gehucht sluis 11 model staan. Bij sluis 11 konden de 
wachttijden flink oplopen vanwege de kleine omvang van de sluis. Het was na 1935 de kleinste sluis 
in de Zuid-Willemsvaart en kreeg vanwege het vele schutten van schepen bij sluiswachters de naam 
"broodsluis". Omdat bij sluis 11 de weg Eindhoven-Venlo en het kanaal kruisten was dit een ideale 
plek om handel te drijven. Sluis 11 had maar liefst 5 cafés, een bakkerij, slagerij en kruidenierswinkel. 
Er waren daarnaast diverse bedrijven gevestigd. Sluis 11 is inmiddels toegenomen tot een fors 
bedrijventerrein, dat is vastgegroeid aan de dorpskom. 
 

   
Sluis 11 links ca 1838, midden 1960, rechts 2015 
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15.5 Aanpassingen 
Gedurende de bijna twee eeuwen van het bestaan zijn het kanaal en de bijbehorende kunstwerken 
danig veranderd. Het kanaal is verbreed, de sluizen zijn vergroot, een weg langs het kanaal werd 
aangelegd en later verbreed. Bruggen werden gebouwd, verbreed, vervangen en verwijderd. Veel 
sluiswachtershuisjes werden in verband met de wegverbreding gesloopt.  
 

15.6 Zijkanaal naar de Peel 
Op de grens van Asten en Someren lag het 1700 meter lange Peelkanaaltje, gegraven in 1888. Het 
kwam boven sluis 13 in de Zuid Willemsvaart en diende voor het vervoer van turf uit de Astense Peel 
en werd aangelegd voor de Maatschappij van de Griendt. Het kanaaltje werd door een houten sluisje 
gescheiden van de Zuid-Willemsvaart. Al in 1830 was er al een verzoek geweest van A. van Driel uit 
Mierlo om dit kanaal te mogen graven voor de turfvaart. Dit verzoek werd niet ingewilligd, de reden 
is onbekend. Het laatste turfschip dat door deze vaart voer was het schip van schipper Van Os. Hij 
vervoerde in 1950 turf voor het bedrijf van Thiel uit Helmond. Het Peelkanaal is gedempt. Het tracé 
wordt gemarkeerd door de huidige Jan Smitslaan. 
 

 
 
 

16. Sporen uit de oorlog 
De belangstelling voor gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog is de afgelopen decennia 
toegenomen met als gevolg dat veel gegevens zijn verzameld en gelokaliseerd. Voor de inrichting van 
het gebied kunnen een aantal zaken van belang zijn. 
1. In de omgeving van de Wielput is een Engelse bommenwerper (een Wellington) gecrashed. Uit 

het kanaal is een deel van een vleugel geborgen, waardoor het waarschijnlijk is dat het vliegtuig 
niet in zijn geheel is neer gestort, maar dat delen ervan verspreid over het gebied kunnen 
worden aangetroffen. Er zijn ook losse patronen aangetroffen. 

2. Op de Einderakkers waren tentenkampen van de geallieerden. Rondom de Steegstraat was een 
barakkenkamp. 

3. In de omgeving van de voormalige turfstrooiselfabriek (in De Moost) was door de Duitsers een 
uitgebreid mijnenveld aangelegd. Het mijnenveld is na de oorlog geruimd. 

4. Bij Sluis 11 vonden intensieve gevechten plaats.  
  

Jan Smollenaars trekt hier een turfschip door het Peelkanaaltje 
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17. Cultuurlandschappelijke waarden 
 
1. Verschil in hoofdstroomrichtingen. Oostelijk van de Aa grotendeels oost-west, westelijk van de 

Aa grotendeels zuid-noord. 
2. Asymmetrisch dal van de Aa. De westelijke flank verloopt steiler. 
3. Alleen noordelijk van Heusdensedijk-Behelp (ten noorden van de Wielput) had de Aa steeds een 

natuurlijk meanderende bedding in een natuurlijk dal. Zuidelijk lag aanvankelijk een breed 
broekgebied, met daarin later gegraven waterlopen die met een wisselend hoofdtracé de 
bovenloop van de Aa vormden.  

4. De bron van de Aa is in de loop der eeuwen door het verlengen van de bovenloop verder naar 
het zuiden opgeschoven. Het stroomgebied van de Aa is daarbij uitgebreid tot in Limburg. 

5. Het broekgebied ten zuiden van Heusdendijk-Behelp kent nog steeds een aantal zuid-noord 
lopende waterwegen als voorlopers van de Aa. 

6. Het voormalige hoogveengebied in het zuiden van Someren en Asten heeft een verkaveling die 
duidelijk zijn oorsprong vindt in de voormalige Peelbanen en waterlopen die aangelegd zijn bij de 
veenwinning, deels zuid-noord, maar ook deels oost-west georiënteerd.  

7. De grootschalige veenwinning door de maatschappij Van de Griendt heeft ook duidelijke sporen 
nagelaten in de moderne infrastructuur. De Jan Smitslaan als voormalig Peelkanaal en de 
Kokmeeuwenweg als voormalige hoofdvaart. De “veenkolonie” met de naam De Moost, rond de 
voormalige turfstrooiselfabriek heeft nauwelijks zichtbare sporen achtergelaten. 

8. Oostelijk van de Aa vinden we het oude ontginningseiland, waar Someren op ligt. Grote delen 
van het oude akkercomplex zijn nog aanwezig. De oostgrens van het akkercomplex vormt de 
westgrens van het oude Aa-dal en bestaat voor een groot deel uit een nagenoeg unieke steilrand 
met hoge cultuurhistorische waarde. Deze steilrand wordt bovendien begeleid door een nog 
onverharde zandweg. De combinatie zandweg en steilrand versterken elkaar. 

9. Het noordelijk deel van Someren en het zuidelijk deel van Lierop wordt gekenmerkt door een 
oud middeleeuws hoevenlandschap, zowel langs het dal van de Aa als langs de Kleine Aa. 

10. Aan de oostkant van de Aa tegenover Lierop zet het hoevenlandschap zich voort op Astens 
gebied. 

11. De oude beekovergangen over de Aa en de Kleine Aa hebben door de eeuwen heen hun functie 
grotendeels behouden, terwijl in de onmiddellijke nabijheid nieuw aangelegde bruggen zijn 
gebouwd. De oude beekovergang in de Keizersdijk heeft zijn functie verloren. 

12. De watermolen van Vlerken heeft als gebouw geen zichtbare sporen achtergelaten. Het 
watermolenlandschap met de vloeten als “spaarbekken” is wel duidelijk herkenbaar. 
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18. Aanbevelingen 
 
1. Zuidelijk van Heusdensedijk-Behelp geen meanderende beek “herstellen” of creëren. Een 

constructie van een meanderende waterloop zoals in het Starkriet is historisch niet correct. Er 
zijn geen historische voorgangers. Natuurontwikkeling kan plaatsvinden middels het aanleggen 
van vennen of moerasbosjes. 

2. Zuidelijk van Heusdensedijk-Behelp kunnen meerdere gegraven waterlopen als Aa gebruikt 
worden. De Aa zou bijvoorbeeld opgesplitst kunnen worden in meerdere waterlopen. Dat maakt 
als het ware de bijzondere historie van het gebied met meerdere waterlopen zichtbaar. 

3. De Wielput als historisch “baken” in het landschap zichtbaar maken. Dat kan bijv. met een 
moerasbosje, met landart of (minimaal) een informatiebord. 

4. Noordelijk van Heusdensedijk-Behelp kende de Aa wel natuurlijke meanders, die hersteld en 
teruggebracht kunnen worden, waardoor het verschil tussen noord en zuid (natuurlijke 
meanders versus recht gegraven) zichtbaar kan worden. 

5. De steilranden aan de westkant van het Aa-dal in Someren en Lierop een goede bescherming 
geven en verdwenen delen zo veel mogelijk herstellen. In verband met de zichtbaarheid en 
beleefbaarheid van de steilranden is het aan te bevelen om de beemden niet te beplanten en 
open te laten. 

De Broekstraat in Someren volgt de grens tussen beekdal en de akkers. Links het beekdal en 
rechts de steilrand van de oude akker. De combinatie van een steilrand van een akker met een 
begeleidende zandweg op een oude terrasrand van de Aa is een unieke situatie en 
cultuurhistorisch van grote waarde.  
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6. Het watermolenlandschap van de voormalige watermolen op Vlerken zo veel mogelijk herstellen, 
mogelijk als waterbergingsgebied. Vooral het gebied de Vloeten leent zich daarvoor. 
Informatiebord over de watermolen plaatsen 

7. Het cultuurlandschap en natuurgebied in de Oetert optimaliseren. Oude loop van Kleine Aa en Aa 
herstellen voor bijvoorbeeld piekberging. 

8. De oude beekovergangen van Aa en Kleine Aa markeren als historische plekken 
9. De voormalige beekovergang bij de Keizersdijk herstellen als voorde met stapstenen of 

voetgangersbrug 
10. Aanbrengen van laanbeplantingen en hakhoutwallen ter versterking van de oude 

wegenstructuren 
11. De plaats van de veenkolonie en turfstrooiselfabriek in Asten en Nederweert herkenbaar maken 

met behulp van bijvoorbeeld landart objecten, een open museum van informatiepanelen, 
vensters op het verleden van het landschap, of anderszins.  

12. Replica maken van de drijvende turfstrooiselfabriek als recreatieve attractie 
13. Aansluitpunt van het Peelkanaal en Zuid-Willemsvaart beter zichtbaar maken. Nu is er alleen een 

verlaagd stuk dijk. 
14. Herstellen van het peelkanaal naar de plaats waar voorheen de fabriek stond 
15. Grenspunt Asten-Someren-Nederweert markeren als liggend in “De Zeven Moeren” met een 

verwijzing naar de ‘mythische’ verhalen er omheen 
16. Plaats waar de voormalige Weerterbaan de provinciegrens kruist markeren 
17. Wandelroute maken vanuit Asten over oude Keizersdijk, voorde/brug over de Aa en oostelijk van 

het bedrijventerrein en eventueel verder naar het zuiden terug naar Asten 
18. Wandelroute van Oetert via voormalige watermolen van Vlerken naar het Philipsbos langs de 

Kleine Aa 
19. Wandelroute bij Sluis 11. Oostelijk van Sluis 11 zijn delen van een wandelroute aanwezig, die 

aanzienlijk verbeterd kan worden ter hoogte van de brug bij Sluis 11. Als de infrastructuur daar 
wordt aangepast is het zeer wenselijk dat er rekening wordt gehouden met passeerbaarheid voor 
wandelroutes 

20. Bij Sluis 11 is hevig gevochten in WOII. De brug is zeer geschikt voor het plaatsen van een 
informatiepaneel hierover, gecombineerd met een “uitkijkpunt” ter plaatse 

21. Het grenspunt bij de Hutten aan de zuidkant van Someren heeft monumentale waarde als 
voormalige rijksgrens, voormalige grenskerk/schuurkerk en voormalige waterkering. Een 
herinneringsmonument is daar welkom. Minimaal een informatiepaneel  

 
In de Biografie van Peelland (zie bijlage 2) zijn ontwikkelingsrichtingen aangegeven voor grote delen 
van het projectgebied en eveneens concrete voorstellen. Voor zover die betrekking hebben op het 
projectgebied zijn die voorstellen verwerkt in bovenstaande lijst van aanbevelingen. 
 
 
De aanbevelingen zijn mede tot stand gekomen in overleg met personen die het gebied kennen. Ze 
zijn als idee geformuleerd, maar kunnen verder geconcretiseerd worden op het moment dat er reële 
kansen op uitvoering ontstaan. Heemkundekring De Vonder en IVN Asten-Someren kunnen daaraan 
bijdragen. 
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Bijlage 1 Archeologisch overzicht van het zuidelijk Aa-dal 
 

 
Hoogtkaart met ligging van archeologische vindplaatsen in het Aa-dal 

 

B1.1 Jagers en verzamelaars 

Het beekdal van de Aa is net als de aangrenzende hoge dekzandruggen rijk aan archeologische 
vondsten. Tijdens de laatste ijstijd, die duurde van 75.000 tot 10.200 jaar geleden, trokken in 
Nederland groepen jagers-verzamelaars rond door het toendra-
achtige landschap op zoek naar mammoeten, rendieren en 
wolharige neushoorns. IJzige sneeuwstormen veranderden het 
landschap regelmatig in een onherbergzame zand- en ijsvlakte met 
een permanent bevroren bodem. In Asten en Someren komen we 
voor het eerst rond 11.000 voor Chr. mensen tegen. Rond 8000 
voor Chr. verbeterde het klimaat in Europa. Er ontstonden wouden, 
moerasbossen en beekdalen met een rijkdom aan planten en 
dieren. Op de Peelhorst ontwikkelde zich een hoogveengebied met 
bijzondere flora en fauna. Het wild bestond onder andere uit 
oerrunderen, wisenten en edelherten, maar ook kleinere soorten 
als everzwijnen, bevers, otters en vogels. De jagers en verzamelaars 
trokken in de zomer noordwaarts om te jagen op rendieren en 
oerrunderen en om voedsel te verzamelen. Ze hebben nog geen 
vaste woonplaats en leven in eenvoudige hutten. In de beekdalen 
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en in de buurt van de vennen in en rond de Peel verblijven kleine groepjes mensen aan die leven van 
de jacht, visserij en het verzamelen van noten en vruchten. Midden in de Groote Peel zijn 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van zulke kampen teruggevonden. De organische stoffen zijn 
vergaan; alleen de stenen werktuigen zijn bewaard gebleven, zoals vuurstenen pijlen en schrabbers. 
Neolithische bijlen zijn er op diverse plaatsen in de beekdalen gedaan.

 
 

B1.2 De late prehistorie (4.000 tot 12 voor Chr.)  
Ergens tussen 4000 en 3000 voor Chr. strijken de eerste landbouwers neer op de dicht beboste 
dekzandruggen van zuidoost-Brabant. De mensen gingen de natuur naar hun hand zetten en in plaats 
van rond te trekken, vestigde men zich op vaste locaties in meer standvaste boerderijen. Voor het 
zaaien van gewassen werden de bossen op de hoger gelegen gronden gekapt en platgebrand om 
kleine akkertjes aan te kunnen leggen, waar gerst en tarwe werd verbouwd. Het bemesten van een 
akker was echter nog niet bekend. Vandaar dat de opbrengst gering was en er regelmatig van terrein 
moest worden veranderd. Voor zijn voedsel bleef de boer dan ook nog sterk afhankelijk van de jacht 
op wild en de visvangst. Daarnaast was een belangrijke rol weggelegd voor het rund, toen nog veel 
kleiner dan het huidige rund. Schaap, geit, varken en paard zijn van ondergeschikt belang. Het 
boerenerf bestaat uit een grote woonstalboerderij met enkele schuurtjes, opgebouwd uit hout, 
vlechtwerk, leem en stro. Sporen van bewoning in Asten in deze periode vinden we aan de randen 
van de Groote Peel en in Asten-Ommel op de hogere dekzandruggen. Aan de Paterstraat lag 
waarschijnlijk een nederzetting uit de IJzertijd tot Romeinse tijd. Naast aardewerk werd een 
duidelijke cultuurlaag onder een plaggendek aangetroffen. De hoge zandrug die zich hier ten oosten 
van het riviertje de Aa bevindt, moet ook in de IJzertijd zeer gunstig voor bewoning zijn geweest; 
 
In de late prehistorie werd het lichaam van de dode op een brandstapel gecremeerd. De veraste 
resten worden verzameld in een urn, waarna ze werden bijgezet in een grafheuvel. De urnenvelden 
doen hun intrede, die vaak nog tot in de 20e eeuw goed herkenbaar blijven. Archeologisch 
onderzoek in Waterdael bracht een uitgebreid grafveld uit de IJzertijd met bijbehorende 
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nederzettingen uit de IJzertijd aan het licht. Men trof verschillende soorten grafmonumenten aan 
waaronder kringgreppels, langbedden en vierkante grafgreppels. In Asten nabij de Aa ten noorden 
van Sluis 11, is aardewerk uit de Late Bronstijd tot Vroege IJzertijd gevonden. Mogelijk gaat het om 
een grafurn, die op een urnenveld zou kunnen duiden uit de Vroege IJzertijd (800-500 v.Chr.). Ook 
nabij de Zeven Meren is een urn uit de ijzertijd gevonden die waarschijnlijk geplaatst was op 
vlechtwerk. 
 
In het beekdal van de Aa bij de Punderman lag waarschijnlijk een heiligdom uit de late prehistorie en 
de Romeinse tijd, nabij een overgang door het beekdal van de Aa; mogelijk kan het echter ook gelinkt 
worden aan de bron van de Aa, de plek waar de beek echt een beek gaat vormen. In een zone van ca. 
1 km zijn verspreid Romeinse munten, fibulae, een speerpunt en een bronzen bijl uit de Late 
Bronstijd tot Vroege IJzertijd gevonden. Op basis van de vondst van een Romeinse wrijfschaal wordt 
in de directe nabijheid ook een Romeinse nederzetting verwacht. Iets verderop aan de Waardjesweg 
65 werd bij de bouw van een kas achter het huis in de jaren ‘80 van de 20e eeuw in het veen een 
bronzen kokerbijl uit de Midden tot Late Bronstijd gevonden.  

 
Ligging van concentratie vindplaatsen bij de Punderman geprojecteerd op de AHN. Mogelijk lag hier 
ooit een offerplaats of heiligdom. 
 

B1.3 De Romeinse Tijd (50 voor Chr. – 450 na Chr.) 
Rond 50 voor Christus woonden hier verschillende bevolkingsgroepen, die leefden in een redelijk 
georganiseerde maatschappij van lokale leiders en stammen. Deze groepen worden langzaam 
opgenomen in het Romeinse Rijk en onder het Romeinse bestuur komt het gebied tot grote bloei. De 
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Texuandri, zoals de bewoners van de Zuid Nederlandse en Noord Belgische zandgronden vanaf de 
eerste eeuw heten, worden administratief ingedeeld bij de Civitas Tungrorum, met het Belgische 
Tongeren als hoofdstad. De Romeinen introduceren hier een groot aantal technische innovaties 
waarbij gedacht kan worden aan landbouwwerktuigen, dakpannen, waterleiding, glas en  
vloerverwarming. Deze nieuwe gereedschappen en gebruiksvoorwerpen dringen langzaam maar 
zeker ook door naar het platteland van Brabant. De al bestaande inheemse nederzetting behoudt 
echter zijn prehistorisch karakter, waarbij akkerbouw en veeteelt de belangrijkste bestaansmiddelen 
zijn. Boerderijen worden echter steeds meer plaatsgebonden en er ontstaan kleine nederzettingen. 
De uit hout opgetrokken boerderijen worden over het algemeen anders dan voorheen gefundeerd 
en ruimer ingedeeld. Verder doet het verdiepte stalgedeelte zijn intrede, waarbij de opgespaarde 
mest waarschijnlijk verspreid werd over het land. 
In Someren is een groot grafveld uit de Romeinse tijd gevonden wat aansluit op het urnenveld uit de 
late prehistorie. Op de dekzandruggen in Someren zijn inmiddels drie nederzettingen vastgesteld met 
rondom nog een aantal plekken met meer verspreide bewoning. In Asten aan de Paterstraat lag 
waarschijnlijk in de Romeinse tijd ook een nederzetting op een smalle zandkop. 
 

B1.4 De Middeleeuwen (450 – 1500 na Chr.) 
Van de vroege Middeleeuwen in Asten weten we nagenoeg vrijwel niets. Als in 650 deze streken 
opgenomen worden in het Frankische rijk bestaat de samenleving naast de adel en de vrije boeren 
uit grote groepen horige boeren. Kenmerkend voor het middeleeuwse bestuur is het feodale 
leenstelsel. Dit betekende dat een groot deel van de landerijen of domeinen van de heer in bruikleen 
werden gegeven aan zijn leenmannen. Deze horigen moesten daarvoor in de plaats het land 
bewerken en producten en diensten leveren aan de leenheer. Gedacht wordt dat Asten tussen 1000 
en 1250 ontstaan is als centrum van een tiendakkerdorp met de volgende gehuchten die rondom 
Asten aanwezig zijn/waren: Dijk, Vosselen, Ostade, Laarbroek, Wolfsberg, Voorste Heusden, 
Achterste Heusden, Voordeldonk, Achterbos en Stegen. 
 
Het dorp Asten heeft al een hele ontwikkeling doorgemaakt als ze voor het eerst in 1212 in een 
oorkonde vermeld wordt; hierin staat dat de abdij van Floreffe de kerk van Asten in bezit heeft. De 
abdij van Floreffe, gelegen ten zuiden van Namen, gesticht in 1121, kocht in 1212 de tiende van 
Asten. Het beheer werd uitgevoerd door het noordelijker gelegen Postel (ook België), gesticht rond 
1135, wat een dochterklooster van Floreffe was. Ook had zij het recht op de kerk in handen; tot 1221 
samen met de heer Albert van Cuijk. Of deze 13e-eeuwse kerk ook op dezelfde locatie heeft gestaan 
als de kruiskerk uit 1478 is niet zeker. Deze laatmiddeleeuwse kerk werd in 1899 afgebroken, nadat 
de bouw van de huidige nieuwe kerk klaar was. Fundamenten van deze laatmiddeleeuwse kerk zijn in 
de jaren 90 aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden op het plein. Bij rioleringswerkzaamheden 
rond het Koningsplein werden ook diverse graven van het omliggende kerkhof gevonden.  
 
In de 10e eeuw had de keizer van het Duitse rijk zijn domein hier (bestaande uit Asten, Lierop, 
Someren, Heeze en Leende) verdeeld en geschonken aan het kapittel van St. Servaas en de abdij van 
Luik. In 1146 trad de heer van Cuijk op als voogd voor de abdij van St. Servaas te Maastricht en 
kwamen de heerlijke rechten van Asten in handen van de heren van Cuijk, afkomstig uit 
(machtscentrum) Cuijk. Waarschijnlijk was deze abdij de oudste grondbezitter en heeft van Cuijk als 
functionaris van dit kapittel de hand weten te leggen op delen van bezittingen. Al in de 13e eeuw had 
de abdij uit Maastricht de macht over hun bezittingen verloren. De reden waarom de heren van Cuijk 
in Asten zoveel macht hadden, weten we niet maar moet dateren van voor 1200. In die periode 
bezaten geestelijke instellingen als Echternach en Luik grond en goederen in Brabant. Zij riepen vaak 
de hulp in van regionale heren bij het beheer van hun bezittingen. Deze abdijen konden 
machtsmisbruik door deze bevoorrechte heren mbt rechten en goederen niet voorkomen. 
Waarschijnlijk was dat ook in Asten het geval. Misschien was Asten een halteplaats op de weg van 
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Maastricht naar de Maas (die het gehele jaar bruikbaar was) omdat veel bezittingen van de abdij van 
St. Servaas gelegen waren in het Aa-dal. 
 
De hertog van Brabant was niet blij met deze grotere macht voor de plaatselijke heren als Van Cuijk. 
Hij steunde de norbertijnen-stichtingen die het beheer van hun goederen eigenhandig en modern 
uitvoerden. Zij verdrongen de Benedictijnerkloosters. De kloosters bouwden een eigen 
goederenbezit op; vanaf midden 12e eeuw stonden zij onder het hoofd van de hertog van Brabant. 
De abdij van Floreffe, gelegen ten zuiden van Namen kocht zo in 1212 de tiende van Asten. Het 
beheer werd uitgevoerd door het noordelijker gelegen Postel (ook België) wat een dochterklooster 
van Floreffe was. Kort na 1200 lukte het de hertog van Brabant de meeste lokale machthebbers over 
te halen hun goederen in leen aan hem op te dragen. Het lukte de hertog hierdoor wetten en 
belastingen  aan de bevolking op te leggen. Maar in Asten lukte dit niet omdat hier een in heel 
Brabant gezaghebbend geslacht van Cuijk de heerlijke rechten bezat. Zij volgden pas in 1362 
vanwege geldgebrek.  
 
Het goed Ten Perre was de centrale hoeve van de familie van Cuijk in Asten en had waarschijnlijk 
landbouwgrond en dus pachters over heel Asten verspreid, waaronder aan de Dijk, Ostade, 
Laarbroek, Heesakkers en langs de Aa. In 1380 verkocht van Cuijk een deel van het goed "Ten Perre" 
aan Gerard van Berkel en de rest (recht, cijns, tienden, molens) aan Ricout de Cock. Waarschijnlijk lag  
het goed Ten Perre in de onmiddellijke nabijheid van het centrum van Asten. Hier werden vanaf 1380 
de heerlijke rechten en bezittingen van Gerard van Berkel beheerd. Eind 14e eeuw wordt het 
aangeduid als 't Huys Ten Perre, wat aangeeft dat het een versterkt huis is. In 1395 doet van Berkel 
Ten Perre van de hand, maar behield de inkomsten uit de heerlijke rechten. Naarmate het belang van 
Ten Perre daalt in de 16e eeuw, verdwijnt ook langzaam de naam. Albert van Cuijk, de eerste heer 
van Asten rond 1221, heeft het kasteel van Asten nooit gekend, omdat het er nog niet stond. 
Misschien was Ten Perre ook zijn machtscentrum. 
 

 
Kaart van Asten uit eind 18e eeuw, opgesteld door Hendrik Verhees. 
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B1.5 Kasteel van Asten 
Het huis van de Cock, de mansio (soort boerderij) te Asten, is zeer waarschijnlijk het kasteel, 't huys 
tot Asten, waar van Berkel later naar verhuisde. Het is niet duidelijk of er eerst een boerderij en later 
het kasteel op dezelfde plek werd gebouwd of dat het kasteel in de nabijheid van de oudere 
mansio/boerderij is gebouwd. In 1423 lezen we in een oorkonde dat 't Huys tot Asten bestond uit 
een versterking, een woongedeelte en een hofstede. Bovendien lag er in de omgeving van het 
kasteel een hoeve geheten het Hofgoed. Deze boerderij die op een omgracht terrein lag op enkele 
honderden meters van het kasteel, zou de mansio kunnen zijn die Ricout de Cock kwijtraakte aan van 
Berkel. In de hofstede die tot het kasteel behoorde herkennen we de voorburcht. Grachten en tuinen 
zijn tussen 1423 en 1432 aangelegd. Tussen 1389 en 1399 heeft hij 't Huys te Asten uitgebreid met 
een hofstede en versterkt huis. De hoofdburcht ligt op een eiland met dubbele omgrachting en 
bestaat uit een rechthoekig gebouw en voorburcht. Er worden minimaal vier bouwperioden 
onderscheiden.  
 
Tussen 1988 en 1990 werd een bouwhistorisch en archeologisch onderzoek uitgevoerd dat zich 
richtte op de diverse brugverbindingen, de oeveropbouw, de faseringen van het gebouw en de 
toestand van de funderingen van het huidige kasteel. De oorspronkelijke binnengracht bleek tijdens 
het onderzoek op veel plaatsen verloren te zijn gegaan door een grote opschoning in de jaren 30 van 
de 20ste eeuw. Opmerkelijk was de vondst van een oudere, ronde toren onder de 16e-eeuwse 
heksentoren. Op het binnenterrein werden een aantal proefsleuven aangelegd, waarbij onder 
andere een waterput, een oven van de keuken en een kelder werden gevonden. Op basis van het 
metselwerk en de houten brugpalen werd de eerste fase van het vierkante kasteel rond 1430 
gedateerd. De mogelijkheid werd wel opengelaten dat hier een ouder gebouw aan voorafging. 
Vondsten tonen aan dat alleen op het binnenterrein sporen van voor 1500 voorkomen. In het kader 
van consolidatiewerkzaamheden uit 1998 is naast en onder een zware muur  laatmiddeleeuws 
aardewerk gevonden ter hoogte van de voormalige keuken. 
Het kasteel raakte in 1892 in verval en restauratiewerkzaamheden vonden plaats in 1936. Aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog raakte het kasteel ernstig beschadigd door fosforgranaten van 
Duitse zijde. In 1985 is de overgebleven ruïne geconsolideerd. De buitenste gracht is in 1989 
uitgediept. In het gronddepot afkomstig uit die gracht werd een zeldzaam kandelaarsbeeldje uit de 
14e eeuw gevonden. 
 
Rond 1725 kochten de heren van Asten een aantal hoeven in Asten welke ze langere tijd in bezit 
hielden, waaronder: 
- De oudst bekende kasteelhoeve op Heusden was Seren Hoeve (des Heren Hoeve), die in 1640 werd 
gepacht door Hendrik Jacobs. Deze bestond uit 21 ha grond, een woonhuis, schop, varkenshok, hof 
en dries. In 1680 ging het bedrijf na een vermoedelijke brandstichting in vlammen op. Onderzoekers 
gaan ervan uit dat de hoeve op de Voorste Heusden heeft gelegen. Waar is niet duidelijk; misschien 
op dezelfde plek als het Hofgoed? 
- de Wolfsberg 1608, m.u.v. voorburcht langste in bezit. 
- Achterste Heusden 1679-1755. Bestond al in de 14e eeuw, gelegen aan ’t Hoekske. Van deze 
boerderij wordt verondersteld dat ze uit de 14e eeuw dateerde en ooit uit twee woonhuizen 
bestond. 
- Voorste Heusden 1685-1757. Gelegen rond Voorste Heusden nr. 6. De hoeve bestond uit een 
woonhuis met lemen muren, een schuur, een schop of stal, een bakhuis en een schaapskooi. De 
hoeve is later afgebroken. In de 19e eeuw is de schuur tot woning verbouwd. 
- Brant 1640-1736. Gelegen op de Brand. Kleinere boerderij bestaande uit een aan elkaar gelegen 
woonhuis, schuur, stal en grond. 
- Polder, begin 18e eeuw. Gelegen aan de Polderweg; wanneer men uit Asten komt even voorbij de 
brug over de Voordeldonkse Broekloop rechts. Tegenwoordig is er niets meer van terug te vinden. 
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B1.6 De kasteeltjes van Someren en Lierop 
Someren en Lierop zouden zeven kasteeltjes hebben gekend. Maar dit is volgens Coenen overdreven. 
Coenen benoemd er in Lierop en Someren vier: 
1. Huise van Stipdonck. Gelegen aan de Aa ten noorden van Lierop. De exacte locatie is niet bekend. 
Het betreft in 1477 een omgracht stenen huis met leien dak. Aan het einde van de 18e eeuw bestaat 
het huis niet meer. Van oorsprong zal het huis ouder zijn. Het complex kende een watermolen die 
reeds in 1179 wordt vermeld en was in bezit van de abdij van Floreffe. De molen lag op de plaats 
waar de Kleine Aa in de Aa uitmondde. De molen bestaat ook niet meer. Tegenwoordig ligt die 
locatie aan de andere kant van het kanaal, op Astens grondgebied. Coenen laat overigens in het 
midden of het slotje (van Lierop), gelegen nabij de Hoeve Kreyenstart, dezelfde is als Huise van 
Stipdonck.  
2. De Edelenborg ((Elenborch) wordt in de 17e eeuw aangeduid als kasteel. Voor het eerst genoemd 
in 1542. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft een proefopgraving plaatsgevonden, waarbij 
resten van een gracht te zien waren en verder veel aardewerk en puin werd verzameld. Het terrein 
heeft inmiddels een status de status van wettelijk beschermd archeologisch monument. 
3. Het Wolfsnest stamt uit de tweede helft van de 17e eeuw en is gelegen ten zuiden van de 
provinciale weg aan de Slievenstraat. Het huis was omgracht. Deze gracht is aan het maaiveld 
herkenbaar. Thans staat er een fraaie historische boerderij. 
4. De Donk (Ter Donc). Zowel de naam als de ligging duidt op een natuurlijke verhoging in een relatief 
laag gebied. Het kasteel is in 1381 in bezit van Wilhelmus van Stakenborch, een van de belangrijkste 
families van Someren in die tijd. Het kasteel is vermoedelijk ouder. Tijdens een 
proefsleuvenonderzoek door de Rijksdienst zijn muurresten en uitbraaksleuven aangetroffen en een 
gracht. Een deel van het terrein is archeologisch rijksmonument. 
 
Coenen geeft verder aan dat Hoeve Grimburg (Grimbergen, Huiske Grimborch) zeker geen kasteel 
was. Het huis zou dateren uit de 17e eeuw en is gesloopt in het begin van de 18e eeuw. Archis 
spreekt wel van een kasteel. Van het terrein zijn baksteen en leifragmenten bekend. Waar de 
Witvrouwenberg (Wijtvrouwenberch [1530]) heeft gelegen is vooralsnog onduidelijk. Coenen geeft 
aan dat het misschien toch wel een kasteel was dat gelegen had op het perceel de Brant genaamd. 
Coenen wil de Witvrouwenberg plaatsen nabij hoeve ten Bossche.  
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Bijlage 2 Uit De Biografie van Peelland 
 
Uit Biografie van Peelland zijn de beschrijvingen, ontwikkellingsrichtingen en voorstellen opgenomen 
van de Waardevolle Cultuurhistorische Landschappen (WCL) nrs 10 en 11, waarvan grote delen liggen 
in het projectgebied. 
De Biografie van Peelland bevat de Cultuurhistorische HoofdStructuur (CHS) van het voormalige 
reconstructiegebied Peelland. 
 
 
 

B2.1 WCL 10. Het groene cultuurlandschap ten zuiden van Asten 
 

Historisch belang en ruimtelijke karakteritiek 
Ter hoogte van Asten en Someren kunnen we er ook archeologische complexen verwachten die 

samenhangen met uiteenlopende activiteiten die daar in het laatste deel van de ijzertijd en Romeinse tijd 

plaatsvonden: muntvondsten, objecten die (opzettelijk) in het dal werden achtergelaten tijdens rituele 

praktijken (in aangrenzende regio’s is de relatie tussen Romeinse rituale praktijken en beek- en rivierdalen 

overtuigend aangetoond), `off site’-patronen die verband houden met de vroege economische benutting 

van de beekdalgronden, etc. Mogelijk zijn er in het stroomdal van de Aa nog aanwijzingen te vinden voor 

`voorden’: oversteekplaatsen door de rivier die veelal deel uitmaakten van het patroon van doorgaande 

routes. 

 

Ontwikkelingsrichtingen 

 Algemeen: Ontwikkelingen in dit gebied zouden met name gebruik moeten maken van het 
plaatselijk besloten en groene karakter van het cultuurlandschap, zowel direct grenzend aan de 
bebouwde kom van Asten als in het buitengebied met heideontginningen. Het spreekt voor zich 
dat de plaatselijke ontwikkeling van glastuinbouw daar moeilijk mee te combineren is. 
Glastuinbouw heeft voor de cultuurhistorie overigens nog andere nadelige effecten. Zo wordt bij 
de bouw van kassen de toplaag van het bodemarchief schade toegebracht. Eerder heeft dat 
onwenselijke gevolgen gehad voor de bewoningssporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd langs de 
Aa bij Someren. Ontwikkeling van glastuinbouw dient altijd te worden voorafgegaan door 
(grootschalig) archeologisch onderzoek. 

 Specifiek: Dit WCL biedt goede mogelijkheden voor behoud door ontwikkeling (Nota Belvedere). 
Inmiddels heeft Belvedere een subsidie toegekend voor een ontwikkelingsproject rond de 
kasteelruïne van Asten. Doel van het project is de historisch-ruimtelijke samenhang tussen de 
ruïne en het landgoed, en tussen het landgoed en het dorp Heusden, te herstellen. Indien 
uitvoerbaar kan dit project een belangrijke kwaliteitsimpuls zijn voor het cultuurlandschap tussen 
Asten en Heusden, en daarmee voor de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het gebied. 
Het ontwikkelingsproject illustreert dat we bij cultuurhistorie niet alleen hoeven te denken aan 
behoud en musealisering. Een nadruk op behoud is weer wel wenselijk waar het gaat om het 
bodemarchief in en langs het stroomdallandschap van de Aa. Eerder werd opgemerkt dat de 
oevers van de Aa in de late ijzertijd en Romeinse tijd een tamelijk dicht bewoningspatroon 
vertoonden. Helaas zijn de archeologische relicten daarvan bij Someren waarschijnlijk vernietigd 
of waardeloos geworden voor onderzoek, omdat –zoals gezegd- glastuinbouw hier dieper in het 
bodemarchief heeft ingegrepen dan verwacht. Voor de archeologie van het stroomdallandschap is 
zorgvuldig behoud en beheer het devies. Dit sluit in ieder geval het herstel van historische 
groenstructuren, en ook bepaalde vormen van natuurontwikkeling, niet uit. 
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Concrete voorstellen WCL 10 
 
10. Het groene 

cultuurlandschap ten 

zuiden van Asten 

 

• Overgang van Middeleeuwse naar 

jonge heide-ontginningen met 

waardevolle groenstructuren 

• Historische wegenstructuur 

• Dichtgestoven vennen in de 

beekdalen 

• Archeologische Steentijd en IJzertijd 

vindplaatsen 

• Oude peelpaden 

• Reconstructie vennen rondom 

Eeuwselsche Loop 

• Ontwikkelingen rondom kasteel van 

Asten (Belvedere) 

• Beemden gebruiken als natuurlijke 

waterberging (overstromingsgebied) 

• Herstel oude turfvaart vanuit het 

verdwenen gehucht “Moost” in de Peel 

naar de Zuid-Willemsvaart met replica 

van drijvende turfstrooiselfabriek 

• Herstel oude Peelpaden voor toeristische 

ontsluiting 

 

 

B2.2 WCL 11. De gehuchten tussen Someren, Asten en Lierop: de middeleeuwse ontginning van 

vochtig landschap 
 

Historisch belang en ruimtelijke karakteristiek 
 

Tussen Someren, Asten en Lierop strekt zich een cultuurlandschap uit met verspreide gehuchten en 

kleinschalige kampontginningen, afgewisseld met de beekdallandschappen van kleine stroompjes die 

afwateren op de Aa (o.a. Kleine Aa, de Meervensche Loop en de Busselsche Loop). De gehuchten gaan 

terug op Middeleeuwse hoeven, die de kleinschalige ontginningen ter hand hebben genomen. 

Over de ontwikkeling van het hoevenlandschap ten noorden van Someren en rond Lierop zijn we 

goed geïnformeerd dankzij historisch en historisch-geografisch onderzoek. Een aantal van de gehuchten in 

dit gebied zijn in feite buurtschappen van Someren. Dat geldt voor Slieven en Vlerken. Deze 

buurtschappen zijn te herleiden tot hoeven uit de Volle en Late Middeleeuwen. Slieven was een drassig 

gebied tussen de Kleine Aa en de Aa, dat in de 12de of 13de eeuw werd ontgonnen. De naam verwijst naar 

de aanwezigheid van een ven. De naam Vlerken komt voor het eerst voor in 1350 als Vladeracken 

(Vladderakker), hetgeen de aanduiding kan zijn van een moerassig weiland. Ook andere gehuchten, zoals 

Achterbroek en Groenstraat, refereren aan Laat-Middeleeuwse ontginningen van relatief laaggelegen land. 

Van Groenstraat is bekend dat hier een stuk grond werd ontgonnen in 1445. Het gehucht Boomen is 

ouder. Deze buurtschap wordt vermeld in een oorkonde uit 1327, maar er is een verwijzing naar een 

verdwenen oorkonde uit 1254, waarin de hoeve aan de priorij van Postel (Someren) wordt geschonken. 

Boomen is thans een beschermde historisch-stedebouwkundige structuur, al is de relatie met het 

omliggende landschap door uiteenlopende ontwikkelingen aangetast. De oudste gehuchten rond Lierop 

zijn waarschijnlijk Moorsel en Hersel. Hoewel archeologisch (nog) niet aangetoond, dateren deze 

toponiemen wellicht uit de Vroege Middeleeuwen. Ook de toponiem Moorsel verwijst overigens naar de 

ontginning van een stuk land nabij een moeras. Hersel betekent mogelijk bosachtig moeras. Het beeld dat 

derhalve uit het historisch onderzoek naar voren komt is dat van een hoevenlandschap tussen de grote 

dekzandcomplexen van Someren, Asten en Lierop, waarvan de lager gelegen en vochtige gronden nabij de 

beekdalen, vennen en moerassen in de regel werden ontgonnen gedurende de Volle en Late 

Middeleeuwen. Lierop zelf is overigens ontstaan als dochternederzetting van Asten. Het dorp heeft zijn 

kleinschalige karakter in de loop van de eeuwen behouden, en wordt o.a. gekenmerkt door het intacte 

historische (negentiende—eeuwse) wegenpatroon. 
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 Een fraai complex van kleinere ontginningen wordt gevormd door Moorsel, Heieind en 

Oeyenbraak ten westen van Lierop. Moorsel ligt aan de rand van een open akkercomplex, dat voorzien is 

van een omwalling die vermoedelijk dateert uit de Middeleeuwen, toen Maria van Brabant aan de daar 

wonende broeders een gemeynt schonk (1244). Teven worden de akkers omzoomd door een begroeiing 

van zomereik, grove den, met een ondergroei van o.a. vlier en kamperfoelie. Het akkercomplex bevat een 

ontsluitingsstructuur met zandpaden. De drie gehuchten en bijbehorende ontginningen liggen aan de 

doorgaande route van Lierop naar Geldrop. Ter plekke splitste zich een route af die door de heide naar 

Heeze liep. De relicten van deze route, een reeks stuifzandwallen, zijn beschreven onder WCL 11. De 

ontginningscomplexen zijn geassocieerd met deze route. 

Het hoevenlandschap zich voort ten oosten van de Aa. Hier liggen de gehuchten die behoren tot 

Asten, zoals Diesdonk (Achterste en Voorste Diesdonk), Bussel, De Beek, Dijk, Vosselen, Laarbroek en 

het dorp Ommel. 

 

Ontwikkelingsrichtingen 

 Algemeen; Dit WCL biedt wellicht goede ontwikkelingsmogelijkheden voor bepaalde vormen van 
landbouw. Aansluitend op de landschapsgeschiedenis en kleinschaligheid van de inrichting kan 
hier bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwvestiging van kleinere bedrijven met gemengd 
grondgebruik. Eventuele nieuwvestiging van agrarische bedrijven zou hier het historische model 
van verspreide hoeven kunnen volgen. Lanbouw kan in dit WCL voorts worden gecombineerd 
met beheer van bestaande natuurwaarden of (her)ontwikkeling van ecologische waarden. Elders 
in Nederland vinden we daarvan een goed voorbeeld op het Balloërveld in Drenthe. Extensief 
gebruik van de beekdalen (beweiding) wordt daar afgewisseld met experimenten met 
graanverboouw op de dekzandplateaus en beheer en ontwikkeling van historische en ecologische 
waarden. Toepassing van gemengde landbouw en natuurontwikkeling zou in dit WCL het 
contrast kunnen herstellen tussen hogere, doge delen van het landschap en lagere, natte delen, 
zoals de kleine beekdalen, laagten en voormalige vennen. Net als in de andere geselecteerde 
gebieden is ook in dit WCL het contrast tussen de hogere gronden en de beekdalgronden in de 
twintigste eeuw vervaagd. De beekdalen in het gebied vragen hier zeker om een `revitalisering’. 

 Algemeen: In het kader van de reconstructie zou kunnen worden onderzocht, op welke wijze de 
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden gebruikt om ook de relatie tussen de gehuchten en de 
aangrenzende beekdalen en laagten weer te versterken  Daarbij kan worden gedacht aan 
differentiatie in landgebruik, natuurontwikkeling, herstel van beplanting en hakhoutwallen langs 
de wegen, herstel van veedriften vanuit de gehuchten naar de beekdalen en van de oude 
verkeersinfrastructuur door de beekdalen (inclusief oude voorden en bruggen). Dat laatste is 
balngrijk, omdat grote delen van het landschap door het verdwijnen van de kleinschalige 
infrastructuur `ontoegankelijk’ zijn geworden voor bewoners en bezoekers. Het herstel van de 
kleinschalige infrastructuur (in relatie met agrarisch grondgebruik) zou onderwerp kunnen zijn 
van een Belvedere-aanvraag. 

 Algemeen (zie ook WCL2): De gehuchten bevatten archeologische waarden die bij ingrepen 
zorgvuldig moeten worden behandeld. Dat geldt voor archeologische resten onder bolle akkers, 
maar bijvoorbeeld ook voor overstoven plaggenbodems (o.a. Herselse Heide) en afzettingen in de 
beekdalen. Het spreekt voor zich dat in het geval van natuurontwikkeling en waterberging in het 
dal van de Aa archeologisch vooronderzoek een vereiste is. 

 Specifiek: De overstoven akkers en plaggenbodems op de Herselse Heide zijn een goede 
aanleiding om ter plaatse informatie te verstrekken over het onstaan en de geschiedenis van de 
stuifzandcomplexen in het gebied, alsmede van de kampontginningen die inmiddels onder het 
stuifzand schuilgaan. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met behulp van visualiseringstechnieken in 
een speciaal daarvoor op te stellen `tijdvenster’, zoals die al enige tijd worden gebruikt in het 
Belgische Ename. In een tijdvenster kunnen landschapsbeelden worden opgeroepen, die voor de 
beschouwer `over’ het huidige landschap worden geprojecteerd. Ook kan een stuifzandprofiel 
met een overstoven akkerlaag worden getoond, of kan een lakprofiel daarvan worden opgenomen 
in het tijdvenster. 
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 Algemeen: Een geschikt thema voor een erfgoededucatieproject wordt tenslotte gevormd door de 
geschiedenis van de Laat-Middeleeuwse kastelen en hoeven rond Someren. De kasteelterreinen en 
hoeven kunnen worden opgenomen in een toeristisch-recreatieve route, maar kunnen ook op 
verschillende manieren worden `gemarkeerd’ (bijvoorbeeld d.m.v. beplanting en 
landschapskunst). Aan de lokaties van hoeven kunnen de oorspronkelijke namen worden 
teruggegeven.  

 
Concrete voorstellen 
 
11. De gehuchten 

tussen Someren, 

Asten en Lierop 

 

• Buurtlandschappen met 

archeologische resten en bolle 

akkers 

• Oud wegenpatroon 

• Middeleeuws hoevenlandschap en 

verkavelingspatroon 

• Historisch en archeologisch onderzoek 

naar de relatie tussen de gehuchten en de 

aangrenzende beekdalen 

• Infoborden bij onderstoven esdekken op 

de Herselse Heide 

• Fietsroute “7-kastelen van Someren”  

• Boerderijen Luikenproject 

• Reconstructie grachten kasteel de Donck 

mbv beplanting en kunstwerk 

• Herstel van namen van oude hoeven 

• Laanbeplantingen en hakhoutwallen ter 

versterking van oude wegenstructuren 

• Educatieve en recreatieve ontsluiting van 

de Middeleeuwse klokkengieterij op de 

authentieke locatie in het gehucht 

Diesdonk 
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