De Heihorsten
Herstel en ontwikkeling van het cultuurhistorisch landschap
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voor culturhistorische opwaardering
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Inleiding
De Reconstructiecommissie De Peel heeft bij het vaststellen
van het Reconstructieplan de Peel in 2005 het projectlocatiegebied Heihorsten voor recreatieve ontwikkelingen aangeduid, omdat dit gebied aantrekkelijk is gelegen in de nabijheid
van grote bos- en natuurgebieden als de Strabrechtse Heide
en het Keelven en Beuven, en er reeds een aantal toeristischrecreatieve bedrijven en voorzieningen aanwezig is (afbeelding 1). Overigens is niet alleen in het projectlocatiegebied
sprake van toeristisch-recreatieve activiteiten maar ook in de
kern van Someren en in het omliggende buitengebied (ten
noorden en ten zuiden van het projectlocatiegebied). Het
projectlocatiegebied is gelegen in de Regionale Natuur- en
LandschapsEenheid (RNLE) de Kempische Beken. De inpassing van toeristisch-recreatieve activiteiten dient daarom zorgvuldig te gebeuren. Uitgangspunt daarbij is dat alle nieuwe
(toeristisch-recreatieve) activiteiten naar aard en omvang passen in het gebied en een bijdrage leveren aan de verdere versterking van de aanwezige omgevingskwaliteiten. Belangrijke
initiatieven die voorliggen met betrekking tot de ontwikkeling
van groene en blauwe waarden zijn de ontwikkeling van de
beekdalen van de Kleine Aa en de Peelrijt. Uitgangspunt van
de realisatie van het Projectlocatiegebied Recreatie is dat in
samenhang met de gewenste sociaal-economische ontwikkelingen (toerisme en recreatie) ook een bijdrage moet worden
geleverd aan andere reconstructiedoelstellingen. In dit verband betreft het doelstellingen met betrekking tot landschap,
natuur, water, cultuurhistorie en archeologie.
Ook zittende agrariërs dienen, binnen de randvoorwaarden
van het Reconstructieplan, perspectieven te blijven behouden
op de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Dat betekent
enerzijds dat de ontwikkeling van het Projectlocatiegebied
Recreatie de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw
niet negatief mag beïnvloeden en dat anderzijds de landbouwkundige activiteiten in harmonie met de omgeving
moeten plaatsvinden. Het Reconstructieplan merkt hierover
het volgende op:

het opstellen van de inrichtingsplannen cultuurhistorie direct
te betrekken als integraal onderdeel van het deel. Vooral bij
de gebiedsbrede initiatieven is dat het geval. Bij een aantal
initiatieven is het wenselijk om bij de gedetailleerde inrichting rekening te houden met aanwezige cultuurhistorische
landschapselementen en deze zo mogelijk te versterken en
verder te ontwikkelen. Daartoe is een inventarisatie gemaakt
van bestaande cultuurhistorische landschapselementen, die
betrekking heeft op:
• oude wegtracés; zowel doorgaande als locale routes;
• oude akkers, steilranden en andere vormen van
oorspronkelijk reliëf;
• oude vennen, natuurlijke en gegraven waterlopen;
• oude waterovergangen, zoals voorden en bruggen;
• houtwallen met en zonder wallichaam;
• middeleeuwse hoeven;
• percelering en perceelsrandbegroeiing;
• niet-agrarische cultuurhistorische sites (zoals voormalige
steenbakkerij).
Gekoppeld aan deze inventarisatie zijn concrete voorstellen
geformuleerd voor herstel van (deels) verdwenen cultuurhistorische landschapselementen. Bij de inrichting van de
ecologische verbinding de Kleine Aa dient naast de ontwikkeling van nieuwe natuur, ook aandacht te zijn voor de aanwezige cultuurhistorie, waaronder herstel van het coulisselandschap en de steilranden naar de bolle akkers. Bij de golfbaan
is herstel van de Peelrijt en herstel van het oorspronkelijk reliëf
aan de orde, terwijl ook het oude tracé van de Maarheezerdijk
van belang is. Bij het gemeentelijk terrein voor buitenactiviteiten is het van belang om de ontwikkelmogelijkheden van het
archeologisch monument bij De Donck uit te werken.

• Nieuw te ontwikkelen activiteiten dienen naar aard en
omvang te passen in het Projectlocatiegebied Recreatie;
• Nieuwe activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan een
verdere versterking van de aanwezige omgevingskwaliteiten;
• Ontwikkeling van het beekdal van de Kleine Aa (behoud
aardkundige waarden, stimuleren kavelgrensbeplantingen,
herstellen poelen, moerasjes en broekbosjes, het open
houden van het beekdal door het tegengaan van bebouwing);
• Ontwikkeling van het beekdal van de Peelrijt (waterconservering, verbeteren van de waterkwaliteit en het aanleggen landschappelijke beplantingen);
• Ontwikkeling van het lint langs de Provincialeweg.
In de gebiedsvisie van de gemeente Someren zijn 14 initiatieven opgenomen die niet tegelijkertijd en gezamenlijk zullen
worden uitgevoerd, maar die zullen leiden tot verschillende
deelprojecten. Cultuurhistorie speelt in de meeste gevallen
daarbij een rol. Bij sommige initiatieven is de relatie met cultuurhistorie zo duidelijk aanwezig dat het wenselijk is om bij

Afbeelding 1 - Het projectgebied De Heihorsten.
3

4

Deel 1 Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap

1.1 Geologie en geomorfologie van het plangebied
Het Projectlocatiegebied De Heihorsten is wat betreft de geologische en geomorfologische opbouw karakteristiek voor het
dekzandlandschap van Zuidoost-Brabant. Binnen het gebied
komen oude ontginningen en bouwlandcomplexen (Holle
Straat), beekdalen (Kleine Aa, Peelrijt) en heideontginningsgronden (Somerensche Heide) voor. Wat verder ten westen
van Someren begint het arme dekzand dat niet is opgehoogd
en bemest en momenteel nog is begroeid met heide en
naaldbossen.
Het beekdalgebied van de Kleine Aa ligt wat lager en is dan
ook natter. Binnen de heideontginningsgronden liggen
laagtes. Deze zijn tijdens de laatste ijstijd ontstaan doordat
de wind vrij spel had op het onbegroeide dekzandlandschap.
Omdat de ondergrond sterk lemig is en daardoor weinig
water doorlaat, kon zich in deze laagten water ophopen. Zo
zijn op deze plaatsen vennen ontstaan (o.a. Beuven, Keelven).
Op sommige plaatsen groeiden deze vennen in de loop der
tijd dicht en ontwikkelde zich veen. Het Turfven is daar een
goed voorbeeld van.
De dekzandafzettingen dateren voornamelijk uit het
Weichselien (ca. 120.000-12.000 jaar voor heden), de laatste
IJstijd. Tijdens deze periode bereikte het landijs Nederland
niet, maar kende onze omgeving wel een zeer koud
klimaat: de bodem was nagenoeg permanent bevroren en
er ontstond een soort poolwoestijn en toendra. Doordat een

grote hoeveelheid water opgeslagen was op het land in de
landijskappen, was wereldwijd de zeespiegel meer dan
honderd meter gedaald. De bodem van de zuidelijke
Noordzee lag daardoor volledig droog en werd doorsneden
door de voortzettingen van de grote rivieren, die in de korte
zomer het smeltwater van de ijskappen afvoerden. Hier, en in
de in de winter droogvallende riviervlakten, had de wind vrij
spel in het vrijwel onbegroeide landschap en kon zo grote
hoeveelheden zand eroderen en verplaatsen. Op deze wijze is
vooral in het zuiden en oosten van het land door de wind een
pakket zand afgezet, als een dek over het destijds aanwezige
landschap. In de laatste fase van het Weichselien kon, als
gevolg van de beginnende opwarming van het klimaat, al
weer enige vegetatie overleven. Doordat de aanwezige planten het verstuivende zand konden invangen, is het dekzand
veelal in de vorm van duinen en ruggen afgezet.
De geologische ontwikkeling van het gebied wordt weerspiegeld in de geomorfologie van het gebied (afbeelding 2).
Het plangebied wordt in het westen doorsneden door het
beekdal van de Peelrijt en in het oosten door het beekdal
van de Kleine Aa. In de uiterste noordoostpunt stoomt nog
het beekdal van de Houtbroekseloop. De Peelrijt behoort tot
het stroomgebied van de Dommel, terwijl de Kleine Aa en de
Houtbroekseloop horen bij het stroomgebied van de Aa, waar
ze ter hoogte van Lierop in uitstromen. Volgens de geomorfologische kaart vinden we in het plangebied beekdalbodems,

Afbeelding 2 - Geomorfologische kaart van plangebied Someren-De Heihorsten.
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die geflankeerd worden door dekzandvlakten en dekzandwelvingen. Het relief van deze dekzanden wordt gekenmerkt
door brede dekzandruggen en kleinere dekzandkoppen.
Tussen het beekdal van de Peelrijt en de Kleine Aa, op de
scheiding van de twee stroomgebieden, is een brede laagte
te vinden. Hier lagen vroeger de vennen het Turfven, Kuilven
en Heerdenbleek. Net ten westen van het plangebied, in de
bossen rond het Keelven, liggen op een aantal plaatsen stuifduinen. Deze stuifduinen lijken te zijn ontstaan vanaf de Late
Middeleeuwen, als gevolg van het op grote schaal afplaggen
van heidevelden en andere woeste gronden. Het afplaggen
van de heide voor de mestproductie had tot gevolg dat het
dekzand op veel plaatsen bloot kwam te liggen. Samen met
het geleidelijk verdwijnen van de bossen in de Middeleeuwen
heeft dit gezorgd voor het ontstaan van grote stuifzandgebieden.
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1.2 Bewoning tijdens pre- en protohistorie
Paleolithicum (ca 300.000 – 9.000 voor Chr.)
Van het Paleolithicum of Oude Steentijd zijn in de regio van
Someren vooral vondsten uit het Laat- Paleolithicum (11.000 –
9.000 v. Chr.) bekend. Gedurende deze periode heerste
als gevolg van de IJstijden vrijwel de gehele tijd een koud
klimaat. Er leefden verschillende groepen in NoordwestEuropa die leefden van de jacht en het verzamelen van voedsel. Men joeg vooral op rendieren, met daarnaast ook elanden,
herten en vogels. Visvangst behoorde eveneens tot de middelen van bestaan. Wapens en werktuigen werden vervaardigd uit steen, bot en gewei. De kleine nederzettingen lagen
meestal in de nabijheid van vennetjes of waterlopen. Op
grond van de vorm en wijze van bewerking van de vuurstenen werktuigen kunnen we een tweetal culturen onderscheiden: de Federmesser- en de Ahrensburgcultuur. Jagers van de
Federmessercultuur (genoemd naar een werktuig) leefden in
een korte warme periode aan het einde van de laatste IJstijd,
het zogenaamde Allerød (10.800-9000 voor Chr.). Zij jaagden
vooral op boswild als elanden en herten. Verder verzamelden
ze plantaardig voedsel zoals vruchten, planten en noten. Na
deze warme periode daalt de temperatuur weer en verandert
het bos weer in een parklandschap waarin ondermeer het
rendier weer voorkwam. Uit deze koude periode (9000 –8000
voor Chr.) kennen we de Ahrensburg-jagers (genoemd naar
de vindplaats Ahrensburg bij Hamburg). Zij maakten waarschijnlijk voor het eerst gebruik van pijl en boog om op groot
wild als rendieren te jagen.
In Someren vinden we bewoningssporen van beide culturen
terug, met name in de beekdalen en in de buurt van vennetjes. De Strabrechtse Heide en de Peel staan bekend om hun
prehistorische vondsten uit samenlevingen van jagers/verzamelaars. Het toenmalige toendralandschap met talrijke vennen moet aantrekkelijk geweest zijn voor de mens. De jagers
en verzamelaars trokken in de zomer noordwaarts om te jagen
op rendieren en oerrunderen en om voedsel te verzamelen.
Onderweg verbleef men waarschijnlijk in tentenkampen. Ten
noorden van de Heihorsten op het Philips-kampeerterrein
in Lierop zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van zulke
kampen teruggevonden. De organische stoffen zijn vergaan;
alleen de stenen werktuigen zijn bewaard gebleven. Ook
van de smalle dekzandrug waar de Maarheezerdijk overheen
loopt, ten zuidwesten van het plangebied, zijn vondsten
bekend. Hier werden een aantal concentraties vuurstenen
afslagen en werktuigen aangetroffen, waarbij op één plaats
nog een Allerødlaag aanwezig was.
Mesolithicum (ca. 9.000 – 4.000 voor Chr.)
Omstreeks 12.000 jaar geleden trad met het begin van het
Holoceen een klimaatsverbetering op. De schaars beboste
toendra van het einde van de laatste ijstijd maakte plaats voor
een steeds dichter begroeid boslandschap. Op de Peelhorst
ontwikkelde zich een hoogveengebied met bijzondere flora
en fauna. Ten westen hiervan werden hogere dekzanden
afgewisseld door beeklopen met broekbossen in de overstromingszones. Op plaatsen waar een ondoorlatende bodemlaag zat, ontstonden de vennen die omgeven werden door
een vochtig broekbos. Onder invloed van de klimaatswijziging
veranderde ook de dierenwereld. Het wild bestond onder

Mesolithische werktuigen van vuursteen uit Someren
andere uit oerrunderen, wisenten en edelherten, maar ook
kleinere soorten als everzwijnen, bevers, otters en vogels. De
mens was voor zijn dagelijks eten niet meer aangewezen op
enkele diersoorten maar kon dus kiezen uit een breed voedselaanbod dat behalve door de jacht ook verkregen werd door
te vissen (voorjaar) en noten en vruchten te verzamelen (najaar). Dit had grote gevolgen voor het nederzettingspatroon
van de mens, aangezien hij niet langer over grote afstanden
hoefde rond te trekken om in zijn onderhoud te voorzien,
want voedsel was alom aanwezig in een dergelijk landschap.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in de Strabrechtse
en Somerense Heide sporen van deze mesolithische jagerverzamelaars zijn gevonden, bijvoorbeeld bij het Beuven en
rond de Maarheezerdijk. Kenmerkend voor het Mesolithicum
is dat men zich voor de jacht aan de nieuwe samenstelling
van de meer kleinere wildsoorten ging aanpassen. Men ging
allerlei kleinere en lichtere wapens gebruiken, zoals vuurstenen pijlen, benen vishaken en gevlochten visfuiken.
In Someren treffen we langs de Aa, op de flanken van de dekzandruggen en rondom de vele vennen die deze streek rijk is,
kleine groepjes mensen aan die leven van de jacht, visserij en
het verzamelen van noten en vruchten. Ze hebben nog geen
vaste woonplaats en leven in tenten en eenvoudige hutten.
De overvloed aan bepaalde voedselbronnen in een bepaald
seizoen leidt tot meer seizoensgebonden kampementen.
Mensen konden nu ook langer op één plaats blijven, maar de
bewoning was nog niet permanent. Waarschijnlijk trokken
deze mesolithische gemeenschappen als nomaden rond, in
een vast jaarcyclus van kamp naar kamp, binnen een eigen
territorium. Rond de Hoenderboom zijn diverse vindplaatsen
bekend uit deze periode. Het gaat om verspreide oppervlaktevondsten van vuurstenen werktuigen en afslag in een
heidegebied gelegen tussen vennen en de Peelrijt.

Jagers en verzamelaars zijn de eerste bezoekers van de Heihorsten
(9900 – 3000 v Chr)
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Neolithicum (ca. 4000 – 2000 voor Chr.)

Neolithische vuurstenen pijlspits en bijl uit Someren
Ergens tussen 4000 en 2000 voor Chr. veranderde de mens
zijn manier van bestaan. Vanaf dat moment ging hij in steeds
grotere mate voorzien in zijn voedselbehoefte door het
houden van vee en het verbouwen van voedsel. 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. Deze nederzettingen lagen in de buurt van
akkergronden, op een gunstige afstand van het water. 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, tarwe, erwten en maan- en
lijnzaad 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 voedselpakket bleef de boer dan ook aanvankelijk afhankelijk van de jacht op wild en de visvangst. De neolithische
vindplaatsen worden vaak op of nabij de wat hogere gronden
met meer vruchtbare bodems aangetroffen. Dergelijke gronden zijn ook in het plangebied te vinden, vooral ten oosten
van de Peelrijt en ten oosten en westen van de Kleine Aa. Na
het Mesolithicum lijkt de Strabrechtse en Somerense Heide
geen bewoning meer gekend te hebben. De droge zandgronden waren voor boeren niet aantrekkelijk voor bewoning.
Duidelijke aanwijzingen dat er in Someren aan landbouw
werd gedaan ontbreken. In de buurt van de Boksenberg
werden wel een aantal archeologische vondsten, zoals
vuurstenen werktuigen en maal- en klopstenen gevonden
die dateren uit de tijd van 3000 jaar voor Christus en kunnen
wijzen op een mogelijke Neolithische nederzetting. Rond
de Hoenderboom zijn diverse vindplaatsen bekend uit deze
periode. Op verschillende plaatsen ten (zuid)westen het
plangebied zijn vindplaatsen bekend uit het Neolithicum. Het
groot aantal vuurstenen bijlen, artefacten en afslagen wijzen
in de richting van een nederzetting of grafveld (Somerensche
Heide, Maarheezerdijk). Uit de beekdalen van de Kleine Aa en
de Houtbroekseloop zijn vondsten bekend van losse neolithische vuurstenen bijlen. Vuurstenen bijlen worden regelmatig
in beekdalen aangetroffen. Mogelijk betreffen dergelijke
vondsten bewust in moerassen en natte beekdalen gedeponeerde voorwerpen.
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Bronstijd en IJzertijd (ca. 2000 - 12 voor Chr.)
In de Brons- en IJzertijd werd de sedentaire levenswijze
voortgezet, waarbij veeteelt en landbouw een grote rol
speelden. Grote bosgebieden worden gekapt voor de aanleg
en uitbreiding van akkers. Het gemengde boerenbedrijf
vormt, net als in het Neolithicum, de bestaansbasis voor de
Bronstijdmensen. Gerst en emmertarwe zijn de belangrijkste
cultuurgewassen. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd
voor het rund, toen nog veel kleiner dan het huidige rund.
Het boerenerf bestaat uit een hoeve met enkele schuurtjes.
De uit hout, vlechtwerk, leem en stro opgebouwde boerderijen zijn aanvankelijk meestal meer dan 25 meter lang en 6
meter breed. Ze zijn ingedeeld in een woon- en een staldeel,
waarin 20 tot 30 runderen kunnen staan. Tegen het einde
van de Bronstijd worden de boerderijen kleiner. Meestal niet
langer dan zo’n 15 meter. Water werd uit de beek gehaald
of geput uit een grote diepe kuil, waar men in kon lopen.
In de IJzertijd bestonden de akkers vermoedelijk uit kleine
omwalde percelen van ca. 40 x 40 meter. Op de braakliggende, uitgeputte akkertjes graasde het vee, waardoor de
vruchtbaarheid van de bodem weer geleidelijk op peil werd
gebracht. Het vruchtbaar houden van de akkers was echter
door een gebrek aan mest nog altijd problematisch, waardoor
de akkers met de bijbehorende boerenerven regelmatig van
locatie veranderden.
De introductie van het brons vindt rond 2100 voor Chr. plaats
als verbeterd materiaal voor het vervaardigen van wapens
en werktuigen. Een delfstof die hier niet voorkomt. Bronzen
bijlen en sieraden komen via uitwisselingsnetwerken in deze
streken terecht. Het bezit van bronzen werktuigen, wapens
en sieraden verschafte de eigenaar aanzien en macht. Er ontstond voor het eerst sociale ongelijkheid in de samenleving,
die terug te vinden is in de grafgiften en in de zogenaamde
depotoffers. Hierbij worden vaak luxe producten als bijlen en
speerpunten als dankoffer aan de goden of de voorouders in
beken of moerassen gedeponeerd. Rond 700 worden hier de
eerste voorwerpen van ijzer geïntroduceerd. Al snel weten
de bewoners zelf ijzer te winnen uit moeraserts dat gedolven
wordt in de beekdalen en venige gebieden. Het voordeel
van ijzeren voorwerpen is de hardheid van het materiaal.
Sommige lokale leiders zijn in staat luxe ijzeren objecten te
bemachtigen, zoals een ijzeren zwaard of bronzen ketels uit
Midden Europa. Bij hun dood krijgen ze deze vaak mee in hun
graf. Resten van dergelijke graven zijn ook in Someren gevonden. Twee opgerolde zwaarden, telkens met urn, zijn in de
jaren 40 en 50 bij Kraayenstark en het Philips-kampeerterrein
ontdekt, waarschijnlijk afkomstig uit grafheuvels. Hoe deze
mensen aan dergelijke objecten met status kwamen is niet
duidelijk. We kunnen denken aan ruilhandel met goederen
als huiden, vee, textiel, gezouten vis en vlees, maar eerder lijkt
een uitwisseling in de ceremoniële sfeer hier van toepassing.
Aanvankelijk worden de doden begraven. Geleidelijk wordt
het echter de gewoonte het lichaam van de dode op een
brandstapel te cremeren. De veraste resten worden verzameld
in een urn. De overledenen worden in de Vroege en Midden
Bronstijd in de nabijheid van de nederzetting bijgezet in
familiegrafheuvels, waaromheen een krans van palen en/
of een greppel of wal wordt aangelegd. Rond 1100 voor

ontginningswerkzaamheden in 1937 sporen van begravingen
gevonden. Rond het voormalige ven de Kraayenstrak op de
grens met Maarheeze is in de jaren 30 en 40 een uitgestrekt
urnenveld aangetroffen. Een groot deel is vernield door ontginning. In Someren was het urnenveld enige hectaren groot.
Het strekte zich aan weerszijden van de gemeentegrens uit.
De verspreiding op afbeelding 3 maakt duidelijk dat de bewoningssporen uit de prehistorie verspreid over het gebied voorkomen, vooral ook in het westelijk deel, de latere heideontginningen. De bewoning vanaf de late ijzertijd bevindt zich
juist in het oostelijk deel, op het dekzandgebied tussen Aa en
Kleine Aa, het gebied in en rond de huidige dorpskom.
Urnen uit de IJzertijd uit Someren
Chr. krijgt evenwel ieder individu zijn eigen grafheuvel. De
urnenvelden doen hun intrede. Deze grafvelden bevinden
zich op de hogere gronden, waar de uitgestrekte heidevelden
en esdekken liggen. Tot in de 20e eeuw blijven de grafheuvels
nog goed zichtbaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat de
urnenvelden vaak al in de 19e en het begin van de 20e eeuw
ontdekt en leeggehaald werden. De grafdelvers uit die tijd
verkochten de urnen door aan musea en verzamelaars. Dit
heeft zich ook voorgedaan in Lungendonk te Lierop. We zien
vaak dat de grafheuvels uit de Bronstijd en IJzertijd in een
latere periode hergebruikt worden om doden in bij te zetten.
De Strabrechtse Heide is bekend om zijn talrijke grafheuvels uit de Bronstijd en urnenvelden uit de late Bronstijd en
vroege IJzertijd. Een aantal grafheuvelgroepen ligt ten zuiden noordwesten van het plangebied Heihorsten. Het gaat
om grafheuvels rond de Kraayenstark aan het einde van de
Maarheezerdijk, grafheuvels rondom de Hoenderboom en
in het Philipsbos. Het monument Philipsbos omvat een urnenveld met grafheuvels. Rond de Hoenderboom werden bij

Romeinse Tijd (12 voor Chr. - 450 na Chr.)
Rond 50 voor Christus viel het gebied in handen van de
Romeinen. Voor het eerst worden deze streken vermeld in
historische bronnen. Julius Caesar beschrijft de strijd die hij
hier voert tegen de Eburonen, een opstandige stam uit deze
contreien, die door de Romeinse troepen volledig in de pan
worden gehakt. In Nederland begint de Romeinse tijd in 12
voor Chr., toen alle stammen in Nederland, inclusief die ten
noorden van de grote rivieren, door de Romeinse veldheer
Drusus waren onderworpen. Vanaf het midden van de eerste
eeuw werd de Rijn de noordgrens van het Romeinse rijk in
West-Europa. Rond de jaartelling woonden hier verschillende groepen, die leefden in een redelijk georganiseerde
maatschappij van lokale leiders en stammen. Deze groepen
worden opgenomen in het Romeinse Rijk en integreren
langzaam in de nieuwe Romeinse maatschappij. Langzaam
komt het gebied onder het Romeinse bestuur tot grote bloei.
De 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.

Afbeelding 3 – Verspreidingskaart bewoningssporen Prehistorie.
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De Romeinse aanwezigheid heeft in het gebied ten zuiden
van de Rijn ruim vier eeuwen geduurd en deze resulteerde in
ingrijpende veranderingen voor de inheemse samenleving
van onder andere de Brabantse zandgronden. De Romeinen
introduceren hier een groot aantal technische innovaties
waarbij gedacht kan worden aan gereedschappen, landbouwwerktuigen, dakpannen, waterleiding, glas, vloerverwarming,
bad-huizen en een uitgebreid wegennet. Voor het eerst werd
met geld betaald in plaats via de traditionele ruilhandel. Een
van de meest gebruikte goederen, namelijk het aardewerk,
werd voortaan geïmporteerd vanuit pottenbakkerijen zoals in
het Duitse Rijnland en uit het huidige Frankrijk. Een wezenlijk
verschil met het inheemse aardewerk, waarvan de productie
in de eerste eeuw zelfs geheel werd gestaakt, was dat het
hardgebakken Romeinse aardewerk op de draaischijf was
gemaakt, in tegenstelling tot het handgevormde zachtgebakken inheemse aardewerk. Ook is de invloed van de Romeinen
op de inheemse agrarische economie zeer groot geweest. Er
werden nieuwe gewassen ingevoerd, die sindsdien lokaal zijn
verbouwd, waaronder appel, peer, perzik, selderij en walnoot.
Ook in de veestapel veranderde veel, zoals onder andere de
introductie van de kip.
Op de Brabantse zandgronden zullen echter nauwelijks
Romeinen hebben verbleven. Zij woonden in hun forten en
steden langs de grens, zoals in Nijmegen. Wel zijn nederzettingen gevonden van de oorspronkelijke inheemse bevolking,
die aan het einde van de eerste eeuw volledig was ‘geromaniseerd’. Het merendeel van de al bestaande inheemse
nederzettingen behoudt echter zijn prehistorisch karakter,
waar akkerbouw en veeteelt de belangrijkste bestaansmiddelen zijn. De leefomstandigheden lijken echter wel gunstiger
te worden door de betere landbouwtechnieken waardoor er
waarschijnlijk meer productie van voedsel was. Verder werden
boerderijen steeds meer plaatsgebonden en ontstaan er
kleine nederzettingen. De uit hout opgetrokken boerderijen
worden over het algemeen anders dan voorheen gefundeerd
en ruimer ingedeeld, vaak met een zoldering. Verder doet het
verdiepte stalgedeelte zijn intrede, waarbij de opgespaarde
mest waarschijnlijk verspreid werd over het land. Of hier
daadwerkelijk de productie van de akkerbouw en veeteelt
door steeg, is niet duidelijk. Vast staat wel dat het jaarlijkse
overschot dat niet direct voor de eigen behoefte diende, op
de markt werd verhandeld tegen bijvoorbeeld gedraaid aardewerk uit Frankrijk, olie uit Spanje of zout uit de Noordzee.
In heel Someren zijn ook vondsten uit de Romeinse tijd
gedaan. Deze variëren van een hele nederzetting aan de
Terhofstadlaan en bij Sluis 11, een kleine werkplaats uit de
laat Romeinse tijd bij Lierop tot een muntschat uit de 1e
eeuw op de Somerense Heide. In Someren zijn verder tijdens
de opgravingen van Waterdael ook sporen aangetroffen van
Romeinen. Het betreft hier een Romeinse soldaat die na zijn
diensttijd van 25 jaar in Someren terecht kwam. Hij werd
begraven op het erf van zijn boerderij met bijgiften als een
kruikamfoor, mes, schaar, scheermes en gladius. De Romeinse
aanwezigheid lijkt in het plangebied beperkt te zijn tot het
oostelijk deel, daar waar de hogere en vruchtbaardere bodems aanwezig zijn, op de dekzandruggen rond de Kleine Aa.
De aanwezigheid blijkt hier duidelijk uit de vele vindplaatsen
10

van los aardewerk, maar ook uit archeologisch onderzoek ten
oosten en westen van de Loovebaan, waarbij grondsporen
van boerderijen aan het licht kwamen.
Vroege Middeleeuwen ( ca. 450 – 1000 na Chr.)
Het lijkt er op dat het oosten van Noord-Brabant gedurende
vrijwel de gehele vijfde en zesde eeuw geen bewoning heeft
gehad. Slechts hier en daar zijn wat aanwijzingen voor bewoning gevonden die er op wijzen dat er gedurende het eerste
kwart van de vijfde eeuw nog geïsoleerde groepjes mensen
op de zandgronden woonden, maar uit de periode daarna
ontbreken archeologische gegevens volledig. Pas aan het
einde van de zesde eeuw worden de Brabantse zandgronden
opnieuw gekoloniseerd door boerensamenlevingen. Daarmee
was de Merovingische tijd begonnen (circa 575-725). De
Merovingische boeren vestigden zich op de hoogste delen
van de dekzandruggen. Hun nederzettingen waren alle
kleinschalig van opzet en bestonden slechts uit enkele hoofdgebouwen, elk voor één huishouden. Na 650 worden deze
streken opgenomen in het Frankische rijk.
Onder Karel de Grote is rond 800 het Frankische rijk op het
toppunt van zijn macht. Daarna wordt het rijk opgedeeld in
een groot aantal vorstendommen. Op de zandgronden worden door de Frankische adel uitgestrekte domeingoederen
gesticht. De inrichting van de domeinen gaat gepaard met
grootschalige ontginningen. Grondbezit betekent macht. Niet
meer iedereen heeft dezelfde rechten op de bestaansbronnen. Er ontstaan allerlei afhankelijkheidsrelaties. De samenleving bestond 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 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.
Aan de Witvrouwenbergweg in Someren werden in 1990
de resten gevonden van diverse erven van boerderijen met
waterputten uit de Merovingische en Karolingische periode.
Ten noorden hiervan werd een Merovingische speerpunt
gevonden, die mogelijk duidt op een begraafplaats. Ook bij
opgravingen ten oosten van Someren, werden nederzettingen gevonden. Net buiten het plangebied op de dekzandrug
nabij de Hollestraat werden verschillende scherven op de
akkers opgeraapt, die mogelijk ook wijzen op de aanwezigheid van bewoning hier. Bewoningssporen werden aangetroffen bij de opgraving ten zuiden van de begraafplaats aan de
Loovebaan.

vrijen vervaagt omdat ook de vrijen met eigen landerijen
onderworpen zijn aan de heerlijke rechten en belastingen.
Kenmerkend voor deze periode zijn de nieuwe ontginningen
van land op initiatief van de lokale heren. Zulke ontginningsboerderijen uit de volle Middeleeuwen zijn tijdens de opgravingen in Waterdael en aan de Terhofstadlaan in Someren
veelvuldig aangetroffen (afbeelding 4).

Materiaal uit de Middeleeuwen, aangetroffen op Waterdael in
Someren
Volle Middeleeuwen (ca. 1000 – 1250 na Chr.)
In de volle Middeleeuwen zien we dat beheerders van de
domeinen, veelal in handen van abdijen, zich goederen en
rechten toe-eigenen. Deze heerlijke rechten (zoals rechtspraak, cijnsheffing, kerk- en molenrecht), vormen de basis
voor de lokale machtsuitoefening. Het recht op de woeste
gronden, die gemeenschappelijk gebruikt werden, behoorde
hier ook toe. Het onderscheid tussen lijfeigenen, horigen en

Late Middeleeuwen (ca. 1250 – 1500 na Chr.)
De archeologische informatie van de Noordbrabantse zandgronden wijst op een reeks min of meer gelijktijdige, opvallende veranderingen, die alle dateren uit de jaren omstreeks 1225.
Deze veranderingen betreffen onder meer het nederzettingspatroon. De talrijke kleinschalige gehuchten op de hoogste
delen van de dekzandruggen werden alle verlaten. Elders in het
landschap, veelal in de lagere delen van het dekzandgebied en
aan de randen van beekdalen, werden nieuwe nederzettingen
of gehuchten gesticht, die thans nog vaak bestaan. De stichtingen vanaf 1225 vormen de basis voor de huidige nederzettingen. De dorpskom van Someren is er een voorbeeld van. In
die periode werden de oude verlaten woongronden ingericht
als akkerland. Nieuw was dat deze akkers werden bemest
met plaggen, waardoor esdekken ontstonden. Eeuwenlang
worden de akkers opgehoogd met een mengsel van heideen grasplaggen, vermengd met de mest uit de potstal. Het
bewoningspatroon en het cultuurlandschap zoals dat in de late
middeleeuwen is ontstaan, vormt de basis voor het huidige
cultuurlandschap. Pas in de 19de en 20ste eeuw ontstaat er een
nieuwe golf van grote, uitgebreide ontginningen (afbeelding 4).

Reconstructie van een boerderij zoals die voorkwam in Someren in de periode (1500 v. -1200 n. Chr.)
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Afbeelding 4 – Someren en het landschap van 1850.
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1.3 Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap

Afbeelding 5 – Someren rond 1850, Bewoning en cultuurgronden concentreren zich in het dekzandgebied tussen Aa en Kleine Aa en de randen
van die beekdalen. Een situatie die in de late middeleeuwen ontstond.

De ontginning van de omgeving van de Kleine Aa
Het dorp Someren is ontstaan op het dekzandeiland tussen
de rivier de Aa ten oosten en de Kleine Aa ten westen van
Someren (afbeelding 5). Verspreid over dat dekzandeiland
ontstonden meerdere nederzettingen, waarvan Somerendorp uiteindelijk het belangrijkste werd. De westelijke rand
van het dekzandeiland bestaat uit een langgerekte dekzandrug waarover al in de Romeinse tijd een weg liep. Lange tijd
stond de weg bekend als de Hooge Weg, thans Hooghoef,
Loovebaan, Hollestraat, Eindhoutsstraat. Langs de oude weg
zijn in de volle middeleeuwen op de noordoostelijke flank van
het dal van de Kleine Aa op regelmatige onderlinge afstand
een reeks losstaande hoeven gesticht:

Op de zuidwestelijke dekzandrug werd via de beekovergang
in de Vaarselstraat de hoeve Ter Culen (nr 7) gesticht. Vanuit
de genoemde middeleeuwse hoeven is het dal van de Kleine
Aa in gebruik genomen. Over de Kleine Aa ontstonden een
aantal beekovergangen en van daaruit is in de 16e en 17de
eeuw ook de overzijde van het beekdal, de Heikant, ontgonnen en ontstonden er enkele boerderijen

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.
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Afbeelding 6 - De ontginning van het beekdal van de Kleine Aa 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.

Middeleeuws hoevenlandschap
Het landschap in de late Middeleeuwen bestaat uit verspreid
gelegen hoeven, buurtschappen en gehuchten. De bewoning
concentreerde zich niet op een speciaal punt of nabij de kerk.
De dekzandruggen waren nauwelijks bewoond, maar grotendeels in gebruik als akker waar rogge, gerst, haver of boekweit
op groeide. De hoeven lagen verscholen achter hakhoutheggen of grote bomen. Op vrijwel ieder boerenerf waren eiken
geplant, zodat men beschikte over goed hout dat als bouwmateriaal kon dienen. De houtwallen rond de akkers waren
aangelegd om verstuiving van de bovenste laag van de grond
te voorkomen en om dienst te doen als veekering. Soms had
men sloten en wallen om de akkers liggen en groeide op die
wallen eikenhakhout. De hakhoutwallen bestonden uit eiken,
haagbeuken, hazelaars, of ander inlands hout. In de beekdalen
veelal uit elzen, wilgen.
De huizen hadden lemen wanden en strooien daken. In de
loop van de 18e en 19e eeuw vindt een geleidelijke verstening plaats van de huizen. De lemen wanden werden vervan14

gen door zonnebakstenen of veldovenstenen. Aangezien de
dakconstructie op de gebinten rustte, kon men zonder probleem de lemen wanden afbreken en vervangen door steen.
Veldovens voor het bakken van baksteen werden ter plaatse
van de leemkuilen ingericht en wandelden met de leemkuilen
mee. Op de kaart van ca 1850 (afbeelding 6) is in de nabijheid
van de Peelrijt een steenbakkerij aangegeven. Hierna volgt
een korte beschrijving van de middeleeuwse hoeven.
1. Hoeve Beerschot of Vaarsel
Deze hoeve lag in het beekdal van de Houtbroekseloop aan
de Vaarselstraat, nabij de Donck, en werd in de 15e eeuw
aangeduid als Verscher of Beerschot (afbeelding 7). In 1381
was Catharina, weduwe van Goswinus van Brede eigenaresse
van de hoeve. De hoeve Vaarsel was een belangrijke pachthoeve die achtereenvolgens gepacht werd door ene Roef
van Verscher, Wouter des Vroeden en Henricus van Moersel;
sommigen waren schepen van Someren. De Varselse hoeve
nabij de Donk was in de 15e eeuw in handen van grootgrond-

bezitters uit Bree. In 1551 kwam de hoeve in handen van de
Somerense boerenfamilie Deenen, later van den Oetelaar.
De van den Oetelaars waren afkomstig van een lokale hoeve.
Deze verpachtten de hoeve weer. In 1769 werd de Varselse
hoeve verkocht aan drie personen, waarvan er een op de
hoeve ging wonen en de andere twee nabij de hoeve een
nieuwe boerderij bouwden.

ging op 9 dec 1889 door brand verloren. Het ging om de herberg Oud Kevelaar, die bewoond werd door J. de Bije. Dit was
de oude hoeve Ten Roode op de buurtschap Hoeven. Ook in
1901 ging een boerderij op de buurtschap Hoeven in vlammen op. Van de door de familie Rooijmans in de 18e eeuw
gebouwde boerderijen bestaat momenteel nog een boerderij
uit 1750. Nabij de hoeve van Postel lag nog een andere hoeve
Ten Roode die particulier bezit was en als Rubeo Manseo of
Rode Hoeve wordt beschreven.
4. Hoeve Eckerbroek van Massereel
Deze hoeve lag naast het goed Eckerbroek. Jan van Massereel,
heer van Wijnandsrade tussen Valkenburg en Heerlen, bezat
onder meer de hoeve Vaarle op de grens van Nuenen met
Mierlo (afbeelding 7). Ridder Jan Massereel was een invloedrijk man; hij was onder meer belangenbehartiger van de
kasteelheer van Helmond. De hoeve van Jan Massereel zou
een afsplitsing kunnen zijn van de hoeve Eckerbroek aan
de Dellerweg. In 1482 wordt de boerderij uitgebreid aan de
Heikant. In de 16e eeuw was de hoeve vooral bekend onder
de naam hoeve Massereel. In de 18e eeuw heette het de
Balhoeijsense hoeve, naar de familie Massereel van Ballegoy.
De pachthoeve van Massereel, toen Balhoeijsense hoeve, was
in de 18e eeuw het laatste adellijke bezit in Someren.

Afbeelding 7 - De hoeve op Vaarsel.

2. Hoeve Zandvoort
Deze hoeve komt in archieven weinig voor. De vroegste
vermelding is 1429. De naam verwijst naar een doorwaadbare
plaats, zodat we de hoeve net onder de kruising Hollestraat/
Vaarsel in het beekdal van de Houtbroekseloop aan de
Vaarselstraat moeten zoeken. Tot omstreeks 1458 was de boerderij eigendom van Henrick die Hertogh, daarna van Jan Brans.
De hoeve veranderde waarschijnlijk in de 16e eeuw als gevolg
van de oorlogen van Gelre in een kleine boerenwoning.
3. Hoeve Ten Roode
Deze hoeve lag aan de oostzijde van de Kleine Aa, in de
huidige straat De Hoof. Het was één van de belangrijkste
bezittingen van Postel in Someren. In de 15e eeuwse cijnsboeken van de hertog van Brabant komt Postel voor met
een betaling van 2½ hoen vanwege de hoeve Ten Roode. De
priorij betaalde bovendien cijns aan de heer van Helmond,
wat mogelijk verwijst naar de oorsprong van de hoeve als oud
middeleeuws domeingoed van Maria van Brabant. In de 18e
eeuw zien we rond de hoeve Ten Roode dat er huizen worden bijgebouwd. De hoeve bleef nog generaties in bezit van
de familie Rooijmans. De hoeve Ten Roode bestond in de 19e
eeuw nog steeds, als een van de weinigen. De oude hoeve

Afbeelding 8 - De Hoeven (voorheen Groot en Klein Eckerbroek).

5 en 6. Hoeve Groot en Klein Eckerbroek
De hoeven Groot en Klein Eckerbroeck van Postel behoorden bij het godshuis van Postel en lagen aan de huidige
Kerkendijk nabij de Ruiter. Oorspronkelijk ging het om één
geheel (afbeelding 8 en 9). Deze hoeve werd soms ook als
hoeve Eckerbroek in Velthem aangeduid. De naam Velthem
werd in de 18e eeuw verbasterd tot Velthoven. In het gebied
Velthemse acker bezat Gerlacus van Erpe in 1409 al grond. Hij
was eigenaar van de hoeve Eckerbroek. In 1425 was de hoeve
Eckerbroek in het bezit van Egidius uten Camp en in 1474 van
de familie van Kessel. De hoeve Klein Eckerbroek was gelegen
naast het goed Eckerbroek van jonker Massereel. In de 19e
eeuw waren op Groot en Klein Eckerbroek inmiddels nieuwe
boerderijen gebouwd. Het gehucht dat ontstaan is uit de hoeven Eckerbroek werd later aangeduid met de naam Hoeven.
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Vaarselstraat heette oorspronkelijk Vaarselsche Dijk, wat erop
duidt dat het wegtracé (deels) verhoogd was, waardoor men
ook in de winter van deze doorgang gebruik kon maken. De
Vaarselstraat is een onderdeel van een oude prehistorische
route van Asten via Someren naar Heeze. Op de plaats waar
de Kleine Aa gepasseerd wordt is het beekdal net iets smaller.
Zowel de Vaarselstraat als de Maarhezerdijk volgen niet meer
de oude prehistorische route. Ze werden rechtgetrokken.

Afbeelding 9 – De Hoeven in 1832, ontstaan uit Groot en Klein
Eckerbroek, met de Kerkendijk over de Kleine Aa.

Wegenstructuur
De resultaten van vergelijkend kaartonderzoek tonen aan dat
een groot deel van de wegenstructuur van Someren dateert
uit de late Middeleeuwen (afbeelding 10). Een aantal wegen
hebben een nog grotere ouderdom. De wegenstructuur blijft
vanaf de 14e en 15e eeuw tot in de 20e eeuw relatief constant.
Dit blijkt uit het feit dat de laatmiddeleeuwse straatnamen
van Someren voor een deel nog bestaan. Uit de 16e en 17e
eeuw is bekend dat het onderhoud van de wegen behoort tot
de taak van de mannen uit de dorpen. Zij moeten de kuilen
en karrensporen dichten en de begroeiing wegsteken. Vaak
worden de wegen bol aangelegd om een goede afwatering te
krijgen. Alle doorgaande wegen waren in de 16e en 17e eeuw
afgesloten met hekken, zodat de schaapskudden en ander
vee konden worden tegengehouden. De hekken en wegen
werden verplicht door de inwoners onderhouden. Halverwege
de 19e eeuw beginnen zich veranderingen af te tekenen in het
wegensysteem als geheel. Dit is het gevolg van overheidsbemoeienis, heide- en veenontginningen en dorpsuitbreidingen.
In 1845 waren de wegen nog steeds onverhard en er stonden
meestal geen bomen langs de doorgaande wegen. In 1935
waren alleen de doorgaande wegen verhard.

Afbeelding 10 – Historisch wegenpatroon in plangebied
De Heihorsten.
De oudste wegen volgen de hoge delen van het landschap
en alleen op geschikte plaatsen kan een beekdal worden
gepasseerd. In het plangebied gaat het om doorgaande
routes als de Vaarselstraat en de Maarheezerdijk, die vanaf
de Vaarselstraat richting Sterksel liep over de heide. De
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“Den Draaiom”: is een naam die werd gebruikt voor een plaats bij de
kruising van de Vaarselstraat met de Heikantstraat. Waarschijnlijk is het
een verbastering van “draaiboom”: een constructie om de weg af te
kunnen sluiten, zodat het vee vanuit de boerderijen niet vrijuit naar bijvoorbeeld de heide kon lopen. Nagenoeg bij alle gehuchten stonden
dergelijke hekken op de toegangswegen. Het hek stond op de oude
verbinding tussen Vaarselstraat en Maarheezerdijk. Deze verbinding
bestaat niet meer en daarmee verdween ook de driehoekige plaats
waar de wegen bij elkaar komen.

Afbeelding 11 - In rood de oudste wegen in het gebied Heihorsten.
Linksonder de in 1837 rechtgetrokken Baan (Maarheezerdijk).
De plaats waar de Peelrijt werd overgestoken bleef daarbij
gehandhaafd.

De Maarheezerdijk (afbeelding 11) was van oorsprong een
pad en later een karrenspoor over de heide, die zijn oorsprong
vindt in de prehistorie. Er liggen grafheuvels langs deze route,
die we vinden bij Kraayenstark en over de grens in Sterksel. In
1837 werd de Maarheezerdijk recht getrokken over de hei.
De Hoolstraat (Hollestraat-Loovebaan; afbeelding 12) is een
oude weg die over de dekzandrug loopt parallel aan de Kleine
Aa. Het is de enige weg over die smalle dekzandrug en loopt
over de hoogste delen ervan. Waarschijnlijk gaat de weg al
terug tot in de Romeinse tijd. Langs de Hoolstraat ontstonden
in de late middeleeuwen de oude hoeven die we eerder al
noemden, echter niet pal langs de straat maar iets er vandaan
op de flank van het beekdal. Aan de overzijde van het beekdal
van de Kleine Aa loopt een jongere weg, de Heikantstraat. De
Kerkendijk was een kerkpad van Someren naar de schuurkerk
net over de grens van Someren-Heide in Nederweert.

Afbeelding 11 - Links de Maarheezerdijk, rechts de Hoevenstraat anno 2007. Twee van de weinig overgebleven zandwegen die het plangebied
nog kent.

Veedriften, akker- en heidewegen komen veelvuldig voor,
zoals de Dellerweg, De Hoof, de verdwenen Parallelweg en
Kuilvenweg (afbeelding 14). Er is een mogelijke verklaring
voor de Parallelweg. Het zal oorspronkelijk een privé weg zijn
geweest van de hoeve Massereel. Aanvankelijk alleen een
inrit, maar vanuit de hoeve ontstond tevens een (privé) pad
tot aan de overzijde van het beekdal. Op de plaats van de

oude hoeve ontstond op die manier de wat vreemde bocht
in de weg. Pal langs de grens van de eigendommen van
Massereel ontstond een openbaar pad om de overkant van
het beekdal te bereiken, de latere Dellerweg. Pas weer later
ontstonden langs dit pad boerderijen. In de 16e en 17e eeuw
werden aan de Heikant percelen ontgonnen en de eerste
boerderijen gebouwd.

Afbeelding 12 - De Holleweg heeft zijn oorsprong in de Romeinse
tijd.
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Kleine Aa
Verdwenen parallelweg; van
oorsprong een privé weg bij
de hoeve van Masereel

Dellerweg: een
openbaar pad
door het beekdal

Afbeelding 13 - Dubbele wegen in het beekdal van de Kleine Aa:
de verdwenen Parallelweg en Dellerweg op de kaart van 1832.

Het beekdal van de Kleine Aa
Het zuidwestelijk deel van het beekdal van de Kleine Aa werd
ontgonnen vanuit de nederzettingen op de noordoostrand.
Van daaruit ontstonden paden dwars door het beekdal
(Dellerweg, De Hoof ) en langs deze paden werd in een
blokvormige kavels in een wisselende perceleringsrichting het
beekdal als beemden in gebruik genomen. Het noordwestelijk
deel van het beekdal is wat later ontgonnen vanuit de Heikant
en kent een strokenverkaveling.
Op topografische kaarten van rond 1900 is het coulisselandschap van de Kleine Aa uitstekend gedocumenteerd. De
ontginning van de beekdalen noodzaakte tot het graven van
veel slootjes, zodat de kleine weidepercelen werden gescheiden door afwateringsslootjes die aan weerszijden werden
beplant met voornamelijk elzenheggen. Het was een prachtig
landschap, maar niet doelmatig voor de moderne landbouw.
Grootscheepse ruilverkavelingen moesten een oplossing
bieden. De ruilverkavelingen hadden tot doel de landbouw te
optimaliseren en daarmee verdween de oude percelering die
in de loop van de eeuwen was ontstaan. De ruilverkaveling
Kleine Aa vond plaats van 1946 tot 1971 en bevatte 1500 ha.
Het gebied Heihorsten maakte deel uit van de ruilverkaveling
Dorp en Eind, die vanaf de jaren 60 is uitgevoerd en omvatte
ook 1500 ha. Daarbij werd de Kleine Aa genormaliseerd en
werden de aanwezige steilranden in kaart gebracht. Pas in
1956 kon na instemming van de eigenaren worden gestart.
Tijdens de ruilverkaveling werden ook veel wegen verhard.

Afbeelding 14 - Het dal van de Kleine Aa ca 1900. In het dal een kleinschalige inrichting van weidepercelen omgeven door heggen.
Aan weerszijden ervan de bewoning en de oude akkers.
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Daarnaast werd ook gekeken naar de boerderijen: bomen
werden gekapt omdat die de huizen te vochtig zouden
maken, keukens vervangen en kleine ruiten werden groot.
Dankzij deze aanpak kwam een einde aan de erbarmelijke
woonomstandigheden waarin sommige gezinnen woonden.
Aan de andere kant werden ook veel oorspronkelijke elementen aan eeuwenoude boerderijen ontnomen, waardoor zij
veranderden in gehavende panden.
De Dellen, het gebied aan weerszijden van de Dellerweg in het
beekdal van de Kleine Aa, was een langgerekt nat gebied, een
zogenaamde ‘rijt’ of ‘del’, dat tussen twee zandruggen ligt en
tevens op de flank van een waterscheiding. Het is komvormig
en heeft een gestagneerde waterafvoer, waardoor veenvorming kon optreden. Vanuit dit veenpakket ontspringt een
loop, beekje of rijt. Verder stroomafwaarts lagen zogenaamde
‘goren’, lange laaggelegen natte gebieden waar de beek
doorheen stroomt. Ze hebben een dikkere veenlaag dan rijten
en zijn voedselrijker. Nog verder stroomafwaarts lag een ‘broek’.
Hier stroomde de beek meestal langs en niet erdoor, zoals bij
het goor. Het gebied is voedselrijker en minder vochtig door
de dunnere veenlaag. Het woord ‘broek’ is een algemene oude
aanduiding voor natte laaggelegen gebieden. Opvallend is
de gekke verspringing van de Kleine Aa ter hoogte van de
Kerkendijk en de Dellerweg. Beken werden stroomopwaarts
vaker verlengd tijdens ontginningswerkzaamheden en mogelijk is dat hier ook aan de hand. Alleen tussen de Dellerweg
en de Hoeven ligt het beekdal van de Aa op het diepste punt,
terwijl de beek daar ten noorden en zuiden van, vrijwel tegen
de steilrand naar de hoge gronden ligt. Op de hoogtekaart is
verder goed te zien dat het Kleine Aa-dal ter hoogte van de
Dellerweg het smalste was. Dit was de meeste gunstige locatie
voor een voorde (doorwaadbare plaats in een beek).
De heideontginningen
De Somerense bossen bevinden zich op stuifzandheuvels, die
ontstaan zijn doordat de overheersende zuidwestenwind het
zand uit de laagten naar het noordoosten blies. De vennen
in het gebied Heihorsten zijn waarschijnlijk ontstaan doordat
tijdens het Laat Pleistoceen de wind op plekken met een
ondoorlatende laag grote uitwaaiingslaagten vormde, die zich
vulden met water. Het water kon door de dichte laag niet wegzakken waardoor moerassige plaatsen en vennen ontstonden.
Vennen werden gebruikt voor het wassen van schapen en het
roten van vlas. Boeren haalden er drinkwater uit voor het vee
en staken aan de rand van de vennen turf voor brandstof. Het
was particulieren op beperkte schaal toegestaan turf te steken
in turfveldjes voor eigen gebruik als brandstof. Daar mocht
men gedurende een aantal dagen een of twee turfschoppen
steken. Alles wat de gemeenschappelijke gronden opleverde
was in die tijd van waarde, zoals bagger uit de vennen, gras,
russen, zoden, sprokkelhout, stuifzand en eikels. Voor alles had
men toestemming nodig, ook voor een kar stuifzand.
Op delen van de heide ging men naaldbomen aanplanten,
die in het bezit van de gemeente waren. Veel bomen had
Someren niet, in 1806 nog geen 100 ha. Bomen kwamen
vooral voor langs doorgaande wegen, aan de rand van de
gemeynt, rond pleinen en bij de hoeven.

Afbeelding 15 - Situatie ca 1840. De gemeenschappelijke gronden
waren nog grote open vlakten met heide, zandverstuivingen en
moeras. Hierin lagen ook talloze vennen waarvan sommige dichtbij
het dorp, het Turfven, De Heerdenbleek, het Kuilven en het Zomerven.
Deze vennen zijn bij de ontginningen in de 20ste eeuw verdwenen.
Rondom de Peelrijt een groot aantal turfputten en leemskuilen. De
leem werd ter plaatse tot baksteen gebakken in een steenbakkerij.

Afbeelding 16 – De Heihorsten omstreeks 1900.
Rond 1900 werden de eerste stappen gezet in de ontginning van het heidegebied. De eerste stukken aangeplant bos
zijn te vinden in een stuk ten zuiden van het projectgebied
Heihorsten tussen de huidige Hoevenstraat en Parallelweg,
midden onder op het kaartje. Deze bosaanplant dateert al
van vóór 1900 en is later weer verdwenen. Een volgend stuk
bosaanplant vinden we ten westen van het gebied Heihorsten
tegen de grens met Heeze, ten zuiden van de weg naar Heeze.
De ontginning bestond uit het aanplanten van 125 ha dennenbossen door Staatsbosbeheer voor de houtproductie in
de periode 1914-1925. Duidelijk herkenbaar is het rechthoekige raster van brandgangen, zoals dat nu nog grotendeels
aanwezig is in dit bosgebied. Het gebied ten zuiden van deze
bossen, waarin nu het Keelven ligt, is later ook aangeplant met
dennenbos voor de productie van stuthout in de Limburgse
mijnen. Turfven, Heerdenbleek, Kuilven en het Zomerven zijn
al voor een groot gedeelte ontwaterd en verland.
De Peelrijt
De Peelrijt die hoort tot het stroomgebied van de Dommel,
heeft zijn oorsprong in de Heide (tegenwoordig Somerensche
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Heide) dicht bij de grens met Nederweert, en stroomde
dwars door uitgestrekte heidevelden via het Zomerven in het
projectgebied Heihorsten en het Beuven op de Strabrechtse
Heide naar de Kleine Dommel. In tegenstelling tot de Kleine
Aa werd de Peelrijt vooral gevoed door water afkomstig van
(voormalige) heidegronden, waardoor het een zuur karakter
had. In het gebied van de voormalige vennen (Turfven en
Kuilven) komt kwel in het maaiveld voor. In het gebied van
de Peelrijt wordt plaatselijk slootkwel aangetroffen. De Peelrijt
heeft verder een drainerende werking op zijn omgeving.
In 1924 werd het riviertje de Peelrijt verbeterd. De Peelrijt was
in het kader van de 19e eeuwse heideontginningen ook al
gedeeltelijk vergraven. Door het intensieve gebruik van de
binnen het stroomgebied van De Peelrijt gelegen gronden
in de 20e eeuw heeft het Peelrijtwater tegenwoordig een
voedselrijk karakter. Sinds de 19e eeuw werden percelen in
het landbouwgebied het Kuilven via de Peelrijt afgewaterd
naar het Beuven. Toen in de 20e eeuw steeds meer kunstmest
werd toegepast, was het water van de Peelrijt te voedselrijk
voor het Beuven. Het ven moest juist voedselarm water hebben. Om dit te bereiken werd in 1986 de Peelrijt omgeleid
naar de Kleine Aa, waardoor er geen water vanuit de landbouw meer in het Beuven kwam.

Afbeelding 18 - In het begin van de 20ste eeuw stroomde de Peelrijt door een groot, open, reliëfrijk heidelandschap, terwijl de
Kleine Aa een nat graslandgebied ontwaterde met kleine weidepercelen omgeven door elzenheggen. Goed herkenbaar zijn
de oude akkers (witte kleur) aan weerszijden van het dal van de Kleine Aa.
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Afbeelding 17 - De
situatie rond de
Peelrijt op de topografische kaart van
1870. De Peelrijt
loopt dwars door
het Zomerven.
De vennen ten
oosten, Kuilven,
Heerdenbleek en
Turfven wateren af
op de Peelrijt

1.4 Voormalig kasteelterrein De Donck
De naam Donk wijst op een natuurlijke verhoging in het landschap. Het is een relatief strategische plaats op de route van
Heeze naar Someren. Het huis de Donk was gelegen in het
gebied de Donk. In het cijnsboek van de heer van Helmond
van 1381 is al sprake van Ter Donc, zonder toevoeging of het
een kasteel of hoeve betreft. Eigenaar van de Donk in 1381
was Wilhelmus van Stakenborch, een van de belangrijkste
families in Someren uit die tijd. Wilhelmus werd met twee
posten in het cijnsboek opgenomen, te weten de Donk en
een perceel genaamd de Leemculen. Hij bezat ook het goed
Ter Culen (met als betekenis: bij de kuilen), zodat het vrijwel
zeker bij de Leemsculen gesitueerd moet worden. In 1400 is
bij de verkoop van de hoeve Ter Culen sprake van een goed
Borchberch, waarmee waarschijnlijk de Donk werd aangeduid. In de Bossche protocollen wordt Die Donc in 1422 nog
genoemd als een goed dat gelegen was nabij de hoeve ‘t
Houbroec. Naast de Edelenborg was de Donk in de 16e en
17e eeuw het enige kasteel in Someren. In 1474 was Jan van
Kessel eigenaar van de hoeve Vladeracken, de hoeve Ten
Eckerbroek en de Donck. De hele 15e eeuw bleef de Donck in
het bezit van de Van Kessels. Steeds wordt de Donck aangeduid als “huis” en dat betekent in die periode dat het om
meer ging dan een boerenhoeve. In 1570 werd het door de
van Kessels verkocht aan Jonker Jan van Gerwen. Vervolgens
is het in 1595 in bezit van Du Bois, gouverneur van Weert.
In 1625 stond het op naam van jonkvrouw Margriet van
Oudtheusden en in 1649 ging het over naar jonker Nicolaas
van Oudtheusden. Het was toen een omwaterd huijs (er lagen
dus grachten om heen) en werd verhuurd aan een boer die
ook in vlas en garen handelde. In 1717 werd de Donk met de
schuren en zijn dreven en houtgewassen verkocht aan Peter
Guns uit Maarheeze, lid van een rijke teutenfamilie die hun
geld belegd had in leningen aan dorpen in Zuidoost-Brabant.
Zij gingen wonen op de Donk. Hun dochter die gehuwd
was met klokkengieter Joseph Petit, woonde bij hen in. Petit
vestigde zijn klokkengieterij eveneens op de Donk. Daarnaast
was er ook nog een olieslagerij. De Donk werd omschreven als
seekere huijsinge, neerhuijsinge genaamt de Donck daaronder begrepen, groot omtrent veertigh lopensaat. De Donk
was bijna 50 jaar het woonhuis van de klokkengieters Petit.
Ook de naastgelegen hoeve en een huisje was in hun bezit.
Het pand werd in 1742 door brand getroffen, maar het kon
nog worden hersteld. In 1765 werd er een bierbrouwerij op
de Donk gevestigd, waarvoor een brouwerij met pannendak
en een gemetselde schoorsteen werden gebouwd. Na het
faillissement van de klokkengieterij in 1771 werd de Donk in
1778 verkocht aan de Rooij, die de brouwerij tot circa 1790
voortzette en er ook herberg hield. In 1802 brandde het huis
af, wat vrijwel het einde betekende voor de Donk. In 1815
wordt de Donk nog genoemd toen deze verkocht werd aan
dominee Kremer (afbeelding 19).

Afbeelding 19 – Locatie van de Donck op de kadasterkaart van 1832.
Waarschijnlijk betreft het alleen het restant van de gebouwen
aangezien de brand alles had verwoest. Deze restanten moeten tussen 1815 en 1841 gesloopt zijn. Van de Donk waren in
1841 alleen nog de fundamenten van het kasteel, de grachten
en een vijver op perceel F 897 zichtbaar (afbeelding 19).

Afbeelding 20 - Uitsnede Archeologische Monumentenkaart
(bron Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en
Monumenten (RACM), voorheen ROB).
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Bij het graven van een afwateringssloot, in het kader van een
ruilverkaveling, werden in 1967 de funderingen van de noordwestelijke hoek van het kasteel ‘De Donck’ aangesneden. Dat
was aanleiding voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek om een gedeelte van het oostelijk aangrenzende perceel, de plaats waar de overige resten van
het kasteel werden vermoed, op de lijst van archeologische
monumenten te plaatsen. Over de omvang en de lay-out van
het kasteel was op dat moment geen nadere informatie voorhanden en is men er van uitgegaan dat het kasteel een vrijwel
vierkant grondplan bezat. Van een aantal vondstmeldingen
die op dit terrein betrekking hebben, blijken de coördinaten
nogal uiteen te lopen, waardoor er enige twijfel was ontstaan
omtrent de precieze locatie van het kasteel. Om deze onduidelijkheid weg te nemen en om, zo mogelijk, meer inzicht te
verkrijgen in de plattegrond van het voormalige kasteel en
de kwaliteit van de fundamenten, werd in de jaren 90 door
de Rijksdienst besloten om nader onderzoek te verrichten
(afbeelding 20).
Aanvankelijk leek de plaats waar het kasteel zou moeten
hebben gestaan nu niet bepaald de meest ideale locatie
voor een dergelijk bouwwerk. Als de beschikbare gegevens
ongeveer klopten, dan zou het kasteel hebben gestaan in
een laaggelegen en daardoor nat terrein. Logischer zou zijn
om te veronderstellen dat het kasteel meer naar het westen
zou hebben gelegen, op de plaats van een hooggelegen
terrein dat ‘De Donck’ wordt genoemd, of desnoods meer
naar het oosten waar zich eveneens een natuurlijke verhoging
in het landschap bevindt. De Donck is echter een kasteeltje
of moated site met grachten eromheen. De aanleg van dit
soort woningen is altijd gekoppeld aan laaggelegen gebied,
om de grachten gevuld te krijgen met water. De ligging van
De Donck is dus heel logisch. De bouw ervan is in onze regio
veelal in de late 14de of 15de eeuw. Het is mogelijk dat De
Donck in de 14de eeuw een voorganger heeft gehad op
een hoger gelegen plaats (de donk) en in de 15de eeuw is
verplaatst en voorzien van grachten.

Afbeelding 21 - Tekening van De Donck anno 1789. (Brabant
collectie, universiteit van Tilburg).
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Uit het archeologisch onderzoek bleek dat het kasteel wel
degelijk op de plaats waar het werd verondersteld ligt. Het
is gebouwd op een iets hogere zandkop in een overigens
laaggelegen gebied. In de jaren ’50 is deze zandkop geëgaliseerd en met het zand zijn de (restanten van de) grachten
opgevuld. De woonvleugel, met een afmeting van ca. 23 x 7
m, lag aan de westzijde van de zandkop en grensde aan drie
zijden direct aan de omringende gracht, waardoor op die
plaatsen diep gefundeerd moest worden om verzakking en
onderspoeling te voorkomen. De oostzijde van de woonvleugel grensde aan een binnenplaats die mogelijk verder slechts
werd begrensd door de gracht, maar ook omsloten kan zijn
geweest door een palissade of een licht muurtje. Als aan de
tekening van De Donck anno 1789 enig waarheidsgehalte
mag worden ontleend (afbeelding 21), dan lijkt iets dergelijks
het geval te zijn geweest. Overigens staat op deze tekening
nog een ronde toren aangegeven, die dan op de zuidoosthoek van het kasteelterrein zou hebben gestaan. Sonderingen
vanaf het maaiveld op deze plaats leverden echter niets op.
De woonvleugel lijkt te hebben bestaan uit twee, bijna even
grote delen, gescheiden door een tussenmuur. Van het zuidelijke gedeelte is de oostmuur, in de vorm van een uitbraaksleuf, herkenbaar. Bij het noordelijk gedeelte is deze muur niet
aantoonbaar. Mogelijk is de muur hier vrij ondiep gefundeerd
geweest en zijn de sporen hiervan verdwenen bij het egaliseren van het terrein. De funderingen bevinden zich op 40 tot
50 cm diepte; de onderzijde van de fundamenten bevinden
zich op ongeveer 1.65 m onder het huidige maaiveld. De
breedte van de omringende gracht bedraagt ca. 10 meter,
terwijl ook het aansluitende terrein buiten deze gracht door
zijn lage ligging een moerassig aanzien zal hebben gehad.
Het nu wettelijk beschermde gedeelte van perceel 156
omvat slechts de gebouwresten. Vanwege het feit dat juist
dat gedeelte in het verleden door egalisatiewerkzaamheden
is verlaagd, zullen daar in hoofdzaak slechts de contouren
van het gebouwencomplex kunnen worden getraceerd.
Verwacht mag worden dat veel gegevens over de bewoners
en het gebruik van het gebouw kunnen worden afgeleid uit
de vondsten die zich ongetwijfeld in de grachten bevinden.
Het lijkt derhalve raadzaam het beschermde terreingedeelte
tot aan de buitenzijden van de grachten uit te breiden en
niet verder aan te tasten. Grachten vormen nu eenmaal een
onlosmakelijk deel van het complex. Vanwege het feit dat zich
in de afwateringssloot die nu de westelijke begrenzing van
het monument vormt, nog funderingsresten bevinden, en
omdat mag worden aangenomen dat zich op het westelijk
aangrenzende perceel 172 de westelijk gracht bevindt, komt
ook dit gedeelte van het kasteelterrein in aanmerking als
beschermd terrein.

Deel 2 Inrichting en herstel van het cultuurlandschap

2.1 Integrale projectaanpak
Het project maakt onderdeel uit van de cultuurhistorische
hoofdstructuur van Peelland zoals beschreven staat in de
biografie van Peelland (onderdeel van het Reconstructieplan
de Peel). Het gaat om het waardevolle cultuurlandschap De
Somerensche en Lieropsche Heide: de langdurige ontwikkelingsgeschiedenis van een heidelandschap. De beleving van
het landschap is hier terug te vinden in het landschap en in
talloze verhalen over specifieke plekken in het landschap. De
beschrijving van het cultuurlandschap vormt het uitgangspunt voor de cultuurhistorische ontwikkeling van het gebied
De Heihorsten.

• Aan de locaties van de hoeven kunnen de oorspronkelijke
namen worden teruggegeven. De historische informatie kan
met flyers van fietsroutes of digitaal op een website van het
gebied toegankelijk worden gemaakt.

Ontwikkelingsrichtingen:
• Aansluitend op de landschapsgeschiedenis en kleinschaligheid van de inrichting biedt De Heihorsten goede
ontwikkelingsmogelijkheden voor bepaalde vormen van
landbouw. Gedacht kan worden aan kleinere agrarische
bedrijven met gemengd grondgebruik, waarbij beheer
van bestaande natuurwaarden of (her)ontwikkeling van
ecologische waarden gecombineerd kan worden. Toepassing van gemengde landbouw en natuurontwikkeling zou
het contrast kunnen herstellen tussen hogere, droge delen
van het landschap en lagere, natte delen, zoals de kleine
beekdalen, laagten en voormalige vennen. Ruimtelijke
ontwikkelingen kunnen ook worden gebruikt om 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). Herstel kan daarnaast
gericht zijn op de aanleg van houtwallen, heggen, erfbeplanting en andere historische groenstructuren.
• Extra aandacht verdienen de bolle akkers en wegen in dit
gebied. Hun kenmerkende verloop, reliëf, verkaveling en
archeologische inhoud is vaak het slachtoffer geworden
van woningbouw, uitbreiding van agrarische bedrijven en
rationalisering van de landbouw. Hier is een versterking van
beschermingsmaatregelen op haar plaats.
• Coulisselandschap als ecologische verbindingszone:
met het herstel van de kleinschalige percelering, de
perceelsrandbegroeiing en de slootjes (het coulisselandschap) wordt niet alleen een cultuurhistorisch landschap
in de oude luister hersteld, maar wordt tegelijkertijd een
ecologische verbindingszone gecreëerd. Het patroon van
kleine slootjes kan, mits goed aangelegd, tevens bijdragen
aan het vasthouden van gebiedseigen water. In principe
komt het gehele gebied aan de westzijde en een deel van
de oostzijde van de Kleine Aa vanaf de Kerkendijk tot aan
Vaarselstraat voor deze ontwikkeling in aanmerking.
• De gehuchten bevatten archeologische waarden die bij
ingrepen zorgvuldig moeten worden behandeld. Dat
geldt voor archeologische resten onder bolle akkers, maar
bijvoorbeeld ook voor afzettingen in de beekdalen. Het
spreekt voor zich dat in het geval van natuurontwikkeling
en waterberging in het dal van de Kleine Aa archeologisch
vooronderzoek een vereiste is.
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2.2 Het oostelijk gebied, omgeving van de Kleine Aa
• Afwisselende inrichting van de ecologische verbinding
waarbij zowel aandacht is voor de aanwezige cultuur als
natuur. Waar mogelijk de historische en natuurlijke brede
bedding van de Kleine Aa herstellen door middel van het
aanleggen van flauwe oevers en meanders. Afwisselend
daarmee kan ook de oude beemdenstructuur met het
coulisselandschap hersteld worden; hierbij worden smalle
percelen behouden danwel teruggebracht met bijbehorende passende begroeiing.
• Natuurlijke laagten, waaronder ook de moerassige laagten
in de bospercelen, opschonen tot op de leemlaag.
• Aanleg van diverse poelen in het beekdal voor amfibieën
en van inloop drinkkuilen voor vee.
• De dubbele weg met voorde: in samenhang met het
herstel van het coulisselandschap is het in cultuurhistorisch
opzicht van belang om de structuur van de oude wegen te
herstellen c.q. in stand te houden. De dubbele weg Dellerweg en het verdwenen tracé van de Parallelweg tussen
Heikantstraat en Hollestraat leent zich hier uitstekend voor.
Van belang is om het wegtracé te herstellen en te laten
gebruiken door voetgangers en fietsers. Er is nog steeds
een stukje weg aanwezig bij het gehucht aan de Dellerweg
waar oorspronkelijk de hoeve Eckerbroek van Massereel
lag. Een combinatie van een vonder met een voorde is een
cultuurhistorisch fenomeen dat hier uitstekend past. Over
de nieuw aan te leggen loop zal naast elkaar zowel een
vonder als een voort worden aangelegd. De vonder heeft
een functie als onderdeel van een wandelroute, die ook
langs de Kleine Aa en de Donck voert.
• Oversteek van de linker naar de rechteroever, ergens ter
hoogte van De Hoeven, in de vorm van een voorde of brug
met daaronder een ijsvogelwandje.
• Voor alle perceelscheidingen zijn inheemse soorten
gewenst in verband met een gunstigere biodiversiteit, met
name (witte) elzenheggen, in combinatie met es of (knot)

•

•
•

•

•

•

wilg of meidoornheggen. Datzelfde geldt voor de wilde
appel, wilde rozen, wegedoorn of hazelaar.
Op de hoge dekzandruggen met de bolle akkers, zoals de
Hoge Kampen tussen de Kleine Aa en de Hollestraat en
deels bij de Donck, passen graanakkertjes (rogge, gerst,
vlas) met natuurlijk de bijbehorende bloemenranden, die
van educatieve waarden zijn. Aan de westzijde van de
Kleine Aa, de kant van de heide, zijn boekweitveldjes op zijn
plaats, ook in verband met diverse insecten.
Herstel van de steilrand naar de bolle akker van de Hoge
kampen nabij de vroegere loop van de Kleine Aa.
Solitaire eiken (kruiseik) stonden vaak als herkenningsteken
in het landschap. De bolle akkers waren open velden met
hakhoutwallen aan de randen.
Kuilvenweg als zandpad door laten lopen tot Hollestraat,
waardoor een mooie wandelroute ontstaat vanaf De Hoof
of omgekeerd vanaf de Kuilen-camping.
Op de rand van hoog naar laag aan de westzijde van de
Kleine Aa van Vaarsel naar de Hoof, liep vroeger een oude
zandweg, de Heihorstenweg, een zogenaamde beekgeleidende weg of randakkerweg die precies de rand van de
oude akker volgt. Dit zandpad zou terug gebracht kunnen
worden als wandelroute. Hier zouden de ruimte moeten
krijgen met hier en daar wat gagel. Bramen, elzen, gagel en
rozen zijn overigens ook nog eens goede stikstofbinders.
Een hogere oeverzwaluwwand bij de dubbele waterlossing,
bij steilranden of bij heliofytenfilters. Die dubbele waterlossing ligt dicht bij de Vaarselstraat en is waarschijnlijk een
stukje van een oude loop met verbindingsstuk naar de
huidige Kleine Aa. In de buurt van de Hoef (toekomstig
landgoed) zou een steilrand geaccentueerd kunnen
worden door een oeverzwaluwwand of bij de heliofytenfilters, in de buurt van geplande recreatiebungalows.
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2.3 Het westelijk gebied, omgeving van de Peelrijt
• Behoud en herstel van de Maarheezerdijk met een brug
over de nieuw aan te leggen waterpartij/ven. De herstelde
oude verbinding van de Maarheezerweg met de Vaarselstraat, kan gebruikt worden als wandel- of fietsroute.
• Uitgangspunt is het herstel van het oorspronkelijke reliëf,
waarbij de nieuw aan te leggen vennen zoveel mogelijk de
bodem en geomorfologie volgen en bij voorkeur worden
aangelegd op de locatie van de oude vennen. Het middel
om bestaande hoogteverschillen beter zichtbaar te maken
is de beplanting. Zo versterken goed onderhouden lijnvormige beplantingselementen haaks op de hoogtelijnen de

mate waarin het aanwezige reliëf wordt beleefd. Maar ook
het verwijderen van de opgaande begroeiing en het in
stand houden van bijvoorbeeld grasland en heide kan het
oorspronkelijke reliëf weer zichtbaar maken.
• Bij de landschappelijke inrichting kan de schrale en
voedsel-arme bodem worden teruggebracht door het
verwijderen van de voedselrijke humuslaag. Hierdoor
worden insecten aangetrokken, die op hun beurt weer
zorgen voor vogels zoals de groene specht en boompieper.
Bij de beplanting dienen inheemse bomen en struiken te
worden gebruikt.
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Plaats van 1. Zomerven ; 2. Kuilven en 3. Turfven. Tussen 2 en 3 lag het kleine
ven De Heerdenbleek. Het is gewenst om bij de inrichting van golfbaan en
heliofytenfilters de zo veel als mogelijk de oude vennen te herstellen.
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2.4 De Donck
Een geschikt thema voor een erfgoed educatieproject wordt
gevormd door de geschiedenis van de laatmiddeleeuwse
kastelen en hoeven rond Someren. De kasteelterreinen en
hoeven kunnen worden opgenomen in een toeristischrecreatieve route, maar kunnen ook op verschillende manieren
worden `gemarkeerd’ (bijvoorbeeld d.m.v. beplanting, landschapskunst en informatiepanelen). Het daadwerkelijk terugbouwen van het kasteel de Donk is alleen een optie als gekozen
wordt voor een nabij gelegen plek, in verband met de wettelijk
beschermde status van het terrein. Zo’n experimentele herbouw
past eigenlijk alleen in het kader van erfgoededucatie, zoals we
dat ook kennen uit het Historisch Openlucht Museum (HOME) in
Eindhoven. Om herbouw te realiseren zal wel meer onderzoek
gedaan moeten worden naar de nog beschikbare bronnen over
het kasteel in archieven, literatuur, iconografie en mogelijk ook
in de bodem zelf. Een andere optie bestaat uit het opbouwen
van het kasteel zonder de bodem aan te tasten, door middel van
beplanting, stellages, een kunstwerk of een combinatie hiervan,
aangevuld met moderne visualiseringstechnieken.

Andere suggesties mbt de Donck:
• Speelbos bij de Donck in landgoed- of  ruimte voor
ruimteproject, waardoor een natuurlijke combinatie gelegd
wordt met het openluchttheater, scouting, natuurleerpad en
broekbos.
• De Donck en omgeving toegankelijk maken door middel van
een wandelpad vanuit het dorp, beginnend bij het Postelpark, via de vijvers van het Loove en het Dellerpad naar het
nieuw in te richten zandpad, richting Kleine Aa. Daar volgen
we de oever met poelen en steilwandjes richting de Heihorsten naar de Vaarselstraat. Via een extra aan te leggen pad
over de bolle akker naar de Hollestraat, kan de weg ook vervolgd worden naar de Donck. Tezijnertijd kan het wandelpad
via een oversteek op de Lieropsedijk richting Ceciliahoeve
naar de toekomstige uitbreiding van het Slievenpark worden
doorgetrokken
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Topografische situatie 1870 van gebied De Donck
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2.5 Begeleidende activiteiten
De waardering en beleving van cultuurhistorische landschapselementen nemen toe naarmate men beter is geïnformeerd
over ontstaan en oorspronkelijke functie ervan. Hiervoor staan
een aantal mogelijkheden ter beschikking. De uitgifte van een
brochure of flyer over het gebied aan de hand van een rondwandeling. De brochure kan door de VVV worden verspreid.
Ook kan informatie over de cultuurhistorie in het gebied
toegankelijk en inzichtelijk worden gemaakt met behulp van
een website over het plangebied. Verder wordt gedacht aan

informatieborden op een paar cruciale plaatsen. Gekozen
wordt voor twee plekken. De eerste is de plaats waar de
voort wordt aangelegd. Daar kan informatie worden gegeven
over de Kleine Aa en het specifieke karakter van het coulisselandschap en over de hier aanwezige dubbele weg met de
nabijgelegen hoeven. De tweede plek ligt bij de Donck, waar
informatie wordt verstrekt over de aanwezige archeologie en
historie van deze bijzondere plek en de aanwezige natuurwaarden en inrichting van het gebied.
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