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Disclaimer & Verantwoording voor foto’s en 
illustraties 
De in deze uitgave getoonde informatie is door 
de initiatiefnemers (Stichting Natuurprojecten 
Liempde, Natuurwerkgroep Liempde) met veel 
zorg samengesteld. Aan de verstrekte informa-
tie kunnen geen rechten worden ontleend. Naar 
beste vermogen is gepoogd te achterhalen of er 
mogelijk rechthebbenden zijn op enige illustra-
tie die in dit boek is geplaatst. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar 
gestreefd de rechten met betrekking tot de 
illustraties volgens de wettelijke bepalingen te 
regelen. Degenen die desondanks menen zekere 
rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich 
alsnog tot de uitgever wenden.

grenzen van gemene gronden, kampgrenzen 
en akkergrenzen in de Middeleeuwen. Er wordt 
zowel naar de kloosterbezittingen zoals de 
kartuizerlanderijen in De Geelders gekeken als 
naar de grenzen van de grootgrondbezitters.

Na het lezen van dit boek zal de lezer anders 
kijken naar het landschap in en rondom 
Liempde. De wallen zijn overal, maar niet altijd 
goed zichtbaar. Toch vormen zij een wezenlijk 
en belangrijk onderdeel van onze cultuurhis-
torische achtergrond. In dit boek worden de 
onzichtbare wallen aan ons gepresenteerd in al 
hun archeologische, ecologische, cultuurhis-
torische en politieke waarden. Opeens is het 
vanzelfsprekend glooiende bos of landschap 
niet meer gewoon. En zo leren we het kennen en 
waarderen. Want wie goed kijkt, weet.

Dat natuur- en cultuurhistorie onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn, bewijst 
ook deze derde gezamenlijke uitgave van de 
Natuurwerkgroep Liempde en de heemkunde-
stichting Kèk Liemt. Na het boek over Velder en 
Heerenbeek, de uitgave over de wederopbouw 
van het gebied De Scheeken neemt deze uit-
gave u mee naar een van de oudste relicten in 
het landschap in en om ons schone Liempde. 
Relicten waar eeuwenlang argeloos aan voorbij 
is gegaan omdat deze zo onopvallend met het 
landschap zijn vergroeid.

Met deze uitgave belichten we een van de 
oudste pareltjes uit Het Groene Woud, de uniek 
en gaaf gebleven middeleeuwse grenswallen die 
hun oorsprong vinden nog voor de Sint Jan van 
’s-Hertogenbosch het levenslicht zag. Opdat u 
het weet.

Jolan van Herwaarden, voorzitter 
Natuurwerkgroep Liempde,
Arnold van den Broek, voorzitter 
heemkundestichting Kèk Liemt

In het bos is alles wat het lijkt, al ziet degene 
die langer kijkt de wonderlijke details, de uit-
zonderingen, de veranderingen. Dit boek over 
de Wallen gaat over zo’n welhaast onzichtbaar 
verschijnsel: de wallen in en om Liempde die al 
eeuwenlang deel uitmaken van het Brabantse 
cultuurlandschap.

 De Natuurwerkgroep Liempde en heemkun-
destichting Kèk Liemt staan samen voor de volle 
honderd procent achter dit prachtige initiatief 
in het jaar dat de Natuurwerkgroep Liempde 
dertig jaar bestaat. In de natuur, die in ons druk-
bevolkte land bijna altijd ook een cultuurhisto-
rische waarde heeft, zijn veel elementen terug 
te vinden over de invloed van mensenhanden. 
Voor wie goed kijkt. Voor wie het weet.

Dit boek is een belangrijk stap in dat weten. 
Dat wat bijna onzichtbaar is – de wallen – 
zichtbaar maken waardoor alles wat op het 
eerste oog vanzelfsprekend lijkt, uitzonder-
lijk wordt. Daarmee wordt door de auteurs de 
kwetsbaarheid aangetoond van onze natuur die 
onze onvoorwaardelijke zorg en aandacht blij-
vend verdient.

De hand van de mens is in alles te zien en ook 
dat wordt aanschouwelijk zichtbaar gemaakt in 
dit unieke boek. De eerste wallen zijn gebouwd 
tijdens de Neolithische Revolutie. Het was de 
eerste landbouwrevolutie en vormde de over-
gang van een samenleving van jager-verzame-
laars met een rondtrekkend bestaan, naar een 
samenleving van mensen die in nederzettingen 
woonden en aan landbouw en veeteelt deden. 
En dan gaat het over bezit en persoonlijke 
eigendom, verdeling van land, sedentaire bewo-
ning en veiligheid.

En waar mensen zijn is politiek. De politiek 
die verbonden was aan de wallen als fysieke 
gebiedsgrenzen. In het hoofdstuk over wallen 
als grenzen leest u over gemeentelijke grenzen, 

Deze publicatie is uitgebracht vanwege het 30-jarig bestaan van Natuurwerkgroep Liempde
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Ger van den Oetelaar

Aarden wallen, een natuurlijk 
en menselijk fenomeen

|    Dalvormige laagte in het Marggraff-gedeelte van De Geelders ( foto Jos van Ooijen, 2018)
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A len op nationale en internationale schaal. In 
dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan 
gelijksoortige buitenlandse onderzoeken zoals 
in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. 

Definitie10

De nog resterende boswallen zijn nog vaak in 
hun systeem aanwezig, immers niet alleen de 
wallen maar ook de bijbehorende kampstruc-
tuur inclusief het bos zijn nog als geheel beleef-
baar. Juist daarom worden deze in Nationaal 
Landschap Het Groene Woud nu erg gewaar-
deerd. De verspreiding van de onderzoeksre-
sultaten heeft zeker aan de bekendheid van het 
gebied en zijn specifieke landschapsvormen 
bijgedragen. De wallen zijn vaak ‘ouder dan 
de Sint-Jan’ en ze zijn erg illustratief voor het 
historische landgebruik. De term boswallen, in 
oude documenten ook vaak graven genoemd, 
wordt in dit boek gebruikt als een verzamel-
naam voor alle typen aarden wallen, inclusief de 
begeleidende en de bijbehorende greppels die in 
bossen en andere landschappen aanwezig zijn. 
In Nederland zijn ze buiten de bosgebieden 
grotendeels gelijk gemaakt met het omringende 
landschap. 

In het najaar van 2011 werd door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en ande-
ren6 een tweedaags symposium Wallen in het 
Landschap georganiseerd met een excursie naar 
de in 2007 en 2008 onderzochte (grens-)wallen 
in het Nationaal Landschap Het Groene Woud. 
Gebaseerd op het genoemde symposium publi-
ceerde RCE de bundel ’Tot hier en niet verder’7; 
in hoofdstuk 17 werd een aanzet tot een agenda 
voor toekomstig onderzoek gepresenteerd. 
Deze agenda werd in het Nationaal Landschap 
Het Groene Woud in 2011 en 2012 opgepakt 
door Natuurwerkgroep Liempde en Stichting 
Brabantse Bronnen. De agenda werd verwerkt 
in deelprojecten van de Stichting Promotie 
Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL8), wat 
leidde tot een gehonoreerde provinciale sub-
sidieaanvraag (programma Landschappen van 
Allure) binnen het totaalproject Kloppend 
Hart van Het Groene Woud. In 2014 startte 
de Stichting Brabantse Bronnen met verder 
onderzoek van de grenswallen van Velder en 
De Geelders. De overvloedige resultaten van dit 
onderzoek werden verwerkt in de publicatie 
in 2015 over Velder.9 De onderzoeksresultaten 
benadrukten de bijzonderheid van deze wal-

over grenswallen en landweren. In 2005 en 
2006 bekeek ik een aantal gebieden die Oliver 
Rackham beschreef; aan de eigenaren van Velder 
vertelde ik dat ik tot de conclusie was gekomen 
dat Velder en een aantal Engelse bossen wel twee-
lingen leken. Via het Interregproject Lifescape 
your Landscape werd op dat moment vanuit 
Het Groene Woud samengewerkt met Area of 
Outstanding Natural Beauty ‘High Weald’ inza-
ke ‘Wealden Ancient Woodland’.4 De Engelse 
onderzoekers bezochten in 2005 Velder en gaven 
aan dat er veel landschappelijke overeenkomsten 
waren met hun onderzoeksgebied. 

In 2008 werd in de Schutskuil te Oirschot 
door de uitvoerders van het in 2007 gestarte 
wallenproject, Pim Jungerius, Karel Leenders 
en Bert Maes de rapportage ‘Oude bossen en 
wallen in Het Groene Woud’5 gepresenteerd. 
Een van de opvallendste opmerkingen tijdens 
de presentatie werd gemaakt door Gerard 
Jonkman, Staatsbosbeheer-districtshoofd. Hij 
gaf aan dat juist dit onderzoek bewees dat het 
Middeleeuwse Brabantse Landschap nog in 
systeem aanwezig was, terwijl Noord-Brabant 
momenteel vooral bekend staat door de natuur-
ontwikkeling en de nieuwe natuur. 

Inleiding 
Als natuurgeïnteresseerde kom ik al vanaf eind 
jaren zestig in de leembossen van Nationaal 
Landschap Het Groene Woud. Als Liempdenaar 
dwaal ik door mijn eigen omgeving en bijna 
dagelijks bezoek ik De Geelders en bijna weke-
lijks Velder. Als tiener was ik vooral geïnteres-
seerd in roofvogels en uilen. Vanuit de ogen 
van deze vogels bekeek ik het landschap en ik 
bewonderde de hoge eikenbomen op Velder 
en het prachtige op oerbos lijkende bos van De 
Geelders. Bossen zijn de eerste ecosystemen 
die ik goed leerde kennen, in de Liempdse 
leembossen is mij geen plekje onbekend. 
Uiteraard zag ik bij de terugkeer van vossen in 
De Geelders in de jaren zeventig, dat zij hun 
burcht graag in de wallen van De Geelders 
groeven. Als cultuurhistorisch verschijnsel vie-
len ze me toch nog niet op. In 2004 wees onder-
zoeker Karel Leenders me op de publicaties van 
Oliver Rackham in het Verenigd Koninkrijk.2 
Hierdoor kreeg ik echt oog voor de wallen in 
mijn eigen omgeving. 

Daarna is nog in 2004 het idee3 gekomen 
om vanuit de Stichting Het Groene Woud in 
Uitvoering een onderzoeksproject te starten 

|   Velder met een gedeelte van de wildwal ( foto Ruud van Nooijen, 2018) |   Velder op de grens met Heerenbeek ( foto Ruud van Nooijen, 2015)
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fields verplaatste de akkerbouw zich vaak van 
de veldjes naar de wallen, omdat hier veelal 
nog vruchtbare aarde te vinden was, terwijl de 
veldjes waren uitgeput. De Celtic field com-
plexen kunnen enkele tientallen hectaren groot 
zijn. Tegenwoordig zijn de wallen van Celtic 
fields vaak nog maar enkele centimeters hoog. 
Gelukkig voor onderzoekers is er nu AHN14 en 
zijn deze complexen nu vanuit de werkkamer 
waar te nemen. 

Dijken15

Dijken zijn zo algemeen in Nederland, dat het 
nauwelijks opvalt hoe specifiek en verschillend 
dijken in ons land zijn. Aan het einde van het 
laatste glaciaal zo’n 12.000 jaar geleden, was de 
Noordzee geheel droog. De rivieren meander-
den door het laagland en voerden veel sediment 
aan. In zo’n situatie lag de grondwaterspiegel 
laag en was er geen noodzaak dijken op te wer-

hogere zandgronden in Drenthe, Twente, de 
Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en in Noord-
Brabant. Bekende Celtic fields zijn te vinden op 
de zuidflank van het Noordse Veld bij Zeijen en 
in Ede. In Noord-Brabant was een complex aan-
wezig in De Hoenderboom, gemeente Someren. 

Deze complexen bestaan uit een dambord- 
achtig patroon van akkertjes van 20-30 meter 
breed en 35-50 meter lang, waarbij elk akker-
tje is omringd door een lage wal van één tot 
enkele meters breed. Deze wallen zijn waar-
schijnlijk ontstaan doordat bij de ontginning 
van zandgronden bijvoorbeeld keien, zoden, 
boomwortels en stronken langs de rand van de 
akker werden opgestapeld. In een complex van 
aaneensluitende akkers kon elke wal dus van 
twee zijden gebruikt worden. Wellicht had-
den deze wallen ook een wild- of veekerende 
functie; ze werden ook gebruikt om karren 
over te laten rijden. In de eindfase van de Celtic 

dit hoofdstuk worden de verschillende walty-
pen beschreven. De grenswallen en wildwallen 
krijgen hierbij meer aandacht vanwege de ver-
dere uitwerking in dit boek. 

De initiatiefnemers van de aarden werken 
zijn zeer divers. Vaak is dat de individuele 
boer of grondeigenaar maar soms waren het 
wereldlijke heren ( hertogen, graven), overhe-
den (gemeente, waterschap, provincie, land), 
gemeenschappen (gemeijnt) of religieuze 
gemeenschappen (kloosters, congregaties). 

Andere wallen dan grens- en wildwallen 

Celtic fields
Met de naam Celtic fields, ook wel raatakkers 
genoemd, worden akkercomplexen aangeduid 
die zijn gebruikt vanaf de Late Bronstijd (1100-
800 v. Chr.) tot en met de Midden Romeinse 
Tijd (70 tot 270 na Chr.). Ze zijn te vinden op de 

Houtsingels die niet op een wal staan, worden 
soms ook houtwallen genoemd maar behoren 
tot een andere groep en worden in dit boek niet 
beschreven. Hetzelfde geldt voor wallen die via 
geologische processen ontstaan zijn zoals stuw-
wallen, oeverwallen en (rivier-)duinen. 

Veel (grens-)wallen lijken uiterlijk op elkaar. 
Toch hebben boswallen veel verschillende func-
ties gehad en zijn ze dus ook met verschillende 
bedoelingen aangelegd. 

De eerste wallen zijn in een neolithische11 
context aangetroffen.12 Dit is de periode waarin 
mensen zich op een vaste plaats gingen vestigen 
en overgingen van jager-verzamelaar naar een 
agrarisch bestaan. Hierbij komen het bezit en 
het persoonlijk eigendom, de landverdeling, de 
sedentaire bewoning en de verdediging daarvan 
aan de orde. De behoefte om grenzen te bepalen, 
eigendommen te verdedigen, landbouwproduc-
ten te beschermen leidde tot de eerste wallen. In 

|   De Geelders ( foto Jos van Ooijen, 2018) |   Impressie Celtic Field te Ede13
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IJstijd’, die globaal duurde van de zestiende tot 
halverwege de negentiende eeuw. In die periode 
kende Europa diverse zeer koude periodes met 
strenge winters en veel sneeuw. Dit zorgde in 
het voorjaar voor aanzienlijke hoeveelheden 
smeltwater. Een voorbeeld van zo’n waterke-
rende wal is de drie kilometer lange wal van 
anderhalve meter hoog en twee meter breed die 
aan de voet van de Waterplasberg bij Heerde op 
de Veluwe is opgeworpen om zuur afstromend 
heidewater tegen te houden. Ook op de Posbank 
bij Rheden waar circa tien van dit soort wallen 
te vinden zijn en de Heidijk bij Drunen zijn 
goede voorbeelden. 

Een bijzondere variant van waterkerende 
wallen zijn de wallen die vaak aan de weers-
zijden van sprengbeken liggen op de Veluwe, 
het Montferland en in het Niederreichswald. 
Ze dienen als kaden bij zogenaamde opgeleide 
beken om het water met een geleidelijk en 
klein hoogteverval over een relatieve laagte te 
leiden, zodat het water zo hoog mogelijk bij 
de watermolen arriveerde om zo veel mogelijk 
waterkracht te hebben. Daarnaast zorgden ze 
er voor dat er geen blad in de sprengbeken zou 
waaien. Ook vloeiweiden of vloeivelden werden 
soms omringd door wallen en waren tot in de 
twintigste eeuw in de beekdalen aangelegd. In 
Liempde zijn hiervan in De Scheeken nog relic-
ten waar te nemen.18 

Ringwalburchten
In de Vroege Middeleeuwen19 zijn op diverse 
plaatsen in Nederland ringwalburchten aange-
legd als (tijdelijke) vluchtplaats ter bescherming 
tegen aanvallen van buitenaf. Deze ronde of 
halfronde burchten bestonden uit twee tot vier 
meter hoge aarden wallen met daaromheen 
één of meerdere droge of natte grachten. De 
wallen omsloten een terrein van enkele tiental-
len tot enkele honderden meters in doorsnee. 
Nederland kent een tiental ringwalburchten. 
Bekende ringwalburchten zijn de Huneschans 
bij het Uddelermeer op de Veluwe, de Walburg 
op de Duno bij Doorwerth en de ringwalburcht 
Heimenberg op de Grebbeberg bij Rhenen. De 
opvolgers van de ringwalburchten zijn de mot-
teburchten: een houten, en later een stenen 
versterking op een opgeworpen aarden heuvel. 
De Sint Petruskerk van Boxtel staat waarschijn-
lijk op een motte.20 Wellicht is het Liempdse 

In het rivierengebied nam eveneens de nood-
zaak toe om dijken aan te leggen om overstro-
mingen door rivierwater te voorkomen. De 
bevolking had zich daar aanvankelijk op de 
oeverwallen en de stroomruggen gevestigd. 
Maar dat was niet genoeg. De Grote Rivieren 
kwamen door sedimentatie steeds hoger in hun 
bed te liggen, waardoor voorheen veilige gebie-
den vaker last kregen van rivierwater. Het aan-
leggen van deze dijken is een complex gebeuren 
geweest. In eerste aanleg is soms niet duidelijk 
waarom de dijken uitgerekend op die plek lig-
gen. Er werden namelijk ook dijken aangelegd 
om water dat eenmaal bovenstrooms door een 
dijk was gebroken uit het lager gelegen bene-
denstroomse gebied te houden. De Diefdijk die 
werd aangelegd op de grens van Gelderland 
en Holland tussen de Lek en de dijken van de 
Linge in het zuiden is het voorbeeld van zo’n 
dijk. De dijken in het rivierengebied lijken in 
het geheel niet op de wallen in de Leembossen. 
Ze hebben een heel andere functie en ze zijn 
ook aanzienlijk hoger. Plaatselijk werden er in 
het rivierengebied kades en zijdwendes aange-
legd. Die lijken dan weer wel op de wallen in de 
Leembossen. Dat geldt ook van allerlei kades die 
in de voormalige traverse van de Beerse Overlaat 
werden aangelegd om het water dat bij Beerse 
over de Maasdijk liep als de Maas te hoog stond 
uit de kwetsbare gebieden te houden. Ze zijn 
relatief laag en ze zijn vaak begroeid met hak-
hout. Maar hoewel ze veel op de wallen van de 
Leembossen lijken, hebben ze een geheel andere 
functie gehad. Dijkrelicten met een bijna ronde 
vorm ontstaan bij wielen na een dijkdoorbraak, 
zoals in bijvoorbeeld de reeds in de vroege 
17e eeuw bestaande Poeldonkse Dijk in Den 
Dungen. De dijkdoorbraken dateren alle van 
na het dijkceduul van 1609. De rondingen zijn 
in de dijk gekomen omdat na de doorbraken de 
dijk om de wiel gelegd werd. Daarom liggen alle 
wielen aan de kant van het dorp en niet aan de 
kant van de polder.17 In Laag Nederland zijn ook 
polderdijken, zeeweringsdijken en veenontgin-
ningsdijken aanwezig.

Waterkerende wallen
Op diverse plekken in Nederland zijn in het 
verleden wallen opgeworpen om bouwland 
te beschermen tegen afstromend water. Dit 
gebeurde vooral in de zogenaamde ‘Kleine 

ontginnen. Als ontginningsbasis werd vaak de 
oeverwal van een stroompje gebruikt; het veen 
werd ontwaterd. Aan de achterkant van de ont-
ginning werd een kade (de achterkade) opge-
worpen, evenals aan de zijkant van de polder 
(zijdwende). Deze kades hoefden geen over-
stromingswater van de rivieren tegen te hou-
den. Ze waren noodzakelijk om de polder een 
eigen waterhuishouding te geven, waardoor 
het overtollige water kon worden uitgeslagen. 
Deze kades lijken nog het meest op de wallen 
waar deze publicatie over gaat. Ze zijn vaak 
beplant met hakhout en ze liggen duidelijk 
in het landschap. Alleen is hun functie geheel 
anders dan ‘onze’ wallen. Ze zijn uitsluitend 
bedoeld om een goede waterhuishouding 
mogelijk te maken; zonder die kades zou de 
polder onder water komen te staan. Ze hebben 
geen beschermingsfunctie tegen indringers 
en ze zijn ook niet bedoeld om het vee tegen te 
houden. Daar zorgen de sloten in een polder 
wel voor. 

pen. In Laag-Nederland vestigden mensen zich 
ongeveer 5.000 jaar geleden op de oeverwallen 
van rivieren en veenstroompjes en op de rivier-
duinen die uit het veen omhoog staken.

Met het stijgen van de zeespiegel na het 
laatste glaciaal werd Nederland steeds natter. 
Achter een strandwal ontstond een lagune waar-
in zich veen vormde. Dat veen bereikte een dikte 
van plaatselijk zeven meter. Maar de invloed van 
de zee nam steeds meer toe. De strandwal brak 
in het zuidwesten door en grote delen van het 
veen werden weggeslagen. Bewoning was alleen 
nog maar mogelijk wanneer opwassen bedijkt 
werden. Dat proces heeft eeuwen geduurd. Het 
gevolg is dat de Delta in het zuidwesten een 
mozaïek is van polders, die destijds door dijken 
zijn omringd. Deze dijken lijken in het geheel 
niet op de wallen in de Leembossen.

Het veen in Holland, Utrecht en Friesland 
bleef grotendeels intact. Omstreeks het jaar 
1000 nam de bevolking toe. Daardoor probeer-
de men nieuw land te winnen door het veen te 

|   Oude wierdijk van Wieringen16

BESTAND TE KLEIN



1716

|   Het perceel Rondenborgh in De Prangen te Liempde in 1832 (bron kadaster)

|   Restant van de landweer tussen Bakel en Aarle-Rixtel22 ( foto Jan Timmers, 2008) |   Schans de Katshaar te Coevorden24 

struiken. Uit de archieven is bekend dat beplan-
tingen op landweren ook wel werden beheerd als 
hagen, waarbij de struiken werden gevlochten 
of gelegd. Op plekken waar de landweer door 
een weg werd gekruist, werden soms afsluitbare 
draai- of sluitbomen geplaatst. Na 1500 nam de 
defensieve betekenis van landweren snel af en 
werden ze niet meer aangelegd. Landweren wor-
den in diverse provincies gevonden, voor Noord-
Brabant werd in 2007 in Gemert een landweer 
uit de Tachtigjarige Oorlog blootgelegd. 

Schansen
Schansen zijn aarden verdedigingswerken die 
bestonden uit aarden wallen in de vorm van een 
gebastioneerde23 vestingwal in een vier-, vijf- of 
zeshoek. Deze schansen hadden een militaire 
functie voor de verdediging van het gebied. 
Bekende schansen zijn de Mookerschans, de 
Heumensche Schans, de Zwartendijksterschans 
en de schansen ten westen van Oosterhout. 

Redoutes 
Een redoute is een kleine geheel omsloten 
veldschans of kleine “burcht” met alleen uit-
springende en geen inspringende hoeken. Het 
woord is afkomstig van het Italiaanse woord 

Rondenborgh21 in De Prangen een rond ver-
hoogd perceel, een motte of een verhoogde 
omgrachte hoeve geweest. 

Landweren
Tussen 1300 en 1500 zijn er in Nederland voor 
zover bekend meer dan honderd landweren 
aangelegd die in lengte varieerden van honderd 
meter tot tientallen kilometers. Deze laatmid-
deleeuwse verdedigingswallen worden soms 
ook wel landgraven genoemd. Landweren wer-
den gebruikt ter bescherming van rechtsgebie-
den, dorpen, buurtschappen en dergelijke tegen 
vijandelijke legers en plunderaars. Daarnaast 
werden ze vaak gebruikt voor tolheffing of als 
grensmarkering. Sommige landweren deden 
bovendien dienst als lokale waterkering, wild-
wal of veewal. Wellicht is dat voor de Velderse 
wal ook het geval geweest. 

Een landweer bestond over het algemeen uit 
een wal van één tot vier meter hoog en zeven tot 
negen meter breed. Aan één zijde of aan weers-
zijden van de wal lag een natte of droge sloot 
tot wel tweeënhalve meter diep en tot vijf meter 
breed. Soms werden er naast de landweer meer-
dere sloten aangelegd. Op de wal werd meestal 
beplanting aangebracht van bomen of (doorn-)
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bedoeld om overstuiving van de weg tegen te 
gaan. Wegwallen zijn qua afmetingen, opbouw, 
materiaal en beplanting vergelijkbaar met vee-, 
wild- en grenswallen. 

Zandheggen en – kribben
Door overbegrazing en plaggenwinning op 
de heide zijn er in het verleden in onder meer 
Drenthe, Noord-Brabant en Limburg grote 
zandverstuivingen ontstaan. Deze zandverstui-
vingen zoals onder andere de Bedafse Bergen en 
de Loonse en Drunense Duinen hebben tegen-
woordig een gezamenlijke oppervlakte van circa 
1.400 hectaren, maar eind negentiende eeuw 
besloegen ze vele tienduizenden hectaren. Het 
vastleggen van het stuivende zand gebeurde 
vooral tussen de zeventiende en twintigste 
eeuw via aarden wallen, takkenschermen of 
beplantingen. De aarden wallen, die zandheg-
gen of zandgraven genoemd worden, werden 
vaak beplant met eiken. De zandhegge ving 
het stuivende zand op, waardoor de zandhegge 
meters hoog kon worden. Bovenop zandheggen 
worden tegenwoordig nog vaak eiken aange-

bijenschans gemaakt nadat er in 2015 restanten 
van twee bijenschansen gevonden waren. 

Wegwallen
Toen wegen nog niet verhard werden, ontston-
den op doorgaande handelsroutes op de hei of 
in het bos diepe modderige of mulle karren-
sporen. Wanneer de wegen hierdoor slechter 
begaanbaar werden, zochten voerlieden en rui-
ters vaak een nieuwe route naast de oude weg. 
Hierdoor werd de weg steeds breder en ontston-
den er sporenbundels zoals op de Loonse en 
Drunense Duinen van tientallen of honderden 
meters breed. Dit ging vaak ten koste van het 
aangrenzende bos, bouwland of heideveld. 
Vooral in de zeventiende en achttiende eeuw 
werden daarom bij de aanleg en verbetering van 
wegen, wegwallen aangelegd aan weerszijde 
van de weg. Deze wegwallen, of grepwallen, 
moesten het verkeer van ruiters, karren, rijtui-
gen en boeren met vee op de weg houden. Van 
de Amersfoortseweg, die halverwege de zeven-
tiende eeuw tussen Utrecht en Amersfoort werd 
aangelegd, is bekend dat de wallen ook waren 

circa vijf bij vijf meter nog deels intact is.  Een 
gereconstrueerde schans is de Ellerschans aan 
de Tungelroysche beek tussen Swartbroek en 
Ell. Deze schans uit omstreeks 1640 diende als 
vluchtschans. 
De meeste vluchtschansen bestonden vermoe-
delijk uit een twee tot drie meter hoge wal die 
werd verstevigd met takkenbossen en beplant 
met doornstruiken. De aarden wal omsloot een 
rechthoekig terrein van circa een halve tot een 
hectare groot. Rondom de wal lag een brede, 
droge gracht van enkele meters tot tien meter. 

Bijenschansen
Bijenschansen worden, vaak carrévormig, aan-
gelegd om bijenkorven te beschermen tegen 
wind en vee. Ze werden soms aangelegd in een 
bestaande kuil, maar werden vaak omringd 
door een aarden wal in een oppervlak van 100 
vierkante meter. In Het Gooi werden in 1843 nog 
84 bijenschansen geteld. De bijenschans in het 
Corversbos bij Hilversum is gerestaureerd en 
functioneert nog steeds. Ook in Esbeek, op land-
goed De Utrecht, is een reconstructie van een 

ridotto, dat (ver)klein(d) betekent. Het verde-
digingswerk komt in Nederland voor nabij de 
grens met België als overblijfsel van militaire 
activiteiten rond de afscheiding van België 
van Nederland (definitief 1839). Restanten 
nabij Vught en Boxtel (3) zijn nog goed zicht-
baar. In Boxtel is een replica aangelegd aan de 
Konijnhoolse Dreef.

Boerenschansen
Schansen werden ook aangelegd als vlucht-
schans waar dorpelingen en boeren met hun 
vee zich in tijden van oorlog of ander gevaar 
konden terugtrekken. Alleen al in Noord-
Limburg en de Peel lagen ooit 36 van deze 
schansen. Een andere benaming voor dit type 
schansen is boerenschansen of veeschansen. Een 
voorbeeld is schans de Kathaar in Coevorden 
of de Boshoverschans in Weert. Deze laatste 
omgrachte vluchtschans of boerenschans stamt 
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en 
de St. Odakapel stond in 1722 op deze plaats. 
Zeer zeldzaam bij deze schans is dat de oor-
spronkelijke verkaveling in kleine percelen van 

|   Bijenschans in ’t Gooi25 |   Wegwal in Meix-Devant-Virton (Be) ( foto Ger van den Oetelaar, 2018)
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eeuw werden wel werklozen ingezet om de 
rabatten aan te leggen in het kader van ontgin-
ningsprojecten.

Grens- en wildwallen 

Grenswallen27

Inleiding
Columella28 beschreef reeds in de eerste eeuw 
de aanleg van heggen.29 In Engeland worden 
weinig wallen gemeld uit de Angelsaksische 
periode vanaf het jaar 400.30 Een voorbeeld 
uit dezelfde periode is de Wansdyke in Zuid-
Engeland.31 Wellicht de langste (130 km) en 
bekendste aarden wal is de 8e-eeuwse Offa’s 
Dyke, op de grens van Wales en Engeland.32 
Over het algemeen gaat men ervan uit dat de 
kennis om deze Angelsaksische aarden wallen 
aan te leggen, meegenomen is door de Angelen, 
Saksen en Juten. Dat waren Germaanse stam-
men uit de omgeving van het huidige Noord-
Duitsland die in de 5e-6e eeuw Engeland 
binnenvielen. Het aanleggen van die wallen 

niet meer als wal herkenbaar. Soms zijn ze alleen 
zichtbaar als steilrand in het landschap, ze wor-
den daarom ook vaak randwallen genoemd. 

Rabatten 
Wellicht verdient hier ook het rabattenbos een 
plaats. Het rabattenbos is specifiek voor de 
Brabantse bosinrichtingen na circa 1860, zoals 
bijvoorbeeld in grote delen van De Geelders en 
Velder. De aarden wallen (rabatten) zijn, qua 
hoogte niet vergelijkbaar met de meeste andere 
boswallen. Rabatten zijn langwerpige ophogin-
gen die gelegen zijn tussen greppels. De grond 
die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt 
om het rabat mee op te hogen.

De methode wordt in de bosbouw toegepast 
om droge stroken te verkrijgen waarop dan de 
bomen geplant worden. De greppels dienen ter 
ontwatering. Rabatten zijn maar enkele meters 
breed doch kunnen tientallen meters lang zijn, 
er liggen dan ook meestal vele greppels naast 
elkaar in een op rabatten aangelegd bos. Tijdens 
de economische crisis in de jaren 30 van de 20e 

troffen. Uit opgravingen in onder andere de 
Loonse en Drunense Duinen en in Garderen is 
bekend dat een deel van de eiken oorspronkelijk 
op een veel lagere wal hebben gestaan en dat ze 
zich in de loop der tijd omhooggewerkt26 heb-
ben in het opgevangen zand.

Kribben ontstonden door de aanleg van een 
scherm van takken, eiken (hakhout) of dennen 
tegen zandverstuivingen. Vaak werden er meer-
dere rijen takken of beplanting naast elkaar 
gelegd. Door zandophoping tegen het takken-
scherm of de beplanting ontstond er na verloop 
van tijd een wal. De hoogte van dit soort wallen 
varieert van een halve meter tot enkele meters.

Zandheggen en kribben liggen vanwege 
de heersende windrichting vaak in zuidoost-
noordwestelijke richting op de voormalige 
grens van stuifzand en bouwland, dorpen en 
buurtschappen. Mooie voorbeelden zijn te vin-
den in de Loonse en Drunense Duinen en op 
de Veluwe: het Wekeromse Zand, het Mosselse 
Zand en het Harskamper Zand.

Zandheggen en kribben zijn tegenwoordig 

|   Rabatten in De Geelders ( foto Jac Hendriks, 2012)

zou een Germaanse traditie zijn.33 Op de grens 
van Duitsland en Denemarken is nog het wal-
lichaam Danevirke te bewonderen.34 Deze 
Germaanse oorsprong wordt door Behre uitvoe-
rig beschreven.35 

|   Offa’s Dyke, op de grens van Wales en 
Engeland ( foto’s Ger van den Oetelaar, 2017)

|   Buitenlijnen van een aantal Engelse 12-13e-eeuwse bossen 
en parken. Stippellijnen zijn parochiegrenzen. Zowel qua 
buitenlijnen als qua parochiegrens is de overeenkomst 
met Velder opvallend.44

|   Gedeelte van Danevirke (Ruine von der Ziegelsteinmauer 
Waldemar des Grossen)36 
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kenis werden de wallen door de pachter goed 
onderhouden. Via onder andere een pachtcon-
tract49 werd geregeld dat de pachter , samen 
met de knecht van het kartuizerklooster, de 
grenswallen moest onderhouden. Blijkbaar was 
dat dus geen incidenteel werk maar kwam het 
regelmatig voor. Door Boer werd reeds beschre-
ven dat de wallen beplant werden.50 De grens-
wallen werden beplant met solitaire bomen 
en hakhout. Wellicht hielp de beplanting ook 
tegen erosie van het wallichaam door water, 
wind of betreding. 

Creëren microklimaat
Thys beschrijft in 1792 dat wallen niet alleen 
voor de houtteelt van belang waren maar ook 
zorgden voor een gunstiger microklimaat bin-
nen de wallen.51 Dit zal voor houtteelt binnen 
de wallen minder van belang zijn geweest.

Opbouw grenswal
Wanneer men de gehele grens duidelijk wilde 

groter dan van bouwland, waar bovendien veel 
meer menselijke arbeid voor nodig was. Het 
middeleeuwse bos zorgde voor inkomen en het 
versterkte het vermogen, want, in tegenstelling 
tot de moderne bosbouw, kostte de exploitatie 
bijna niets. De kosten werden doorberekend aan 
de koper van het hout. Volgens Rackham zijn 
gedurende ten minste 600 jaar de relatieve prij-
zen van de bomen, zowel voor timmerhout als 
voor hakhout, in het Verenigd Koninkrijk ofwel 
stabiel gebleven ofwel gestegen.46

De kartuizers,47 die eigendom hadden in en 
rond Kasteren, in de gemeenten Liempde, 
Sint-Oedenrode, Schijndel, Boxtel en Sint-
Michielsgestel, waren gedeeltelijk afhankelijk 
van deze bomen en struiken. De houtproduc-
tie op de wallen was een belangrijke bron van 
inkomsten. Ze hadden in de zestiende eeuw 
een eigen woudgraaf op Kasteren in dienst 
die een uitgebreid houtregister48 bijhield. 
Waarschijnlijk vanwege deze economische bete-

vormde tussen de schependommen Arnhem en 
Renkum.

Ook grootgrondbezitters, gemeijnten, male-
genootschappen41 en marken gebruikten wal-
len om de grenzen van hun bezit te markeren. 
De wal op landgoed Baest in Oirschot werd 
opgeworpen als scheiding tussen de ontgonnen 
akker en de woeste heidegronden.42

Een grenswal stabiliseert de omtrek: veel 
Engelse bossen en ook de Velderse wal hebben 
vandaag de dag nog steeds dezelfde vorm, met 
dezelfde bochtige lijnen als op zestiende-eeuw-
se kaarten.43

Benutting voor houtteelt
In de Vroege Middeleeuwen hadden bossen 
waardevolle eigenschappen waarvan maxi-
maal gebruik gemaakt werd. Er was enerzijds 
natuurlijke verjonging doordat het gehakte 
schaarhout45 weer uit zichzelf uitliep en ander-
zijds leverde het bosvruchten, turf en noten. De 
opbrengst van het middeleeuwse bos was vaak 

|   Deze oude hakhoutstobben met zware zwarte elzen van wellicht 100 jaren oud zijn op 
Velder nog aanwezig en herinneren aan een langdurige hakhoutcultuur waarbij om de 6/7 
jaren schaarhout gekapt werd ( foto Ger van den Oetelaar, 2015)

|   Kartuizers. Boxtelse kartuizers Kees Peijnenburg (l.) en Toon Pijnenburg anno 1958  

(collectie familie Peijnenburg) 

Primaire functie 
Grenzen worden van oudsher aangegeven. Buis 
geeft aan dat wallen als primaire functie het 
weren van vee en mensen had.37 Dit betekent 
dat wallen naast begrenzing van iemands eigen-
dom ook bedoeld waren om ongewenst bezoek 
van buren, vee en houtdieven buiten te houden. 
Hout was in het verleden erg waardevol en 
gemakkelijk te stelen. Bij het voorkómen daar-
van was een goede grenswal van groot nut.38

In Drenthe gebeurde dit bijvoorbeeld door 
houtwallen tussen de gemeenschappelijke 
gronden en de particuliere ontginningen 
aan te leggen.39 Het weren van vee met wal-
len gebeurde ook in het Abdijbos van Vorst in 
Vlaanderen.40 Grenswallen werden bijvoor-
beeld aangelegd door overheden om de gren-
zen te markeren. Grenswallen worden tegen-
woordig aangetroffen op (voormalige) bezits-
grenzen, gemeentegrenzen of grenzen van 
rechtsgebieden. Een bekend voorbeeld is de 
grenswal op de Planken Wambuis die de grens 
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|   Een grenswal (rond 1550) diende voornamelijk als scheiding tussen twee gebieden, dus als grens. Aan beide 
kanten van de wal zijn sloten en op de wal vaak vlechtheggen. Deze dienden het wild en het vee tegen te 
houden, zodat ze niet de wal met hakhout op konden. Er waren weinig bomen in de omgeving, die heel 
drassig is, slechts enkele oude Wintereik en wat bosschages van wilg, eiken en elzen. Rechts op de gemeijnt 
(Bodem van Elde) was beweiding toegestaan. Op de wal groeiden Zomereik, Hazelaar, Mispel en Vuilboom. 
In de vlechtheg, bestaande uit voornamelijk Meidoorn, is ook Hazelaar en een roos te zien (illustratie Annelies 

Ebregt, 2012) 
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|   Grenswal Het Speet anno nu. Aan beide kanten rabatten (het is nog steeds nat!), maar verschillend beheerd: 
Rechts aanplant van Amerikaanse eik (nu eigendom Marggraff-stichting) met veel dood hout en omgeval-
len bomen (te nat), nauwelijks ondergroei (te veel onverteerd blad). Links zomereiken en wat populieren, 
(nu eigendom Staatsbosbeheer). Veel ondergroei met Hazelaar en Vuilboom, kruidlaag onder andere 
Pijpenstrootje. In de verte het nog niet dichtgegroeide heitje dat aan de vroegere gemeijnt doet denken. 
Op de wal Vuilboom, Lijsterbes en Hazelaar, in de boomlaag Zomereik vaak als overstaander en een enkele 
Amerikaanse eik. Op voorgrond een paar bosbesstruikjes. (illustratie Annelies Ebregt, 2012)

BESTAND TE KLEIN
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werden aangelegd voordat de gemeijnt Bodem 
van Elde werd uitgegeven via erfpacht door de 
hertog van Brabant in 1314; zeer waarschijnlijk 
werden ze dus al voor 1300 aangelegd.68 Ook 
later werden nog wallen aangelegd, in 1482 
lieten de kartuizers bijvoorbeeld zelf nog een 
akker omwallen.69 In Drenthe komt men met 
archeologisch en bodemonderzoek niet verder 
dan de 14e eeuw, maar Spek sluit niet uit dat 
Houwingekamp toch uit de dominiale periode 

rière, wellicht was op Velder daar de druk vanuit 
Heerenbeek het grootst. 

De aanleg ervan werd in Engeland niet door 
de gemeenschappen zelf uitgevoerd, maar door 
aannemers die daarvoor betaald werden door 
de heren. Zo werd een grenswal van drie mijl 
van de Norwich Cathedral Priory aangelegd 
door vijf betaalde aannemers. Door de verkoop 
van het hout dat op het traject van de grenswal 
stond werd de aanleg gefinancierd. De aanne-
mers plantten ook de haag op de grenswal en 
maakten bruggen en poorten bij de ingangen 
van het bos.59 In Engeland wordt een aantal ver-
schillende grenswallen onderscheiden, waarbij 
het enerzijds gaat over het onderscheid dat Boer 
al maakte, anderzijds over wallen zonder sloten 
en met dubbele sloten.60

Landschappelijke vorm van de grenswal
De grenzen van bossen werden in Engeland en 
bijvoorbeeld ook op Velder zorgvuldig gedefi-
nieerd door een grote grenswal met meestal een 
vlechthaag of hek er bovenop. 

Oude bossen in het Verenigd Koninkrijk heb-
ben karakteristieke gebogen buitenlijnen waar-
door ze op topografische kaarten meestal direct 
opvallen.61 

Middeleeuwse Engelse bossen hadden een 
karakteristieke onregelmatige vorm.62 63 Het- 
zelfde is ook op Velder te zien zoals in hoofd-
stuk 8 uitgelegd wordt. 

De boskampen in De Geelders zijn ook niet 
allemaal rond maar hebben een wat grillige 
vorm. Dit grillige patroon is bijvoorbeeld ook 
in de zeer oude Lantingekamp in Drenthe, gele-
gen in de ‘wildernisse’ op een kaart uit 1642, te 
zien.64

Wanneer aangelegd? 
Wanneer naar verschillende bekende wallen 
gekeken wordt, blijkt dat in de 12e - 13e eeuw 
in Vlaanderen al wallen zijn aangelegd. Zo is in 
Vlaanderen vastgesteld dat in 1187 het abdijbos 
van Vorst met een wal werd voorzien en dat 
gebeurde in 1270 met enkele andere randbos-
sen. Voor het Forêt de Marchiennes was de wal 
al in 1275 aanwezig.65 De meeste Engelse grens-
wallen bestaan volgens Rackham al sinds de 12e 
eeuw.66 Ook in Nederland zijn zeer oude wal-
len te vinden. De grenswallen in De Geelders, 
bijvoorbeeld rondom boskamp Het Speet,67 

schilden van plek tot plek. Met name de breedte 
kon sterk variëren De meeste wallen zijn onge-
veer één meter hoog en twee meter breed. Er 
komen in Nationaal Landschap Het Groene 
Woud en op andere plaatsen ook wallen voor 
met een breedte van vier meter of meer. Het 
volume van de Velderse wal was bij de aanleg  
2,5 m3 per strekkende meter en de wal was des-
tijds 1,75 meter breed en 1,50 meter hoog wat 
resulteerde, met een 1,25 m diepe sloot, in een 
hoogteverschil van 2,25 m tussen wal en sloot.54 

Het hoogteverschil tussen sloot en wal op 
landgoed Baest (gemeente Oirschot) is circa 180 
centimeter.55 Volgens Boer waren de wallen 
minstens 1,5 à 2 m hoog.56 Niet alleen de hoogte 
was bepalend voor de effectiviteit maar ook 
de helling die de steilste kant met de horizon-
taal maakte. In Vlaanderen is ook de opbouw 
beschreven. De grenswallen in Vlaanderen zijn  
2-3 meter breed terwijl ze in Engeland vaak  
10 meter bedragen. Zo bestond de middeleeuw-
se wal rondom Zoniën, in de buurt van Brussel, 
uit een sloot met een breedte van ongeveer  
0,8 meter en een 1,6 m brede wal. Alleen in 
Forêt de Marchiennes is een 8 meter brede wal 
bekend.57 

De lengte van vee- en wildwallen varieerde 
van enkele tientallen meters, tot wel vijftien 
kilometer, zoals bij de wildgraaf (wildwal) tus-
sen Wageningen en Lunteren. De Velderse wal is 
4.800 meter lang.

De hogere wal zorgde er voor dat zowel de 
grens erg goed waarneembaar was als dat de 
grens niet met paard en kar te passeren was, 
wat diefstal van hout of andere producten voor-
kwam. 

De helling van de wal liep lang niet altijd 
direct door in de greppel. Om erosie te voorko-
men zat er soms een horizontaal stuk tussen. 
Wanneer de vee- of wildwallen aan beide zijden 
een sloot hebben, is de functie ook dat de wal 
aan beide zijden kerend moest zijn. Daarnaast 
wordt er verondersteld dat bij wallen rondom 
bouwland een extra sloot werd aangelegd om 
ingroei van boom- of struikwortels te voorko-
men. 

Op diverse plaatsen in Nederland worden 
dubbele wallen aangetroffen. Tussen Velder en 
Heerenbeek is er zowel sprake van een dubbele 
als een driedubbele wal.58 De tweede of derde 
wal vormde dan waarschijnlijk een extra bar-

markeren werden er grenswallen met grens-
sloten aangelegd. Al in 1792 wordt door Thys 
beschreven hoe wallen gemaakt moeten wor-
den: ‘Deze hooge aerde – kanten zal men maken met 
aerde, welke men zal néémen uyt de twee gragten, die 
daer aen wederzyden van iedere kant te maeken zyn.’52 
In 1857 werden de Nederlandse grenswallen 
door Boer gedetailleerd beschreven.53 Er werden 
destijds twee soorten grenswallen onderschei-
den: ten eerste grenswallen met een steilere 
buitenkant, een zacht glooiende binnenkant 
en zonder een horizontaal gedeelte als een vlak 
of een plateau. Aan de steile kant bevond zich 
de greppel. Hoofddoel van dit type wal was 
afscherming. Daarnaast waren er wallen met 
steilere binnen- en buitenkanten en een min of 
meer breed horizontaal vlak of plateau. De wal-
len waren in principe bepoot en dienden zowel 
ter afsluiting als ter beschutting. 

Op drogere gronden werden deze wallen aan 
beide zijden van één of meer greppels voorzien. 
De aanleg van grenswallen is natuurlijk duur, 
maar ze zijn wel erg duurzaam en erg herken-
baar. In een gemeijnt grensden de gemeenschap-
pelijk gronden en de uitgegeven en verkochte 
gronden op veel plaatsen aan elkaar en soms 
lagen ze ook nog volledig in de gemeijnt. In deze 
gevallen kon men de grenzen, met een grenswal 
goed herkenbaar maken. Een grenswal is moei-
lijk te verplaatsen waardoor kwaadwilligen de 
grens niet konden verleggen. Daarmee werd 
de discussie over de grenzen ook veel gemak-
kelijker. Grenswallen zijn over het algemeen 
qua afmetingen, opbouw en materiaalgebruik 
vergelijkbaar met vee- en wildwallen. Grens-, 
vee- en wildwallen werden veelal opgebouwd uit 
aarde, al dan niet bedekt met (heide) plaggen of 
(gras)zoden. Soms werd alleen de buitenste laag 
van de wal met plaggen bedekt om erosie te voor-
komen, maar soms ook dieper liggende lagen. 
Naast de wal lag vaak (soms aan weerszijden) een 
greppel of een sloot. De sloot was uiteraard het 
resultaat van de winning van de aarde voor het 
opwerpen van de wal, maar diende tegelijkertijd 
ook, door verhoging van het hoogteverschil, ook 
als extra barrière. Aan de zijde waar het vee van-
daan kon komen lag vaak een greppel. Zo zien 
we op Velder dat de buitenkant, aan de grens met 
Heerenbeek, ook veel steiler is dan de binnen-
zijde. 

De afmetingen van wild- en veewallen ver-

|   Aan de zuidkant van Velder verandert de (nog middel-
eeuwse) gebogen grens om de paar meter wat van richting 

( foto Ruud van Nooijen, 2018) 

|   Wolf ( foto Bob Luijks, 2013)
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deze specifieke wallen en verhogingen komen 
slechts op enkele plekken in Nederland voor of 
zijn zelfs enig in hun soort. Het betreft hier aar-
den verhogingen die fungeren als kogelvangers, 
grafheuvels, schijnboten als militair oefendoel 
of Romeins marskamp, terpen en tuunwallen 
op Texel. 

Conclusie
Wallensystemen zijn erg divers en hebben 
verschillende functies te onderscheiden de vol-
gende hoofdgroepen: 
• aarden wallen rondom akkers (celtic field)
•  aarden wallen als (militair) verdedigingswer-

ken/ linies (redoute, schans, landweer, ringwal-
burcht, boerenschans )

•  aarden wallen als waterkeringen (dijk, water-
kerende wal)

•  aarden wallen en infrastructuur (wegwal)
•  aarden wallen ten behoeve van landgebruik 

en bosbouw (bijenschans, zandheg, zandkrib, 
rabat) 

•  aarden wallen en eigendom (grenswal, wild-
wal)

In dit boek wordt men name aandacht besteed 
aan de laatste groep, de grens- en wildwallen. 

gende wildwal op Velder zijn ook de wildwal 
tussen Oosterbeek en De Steeg en de wildwal 
tussen Wageningen en Lunteren bekend. 
Wildwallen met dezelfde functie als Velder zijn 
de wildwallen die in de zeventiende eeuw op 
de Veluwezoom zijn aangelegd op de grenzen 
van het jachtdomein van koning-stadhouder 
Willem III. 

Met veekeringswallen wilde men vraatschade 
voorkomen; vaak werden de wallen nog beplant 
met een dubbele rij vlechtheggen om de wal nog 
moeilijker passeerbaar te maken, juist daarom 
voldoet de Velderse wal ook aan een aantal land-
weerkenmerken.73 

In plaats van beplanting werd er soms ook 
een palenrij, een houten hek of een schutting op 
de wal geplaatst. Zo was de Lunterense wildwal 
in 1771 voorzien van een houten hek. Wallen die 
doorkruist werden door wegen, zoals op Velder, 
hadden op deze plek vaak een hek. 

De meeste wild- of veewallen die we in 
Nederland kennen, stammen, voor zover we 
weten, echter uit de veertiende eeuw of later. 
Aan het eind van de achttiende en begin van 
de negentiende eeuw zijn bijvoorbeeld veel 
wild- en veewallen aangelegd ter bescherming 
van nieuw aangelegde bossen op de voormalige 
woeste gronden of heideontginningen. We 
moeten echter wel beseffen dat er nog weinig 
dateringsonderzoek gedaan is. Juist omdat wal-
len met nieuw materiaal hersteld/opgehoogd 
werden, is datering via bijvoorbeeld OSL74 een 
moeilijke zaak en komt men via OSL eerder uit 
bij de laatste ophoging dan bij de eerste aanleg. 
Uit archiefonderzoek75 blijkt dat wallen regel-
matig hersteld moesten worden. De functie 
van wild- en veewallen is na vaak eeuwenlang 
gebruik verloren gegaan. Enerzijds door het 
verminderen van rundvee en schapen in de bos-
sen via gebruik van gemeijnten;76 anderzijds 
door het verminderen van de functie van separa-
te vrijwouden77 als jachtgebieden. Later speelde 
ook de opkomst van prikkeldraad een grote rol. 
De eikenhoutculturen die beschermd moesten 
worden namen ook af vanwege de vervanging 
van run78 door andere looistoffen. 

Overige wallen en aarden verhogingen
Naast de hierboven beschreven wallen, zijn er in 
bossen, heideterreinen en stuifzanden nog tal 
van andersoortige aarden verhogingen. Veel van 

Een bijzondere vorm van veewallen zijn 
schapenkampen. Dit zijn ronde of vierkante 
omwallingen waarbinnen de schapen wer-
den gedreven. Zij fungeerden als een soort 
open schaapskooi. Enkele voorbeelden zijn de 
Schotkamp bij Nunspeet, de schapenkamp op 
De Ginkel bij Ede en schapenkampjes in het 
Gooisch Natuurreservaat.

Een andere bijzondere vorm van veewallen 
zijn veedriften. Dit zijn (brede) stroken ter-
rein, met aan weerszijde wallen, waarover het 
vee van de stal, schaapskooi of het dorp naar de 
weidegronden werd gedreven.72 In de bossen 
van De Plantage bij Dieren was een schaapsdrift 
aanwezig.

De wild-grenswal op de grens van Velder 
(jachtgebied) en Heerenbeek (landbouw) 
had een dubbele functie. De runderen vanuit 
Heerenbeek waren niet welkom op Velder en 
het zeldzame jachtwild moest vooral binnen het 
jachtgebied (Velder) blijven. Behalve de rondlig-

dateert, dat wil zeggen van vóór circa 1100 n. 
Chr.70 

Wildwallen en veewallen
Wildwallen dienden vaak ook als grenswallen 
en zij voldoen aan de kenmerken die hiervoor 
gedetailleerd zijn weergegeven. Wildwallen, 
zoals de rondliggende Velderse wal hebben als 
doel om respectievelijk wild (Edelhert, Wild 
zwijn, Ree) binnen- en vee (maar ook Wolf) 
buiten te houden. Voor veewallen, vaak met 
dezelfde structuur als de wildwal, geldt juist 
dat wild buiten en het vee binnen gehouden 
werd. Wildwallen worden binnen Nederland en 
in oudere Brabantse documenten ook wel wild-
vreden of wildgraven genoemd. Soms dienden 
wildwallen ook om wild buiten te houden, ze 
lagen daarom vaak op de grens van landbouw-
gebied en bosgebied; ze dienden dan om bij-
voorbeeld edelherten uit hakhoutpercelen71 te 
houden. 

|   Edelherten vroeger op Velder, nu in De Scheeken en wellicht in de toekomst weer op Velder  

( foto Ger van den Oetelaar, 2017) 
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|   Grenswal van Het Speet aan de Schutstraat in De Geelders in de Middeleeuwen. Vanuit de omringende 
dorpen leidden de bewoners van Kasteren het vee (veelal varkens) over de Schutstraat naar de gemeijnt 
Bodem van Elde. De kampen langs de Schutstraat werden afgeschermd door wallen en sloten. Op de wal-
len stond hakhout en achter de wal lagen kampen (vandaar kampwal) of bosschages van een grondeigena-
ren. Langs de Schutstraat bevinden zich daarom twee kampwallen, met aan beide kanten (niet overal goed 
zichtbaar) sloten. Voor nog meer extra beveiliging tegen het vee/wild creëerde men vlechtheggen bestaan-
de uit doornige - en buigzame struiken, zoals Meidoorn, Hazelaar, rozen, Fladderiep en Gewone Mispel. 
Op de tekening is een hopplantage met hopkuilen te zien met 4 hopstaken per kuil. Het hout op de wal 
is gedeeltelijk gekapt. Op de voorgrond staat Mispel, Vuilboom en een Zomereik. Verderop staan meer 
zomereiken, hazelaars en elzen. De stobben beginnen uit te lopen. Op de rand van de wal staat Dubbelloof, 
een plant met een voorkeur voor greppels en vochtige bossen op arme grond. In de vlechtheg, moeilijk 
zichtbaar, Meidoorn en Hazelaar. Door het gat in de wal en een dam over de sloot werd de hop van de 
akkers afgevoerd. De doorgang diende voorzien te zijn van deugdelijk hekwerk. (illustratie Annelies Ebregt, 2012) 
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J markeerden gebieden of eigendommen. Het 
vroegst bekende gebruik van het woord land-
weer als zodanig dateert van 1238 en komt uit de 
Altmark regio in Duitsland. In een tekst wordt 
het dorp Deetz beschreven als liggende ‘iuxta 
Landwere’, dus naast de landweer.80 De basisop-
bouw van een landweer bestond doorgaans uit 
een flinke centrale wal, geflankeerd door wijde 
diepe grachten waaruit de aarde voor de wal 
kwam. Grenswallen worden ook wel als akker-
randwal aangetroffen. Zeker in het gebied dat 
we in Noord-Brabant in dit boek beschrijven. 
Veel vinden we nu terug in houtwallen die we 
van de Baronie tot aan de grens met Limburg 
aantreffen op de rand van het Maasterras.

In het boek ‘Tot hier en niet verder’ De stand 
van kennis, door Henk Baas, Bert Groenewoudt, 
Pim Jungerius en Hans Renes (redactie)81 uit- 
gegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel 
erfgoed is een verkenning gedaan naar de 
verschillende typen wallen in Europa en in 
Nederland. De conclusie is dat er veel verschij-
ningsvormen van wallen bekend zijn en dat 
wallen in sterke mate bijdragen aan de struc-
tuur en het karakter van het landschap. De ken-
nis in Nederland is echter erg beperkt, omdat 
structureel onderzoek ontbreekt. Wel is duide-
lijk dat ze een belangrijke rol spelen als ecolo-
gische of landschappelijke waarde, maar over 
vorm, ouderdom, verspreiding, zeldzaamheid, 
de originele beplanting en eventuele regio- 
nale verschillen is nog veel onduidelijkheid. 
In dit hoofdstuk proberen we iets verder tot 
een mogelijke waarheid door te dringen door 
op vorm, verspreiding en regionale verschillen 
(door omgevingsfactoren) in te gaan. 

Het huidige landschap
In Noord-Brabant ten oosten en noorden van 
de rivier de Dommel is een bijzonder landschap 
aan te treffen met een enorme tijdsdiepte. De 
natuurlijke omstandigheden voor de intrede 
van de mensen hebben in sterke mate bepaald 
hoe dit landschap er is uit komen te zien. 
Daarnaast zijn de geschiedenis van bestuur en 
maatschappelijke ontwikkelingen van grote 
invloed geweest. 

Het landschap zoals we dat nu aantreffen en 
waar we ons voor de wallen op concentreren is 
sterk veranderd door de tijden heen. Wat we nu 
zien is een landschap bestaand uit beekdalen 

Inleiding 
Jungerius79 geeft in zijn in 2006 en 2007 
gemaakte beschrijving van Nederlandse land-
schapselementen een aantal soorten wallen 
weer, die voortkomen uit de functie die ze ver-
vulden. Hij geeft aan dat deze wallen in de vroe-
ge Middeleeuwen voornamelijk bedoeld waren 
voor bescherming en scheiding van eigendom 
of leengoed. Een aarden wal was een duurzaam 
alternatief voor een hek of haag. De bekendste 
vorm in Nederland is de wildwal; deze werd 
aan de buitenzijde begeleid door een greppel of 
graaf waar het materiaal voor de wal uit kwam 
en die de werking van de wal vergrootte. Op de 
wildwal die wild letterlijk van de akkers moest 
weren volgde de veekeringswal die oftewel het 
vee buiten of het vee binnen moest houden. 
Soms viel de functie samen met een wildwe-
ring. Wallen dienden vooral een praktisch 
doel. Sommige wallen dienden als schans of 
verdedigingswerk. Tot slot zijn er grenswallen 
of landweren, zoals we in het vorige hoofdstuk 
hebben kunnen lezen. Deze begrensden of 

|   Drie typen wallen (illustratie Jan Janse, 2018) |   Voorbeeld van het systeem van beekdal, akkers en plateau (illustratie Jan Janse, 2018)

|   Schematisch kaartje met systeem (illustratie 

Jan Janse, 2018)

van het Dommelsysteem. Daarin liggen oude broek-
ontginningen langs de beek, oud bouwland iets hoger 
gelegen en op de hoge flanken en zandkoppen landgoe-
deren, buitenplaatsen en kastelen. 

Het beekdal is een sterk kleinschalig afwisselend land-
schap met coulissen van broekbos en open graslanden. 
De verkaveling is met de sterk meanderende beek onre-
gelmatig van aard en het dal wordt begrensd door bos 
of bebouwing. De rand is afgewerkt met een keten van 
kleine akkertjes omzoomd door beplantingen. 

De dorpen worden omringt met grote akkercom-
plexen of essen (in Brabant akkers genoemd). Deze zijn 
door eeuwen plaggenbemesting opgehoogd en ze teke-
nen zich af boven het omringende landschap. 

Boven de dorpen liggen de plateaus met daarop natte of 
vochtige heidecomplexen die deels in de 19e eeuw groot-
schalig werden ontgonnen. De gebieden die niet werden 
ontgonnen waren te nat voor grootschalige ontginning of 
kenden een sterk versnipperde eigendomssituatie. 

Het landschap is echter in de loop der tijden sterk 
veranderd; de hiervoor beschreven opbouw is de basis 
voor een zonering van hoog naar laag en van nat naar 
droog. Het is een zonering tussen beek en plateaus. 
Deze basis is echter het gevolg van honderden jaren 
menselijk gebruik van de natuurlijke omstandighe-
den. Oorspronkelijk leefden in de vijfde en zesde eeuw 
mensen voornamelijk in de beekdalen op de hogere 
plaatsen. Meestal waren dat donken. Dat zijn door de 
wind als duinen opgeblazen zandruggen aan de lijzijde 
van rivierbeddingen, die gedurende de winter (met 
name in de laatste glacialen) droog stonden. Soms valt 
een donk samen met een steilrand van het beekdal. Dat |   Kaartje met akkerdorp (illustratie Jan Janse, 2018)
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Het belang van mest blijkt uit de levende 
mesthandel die in het bijzonder in Brabant 
in de vroege Middeleeuwen bestond. Hierbij 
werd mest vervoerd vanuit het rivierengebied 
en Vlaanderen en Limburg naar deze gebieden 
om de grond vruchtbaar te krijgen.84 Vaak ont-
stond uit deze concentraties van hoeven een 
nederzetting. Honderden jaren lang werd deze 
potstalmethode toegepast. Het gevolg was dat 
de akkers bol en veel hoger kwamen te liggen. 
Deze worden landelijk ook wel essen genoemd. 
De bolle akkers zijn zelfs nu nog duidelijk in 
het landschap te herkennen. Aan de grotere 
akkercomplexen lag vaak een dorp. Kasteren, 
Liempde, Gemonde en Esch zijn typische aan 
een akkercomplex ontstane gehuchten/dorpen. 

De ontginning ging ook verder tot op het pla-
teau. Deze plateaus bestonden uit met dekzand 
en hoogveen overdekte vlakten. Het veen kon 
ontstaan door de in het laatste glaciaal afgezette 
leemlagen die slecht of niet waterdoorlatend 
waren. Het beeld van de plateaus was half-
open, met veel bossen met name op de hogere 

gronden. In de richting van het plateau was 
er een vrijwel ondoordringbaar complex van 
moeras en bos, bijvoorbeeld het bos van Elde. 
De bossen werden teruggedrongen tot de ran-
den van moerassen en in de nattere delen van 
het beekdal. In die tijd leverde de eenvoudige 
bewerkingsmethodiek met een eergetouw (een 
primitieve houten ploeg)83 geen voorspoed 
op. De omslag kwam rond het jaar 600 met de 
ontdekking dat plaggen in combinatie met de 
mest van het vee een goede meststof was om 
op de akkertjes te brengen. De oorspronkelijke 
ontginning werd gekenmerkt door een beekdal 
met daarlangs een zandweg waarlangs een-
voudige hoeven lagen.De ruggen en vlakken 
die van bos waren ontdaan werden begraasd 
waardoor vochtige heide ontstond. Deze werd 
afgeplagd en de plaggen werden in een potstal-
systeem verwerkt. Daarbij werd het plagsel als 
ondergrond in de stal gebruikt en met de mest 
op de aanliggende akkers verwerkt. Vee diende 
met name in de arme zandgebieden voor vlees, 
leer beenderlijm en mest. 

is bij de Dommel ook zo, donken liggen zowel 
in het beekdal als op de rand van het plateau. 
Voorbeelden zijn de Savendonk ten noorden 
van Liempde en de Langenberg ten noorden van 
Boxtel en Lennisheuvel ten zuiden van Boxtel. 
Omdat donken een hogere en drogere plek in 
een vaak drassige omgeving boden, waren ze 
aantrekkelijk voor landbouw maar vooral als 
vestigingsplaats.

Vanuit deze donken werden de beekdalen in 
langwerpige kavels ontgonnen; in een beek-
dal was de grond vruchtbaar omdat deze door 
de beek werd overspoeld en er leemlaagjes en 
humus werden afgezet. Deze kenmerkende 
haaks op de beek staande kavels hielden vaak 
niet lang stand door overspoeling, waardoor 
mensen uitweken naar de hoger gelegen randen 
van het beekdal die toen nog uit dichte bossen 
bestonden. Deze werden gerooid, verwerkt in 
de bouw van eenvoudige hoeven en als brand-
hout gebruikt. Die in Duitsland als ‘Rodungen’ 
beschreven ontginningen82 hadden een enorm 
effect op het landschap van de zand- en löss-

|   Donk omgeving Boxtel ( foto Peter Vlamings-Saxifraga, 2015) |   Ontginningsas over de Middeleeuwse Hoogstraat (Olland-Kasteren) (illustratie Jan Janse, 2018)

|   Kaartje met heideontginningen (illustratie Jan 

Janse, 2018)

Kampontginningen

KampontginningenHeideontginningen

Beekdalontginningen

Essen of akkercomplexen

Heideontginningen
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De natuurlijke context
De bekende wallen in het gebied rond Boxtel 
zijn alle in erg natte gebieden gesitueerd. 

Wanneer fijn löss, zoals rond Boxtel, is 
afgezet, kan het daarna via dooiwater worden 
verspoeld en weer in laagjes worden afgezet. 
Als dit proces lang genoeg duurt, kunnen deze 
lagen een flinke dikte bereiken. Kenmerkend 
voor deze lagen is dat ze een leemachtige struc-
tuur hebben, die slecht doorlatend is. Tijdens 
het Midden- en Laat-Pleistoceen zijn in Noord-
Brabant aanzienlijke lagen van dit leem ont-
staan. Zij worden gerekend tot het zogenaamde 
Laagpakket van Liempde uit de Formatie 
van Boxtel.92 Deze natte gronden zijn niet zo 
geschikt voor vele vormen van landgebruik. 
Toch is lange tijd geprobeerd om de gronden 
te ontginnen en te ontwateren; zelfs in de hui-
dige tijd is de hydrologie voor natuur en bos-
bouwtechnische toepassingen een belangrijk 
gegeven.93 Met name in het voorjaar is er sprake 
van stagnant water waardoor hele delen onder 
water lopen. Alle gebieden zijn dan ook sinds de 
18e eeuw langzamerhand van rabatten voorzien. 
Zelfs delen van de gemeijnt zijn drooggelegd 
door een rabattenstructuur om deze beter te 
kunnen gebruiken. 

Dijkvormige paden waren met name in het 
begin ook haaks op de beek te vinden als routes. 
Via voordes (doorwaadbare plaatsen) vormden 
deze de eerste verbindingen voor er bruggen 
kwamen.

Vertrekpunt was in de vroege Middeleeuwen, 
rondom Schijndel en De Geelders, het omvang-
rijke Bos van Elde op de rechterflank van de 
Dommel en het bos Het Woud, dat noorde-
lijk ook wel Wijbos werd genoemd.94 Velder, 
Heerenbeek en De Mortelen hoorden tot het 
eveneens omvangrijke Woud van Oirschot.95 

Hier tussendoor slingerde zich de handels-
route tussen Den Bosch en Luik. Het was, 
behalve enkele droge zandkoppen, een nat bos 
door de lemige ondergrond. Die hydrologische 
situatie heeft er toe geleid dat eerst de zandkop-
pen werden ontgonnen en later pas de aangren-
zende plateaus waar moerasvorming een extra 
belemmering voor ontginning was. Toch was 
de mens in staat het gebied in al zijn facetten 
te gebruiken. Bos werd gerooid (Rodungen),96 
veen werd gewonnen, de leem werd op enkele 
plekken uitgemijnd en zandkoppen werden 

den in Nederland. Het gemeenschappelijk in 
gebruik hebben van gronden veranderde in de 
loop der tijd naar uitgifte aan individuen. De 
grenswallen werden op de grens van de nieuwe 
ontginningen en de ‘wildernis’ (meestal een 
woud of moeras dat werd ontgonnen) gelegd. 
De ontginningen vonden vanaf ongeveer 1000 
plaats. De vorm was langwerpig. In Nederland 
vinden we die in eenmansessen terug in heel het 
Nederlandse zandgebied. 

In Engeland vond op geheel andere grond-
slag, na het vertrek van de Romeinen in 
ongeveer 400, een vergelijkbare ontginning 
plaats. Deze verkavelingsvorm staat bekend als 
Clachan, een groep ontginningskavels die bij 
elkaar in een cluster liggen.91 Dit resulteerde 
in een van veenwallen (head-dikes) gebruik-
makende ontginning, waarbij bijvoorbeeld 
in Schotland en de Hybriden hoogveen werd 
ontgonnen. In Nederland vinden we ook ver-
gelijkbare structuren in verschillende situaties. 
De oudste is op de Veluwe terug te vinden in 
de vorm van Celtic fields, kleine blokvormige 
akkertjes omgeven met lage wallen om de 
akkers tegen verstuivingen van zand te bescher-
men en teelten beschutting te geven zoals in het 
vorige hoofdstuk te zien is.

Op Texel en in Gaasterland, Wieringen en 
het Land van Vollenhove werden eind 16e eeuw 
en begin 17e eeuw tuunwallen aangelegd toen 
gemeenschappelijke weidegronden onder de 
gebruikers werden verdeeld. De tuunwallen 
waren onbegroeide wallen van gras of plaggen 
van ongeveer een meter hoog. Daarna kreeg 
ieder perceel of blok ook een eigen schaapskooi. 
Tijdens de eerste middeleeuwse ontginningen 
aan de binnenduinrand van Zuid-Holland en 
Zeeland werden een meter hoge dijkjes opgewor-
pen als eigendomsscheiding. Voor de beschik-
bare grond werden greppels gegraven aan weers-
zijden. Deze bleven tot de 19e eeuw in stand. De 
Schurvelingen of Hoagten (naam op Goeree, rond 
Oudorp) in de lage vorm verdwenen doordat de 
percelen werden afgegraven om de gewassen 
dichter bij het grondwater te brengen, de vrij-
komende grond werd op de wallen geworpen 
zodat deze twee tot drie meter hoog werden. 
Op Schouwen-Duiveland en ook in Zeeuws-
Vlaanderen werden Elzenmeten aangetroffen die 
al dan niet niet werden opgehoogd met een wal 
en met elzen beplant tegen verstuivingen. 

De Duitse naam voor dit landschapstype is 
Geest. Het bestaat uit verspreide en geconcen-
treerde vormen van bewoning met kleine en 
grote akkerlandcomplexen, beekdalen, heide 
en boscomplexen. We treffen vormen van dit 
landschap aan in de Belgische Kempen, Noord-
Brabant en Noord-Limburg. In Duitsland 
komen ze voor in Münsterland, de Hümmling, 
Emsland en de Lüneburger Heide.86 In 
Nederland vinden we ze ten noorden van 
de Grote Rivieren, met name in het Gooi, de 
Veluwe, de Achterhoek, Salland, Drenthe en 
bij Westerwolde. De aard van de verkaveling 
verschilt verder naar het noorden. Grofweg ten 
zuiden van de Overijsselse Vecht worden meer 
kampontginningen en zwermbebouwing aan-
getroffen dan ten noorden ervan, waar de verka-
veling grootschaliger wordt.87

De essen ontstonden later langs de zand-
wegen met hoeven langs de beeklopen. De 
eerste structuur die in Duitsland en in Oost- en 
Zuid-Nederland voorkwam, was een ‘Altweiler’ 
of ‘Drubbel’, een lang gestrekte strook met 
bundels smalle stroken akkerland. Later wer-
den dit in Nederland ook wel eenmansessen 
genoemd. Deze structuur is bij de Hümmling 
in Duitsland nog terug te vinden maar deze 
is helaas sterk aangetast in zijn elementaire 
vorm.88 Je ziet langs de essen een aantal blok-
vormige percelen verschijnen de zogenaamde 
‘Worth -Blocke’, die tussen 800 en 1000 na de 
jaartelling zijn ontgonnen.89 Deze verkaveling 
werd waarschijnlijk in stand gehouden door 
het ook in Nederland heersende ‘Anerbenrecht’ 
waarbij de erfopvolger de gehele hoeve erft en 
er geen deling optrad. Keuning90 voegt daar-
aan toe dat vroegere samenlevingsvormen 
landschappelijk af te lezen zijn. In het noorde-
lijke deel van Nederland was de collectiviteit 
belangrijk en overheersten er buurschappen 
en marke-genootschappen met weinig indivi-
duele kampontginningen, zoals in het zuiden 
de gemeijnten. Zuidelijker was er meer sprake 
van individuele structuren en overheersten dan 
ook de kampontginningen. Hij geeft aan dat de 
landschappelijk setting en bestuursvorm hier 
bepalend zijn geweest voor de manier waarop 
de ontginning en verkaveling uitpakten. 

De Altweiler of Drubbel structuur van 
Duitsland heeft een vergelijkbare ontwikkeling 
ondergaan als de gemeenschappelijke gron-

plaatsen en een halfopen moeras zoals in het 
overgrote deel van Brabant. Dat is moeilijk in te 
denken omdat Noord-Brabant nu met name van 
de zandgronden bekend is. De ontginningsme-
thode met akkers werkte hier echter niet meer. 

Terwijl er net ten noorden van Kasteren 
nog eenmansessen zijn ontstaan op de zan-
diger delen, werden er op het plateau van 
De Geelders in de vochtige heide blokvor-
mige verkavelingen aangelegd, die los van de 
omliggende verkavelingen en akkers werden 
afgegrensd. Ten zuiden van de Kempen en in 
beekdalen in de Vlaamse Ardennen ten oosten 
van Geraardsbergen en langs de Dender boven 
Dendermonde komen we ook vergelijkbare 
condities en verkavelingen tegen.85 Over de 
condities en redenen waarom dit gebeurde met 
wallen gaan we hierna dieper in. 

De verkavelingsvorm die we in een iets andere 
vorm onder andere tegenkomen in Twente 
wordt ook wel kampontginning genoemd. 

|     Verspreidingsgebied kampontginningen (illustratie Jan Janse, 2018)

Kampontginningen met plaatselijke essen
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|   Grenswal van een kamp, in een leembos van Het Groene Woud, anno nu. Beide wallen zijn er nog; de 
kampen zijn verdwenen of geheel in cultuur gebracht. Een deel is omgezet in rabatten, opdat er toch nog 
houtteelt gepleegd kan worden. Vanaf 150 jaar geleden plantte men onder andere populieren in plaats 
van, zoals voorheen, wintereiken. Enkele populieren zijn te zien op de rabatten. Als struik groeien Mispel, 
Vuilboom en Hazelaar op de wal, relicten van de vlechtheg en hakhout. Oude stobben met overstaanders 
duiden op het hakhout van jaren terug. Kruiden: Dubbelloof en Slanke sleutelbloem. Dat de wal oud is zie 
je aan de vele mossen. (illustratie Annelies Ebregt, 2012)
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producten. De leengronden werden beheerd 
door horigen, die eerst verbonden waren aan 
het grootgrondbezit van de keizer. Zij kregen 
in ruil voor het werk bescherming van adel en 
keizer. 

De geldschaarste bij de Franken in de 7e eeuw 
door het stilvallen van de handel met de Oostzee 
en Engeland maakte dat de plaatsen die rond 
de curtis of versterkte hoeven op strategische 
plaatsen langs handelsroutes lagen een belang-
rijke rol kregen als handelssteunpunt voor 
agrarische ruilmiddelen. De hoven speelden een 
belangrijke rol in handel en exploitatie. 

Het gebied lag langs een handelsroute 
van Nijmegen-Arnhem naar Eindhoven en 
Antwerpen, die via Sint-Oedenrode, Son, 
Woensel en Gestel liep.102 Deels werden de 
randen van het Dommeldal aangehouden. 
Ondanks onderzoek is geen curtis aangetrof-
fen maar wel een vermoeden dat het kasteel 
Stapelen in Boxtel dat op een hoger gelegen 
plaats is gelegen, op de plaats is gebouwd waar 
een curtis lag. Kasteel Stapelen wordt voor het 
eerst genoemd in 1312.103 Willem II van Boxtel, 
kreeg als beloning voor zijn dappere optre-
den in de slag bij Woeringen (1288) tegen de 
Geldersen, Stapelen in leen van Hertog Jan I van 
Brabant.104 De heren van het kasteel Stapelen 
kregen het gebied van Velder op een gegeven 
moment in leen vóór 1311. In de 14e en 15e eeuw 
wordt het leen buiten Stapelen rijksonmid-

Merovingische rijk had zich weliswaar rond 
630 uitgebreid tot de Rijn, maar pas rond 690 
werd ook Midden-Nederland definitief door de 
Franken ingelijfd. Toen Karel de Grote (742-814) 
overleed, werd de macht aan zijn zoon Lodewijk 
de Vrome overgedragen. Deze voerde een leen-
stelsel in waarbij tegen een eed van trouw aan de 
koning edelen beleend werden met een deel van 
het koninklijk domein. Dit was de basis voor de 
vroeg middeleeuwse adel. De eerste periode van 
het Frankische bewind kwam ten einde door 
de steeds heftiger invallen van de Vikingen in 
Europa. Werden eerst de kuststroken veroverd, 
later plunderden ze ook verder in het binnen-
land. Tussen 800 en 900 waren er steeds meer 
invallen; in 959 plunderden ze het huidige 
Noord-Brabant. Om zich te wapenen tegen 
plunderingen werd Denegeld (goud en zilver) 
betaald aan de Vikingen in ruil voor vrede. De 
terreur eindigde eerst toen de Vikingen zich 
gingen gedragen als grondbezitters en daarvoor 
het systeem van de gebiedseigen grondbezit-
ters overnamen, ze mengden zich uiteindelijk 
met de lokale bevolking. De Zweedse Vikingen 
die handel als belangrijk element van expansie 
zagen kregen de overhand.100

Hoe zag het landschap er voor het ontstaan 
van Brabant uit? Te midden van een cluster van 
beleend koningsdomein werd een hoeve of cur-
tis gevestigd; dat is een soort versterkt huis dat 
diende als handelspunt voor de geproduceerde 

al laken) in een bestaan kon voorzien. Bij con-
flicten kon met behulp van troepen snel een 
groot gebied worden verdedigd. De macht in 
het Frankische Rijk lag bij koningen en er was 
een bovenlaag van edelen die wilden samen-
werken. Dit ging gepaard met de opkomst van 
het christendom. De Romeinen hadden dit 
in hun nadagen omarmd en verspreid onder 
de door hen onderworpen volken. Omdat het 
christendom een geordende religie was waarin 
landbewerking, machtsverdeling en werk 
een plek kregen werd dit door de Franken 
overgenomen. Na hun doortocht in de laat-
Romeinse tijd kwamen de Franken vanuit het 
zuiden in de loop van de 6de eeuw weer terug. 
In het begin van deze eeuw waren in een reeks 
oorlogen de vroeg-Frankische koninkrijkjes 
verenigd door een van de Frankische heersers, 
Clovis. 

Zijn rijk wordt het Merovingische genoemd, 
naar zijn grootvader Merovech. In 496 liet 
Clovis zich bekeren tot het christendom. Vanaf 
dat moment gebruiken hij en zijn opvolgers de 
christelijke religie om hun politieke en militaire 
acties goed te praten. Daarbij zien de Frankische 
heersers zich als wettige erfgenamen van het 
vroegere Romeinse gezag.99

De vroeg-Frankische koninkrijkjes ver-
tonen een mengeling van Germaanse en 
Romeinse kenmerken. De opvolgers van 
Clovis zetten diens expansiepolitiek voort. Het 

zelfs gebruikt voor de aanleg van de infrastruc-
tuur in de gebieden. Met dat zand werden ook 
de wallen opgeworpen al zie je in De Mortelen 
ook enkele kleivormen terug in de wallen, wat 
af te leiden valt aan de vegetatie.

Wallen met een relatief forse waterafvoerende 
sloot in plaats van eenvoudige greppels hebben 
ook alleen maar zin in een nat gebied, anders 
zou de functie als vee en mens werende wal 
veel minder zijn. Dat gegeven karakteriseert 
de meeste erfscheidende wallen in het gebied 
van De Mortelen, Velder en De Geelders. Dit 
wordt nog onderbouwd door de aanwezigheid 
van een gaaf bodemarchief op de plekken waar 
oude hakhoutstoven van Haagbeuk (Velder, 
Heerenbeek) nog aanwezig waren.

Een ander gegeven is dat door de potstalme-
thode de akkers dermate werden opgehoogd dat 
de gebieden op het plateau in een laagte kwa-
men te liggen. Een soort soepbord. Zijbeken van 
de Dommel kregen steeds meer moeite om goed 
af te wateren. Het gebied werd gedurende de 
verdere ingrepen van de mens eerder natter dan 
alleen in het voorjaar. Begrazen bemoeilijkte de 
teelt van bodemgewassen. Men moest op zoek 
naar een andere vorm van gebruik. Omdat bos 
er goed groeide en hout in die tijd een belang-
rijke bouwstof en brandstof was, werden de 
oorspronkelijke weidegronden omgezet in 
hakhoutbossen. In plaats van het vee binnen de 
wallen te houden moest nu vee buiten worden 
gehouden op de gemeijnt. Die omzetting vond 
eerst plaats onder invloed van de kloosters.97

De geschiedenis bepaalt
De geschiedenis van de specifieke kamp-
ontginningen (met name De Geelders en De 
Mortelen) is gelegen in de Romeinse tijd en 
de organisatievorm die daarbij hoorde. Toen 
de invloed van Rome afnam doordat de beta-
ling van bestuurders en troepen vanuit Rome 
stagneerde stortte het centraal door Rome 
aangestuurde systeem in. De Franken wonnen 
invloed en het gebied langs Maas, Demer en 
Schelde kwam onder bestuur van de Franken. 
De Franken gebruikten hetzelfde systeem als 
de Romeinen met een centraal bestuur. De 
Romeinen konden terugvallen op lokale troe-
pen en een bevolking die in normale omstan-
digheden met landbouw, handel en vroege 
nijverheidsvormen (in Vlaanderen maakten ze 

|   Clovis (465-511)98 |   Impressie versterkte hoeve101 
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ontstaan van wallen niet geheel verklaren 
met behulp van handelsroutes en het destijds 
gevoerde bestuur. Een eerste idee over de 
leeftijd van het gebruik komt wel naar voren 
als we kijken naar de geschriften van Caesar 
over zijn veroveringen in Noordelijk Europa 
in zijn Commentarii de bello Gallico, de 
“Commentaren op de gebeurtenissen in Gallië”. 
Hij beschreef in het jaar 57 voor Christus het 
veel geciteerde verhaal over de gevlochten 
heggen en beplante wallen in het land van de 
Nerviërs (Die leefden in de huidige zuidelijke 
Nederlanden.) 

‘Om nu des te gemakkelijker de ruiterij hunner 
naburen bij haar strooptochten af te weren, hadden zij 
jonge boomen gekapt en neergebogen, zóó dat die aan de 
zijden nog talrijke takken lieten ontspruiten, en daar-
tusschen plantten zij braam- en doornstruiken. Op die 
wijze vormden deze heiningen bolwerken, alsof ’t wallen 
waren, door welke men niet alleen niet binnendringen, 
maar zelfs met den blik niet doordringen kon.’ (verta-
ling uit het Latijn door J. J. Doesburg 1952.)113

Dat het vlechten of leggen van heggen een 
oude vorm van verdedigen was is dus bekend. 

In het onderzoek naar de kartuizers in De 
Geelders werd ontdekt dat ook gelegde heggen 
hier gewoon waren: “niet en zullen affhouwen dat 
hout, staende beneden aen den wal, omdat het convent 

Op de Heerenbeekkaart van 1650 van Cornelis 
Groeff zijn duidelijk kampen aangegeven, wat 
duidelijk maakt dat Abdij van ’t Park hier in de 
ontginning al invloed had op de wijze waarop 
dit gedaan moest worden. De ontginning van 
de laaggelegen bossen van Heerenbeek door de 
norbertijner Abdij van ’t Park werd beïnvloed 
door de overgang van bos naar weiden. De her-
tog beloofde de norbertijnen in 1303 weliswaar 
weide, maar leverde meer bos dan ze waar-
schijnlijk verwachtten. De broekbossen zullen 
bovendien lastiger te exploiteren zijn geweest 
en een lagere opbrengst gehad hebben dan de 
hoger gelegen eikenbossen, die al eerder gekapt 
werden.110 Onmiddellijk na de verwerving in 
1303 startte Abdij van ’t Park met het in cultuur 
brengen van Heerenbeek in eigen beheer.111 

Daarnaast was niet iedereen gelukkig met de, 
toen al aanwezige, wal van Velder waardoor het 
gebied moeilijk te bewerken was en het meestal 
te nat was. Zo werden vijverpartijen aangelegd 
waardoor overtollig water kon worden opge-
vangen. De afwaterende sloot lag aan de buiten-
zijde van de wal van Velder, dit was echter niet 
genoeg om alle water af te voeren om de gron-
den tegen de wal aan te bewerken, je ziet dat er 
op afstand kampen ontstonden.

Toch kun je de vorm van verkavelen en het 

delijk105 genoemd, of dit ook voor Velder geldt 
is niet zeker. Vanwege de ligging van Velder in 
Peelland en van Boxtel106 in het Kwartier van 
Oisterwijk gelegen is, is het wellicht te ver-
dedigen dat Velder door de heren van Boxtel 
overgenomen is van de graven van Rode.107 Op 
Velder werd een jachtgebied ingericht waarbij 
een wildwal het wild binnen moest houden en 
de runderen van de boeren uit de omgeving bui-
ten. De wal was een obstakel in de afwatering 
van Heerenbeek, de uithof van Abdij van ’t Park, 
omdat het midden in de afstroomrichting naar 
de Groote Waterloop lag.108

|    Detail kaart Heerenbeek. Onder Den heyCamp, Den grooten heyCamp en het Clyn hey Campke ligt de Ghemynte 
ghenomt Op Stralaer. De percelen zijn omringd door waterafvoerende sloten (blauw).112 ( foto Jos van Ooijen, 2015) |   Zeldzaam restant van een gelegde heg in Het Groene Woud (Udenhout) ( foto Ger van den Oetelaar, 2018)

|   Vlechtheg in het Maasheggengebied ( foto Ger van den Oetelaar, 2012)

zal mogen crocken ende neerleggen om den voor-
schreven wal mede te vreden”.114

Dat ook het opwerpen van wallen een verde-
diging is, is te zien aan de in Noord-Brabant ont-
dekte Celtic fields of raatakkers, zoals beschreven 
in hoofdstuk 1. Ook bij Someren zijn deze Celtic 
fields aangetroffen; hier werden de kleine akker-

|    Kaart Heerenbeek (hoeve van Heerbeke) van Cornelis 
Groeff uit 1650109 
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van Kempen of Kampinne uit aan gebruikers en 
in 1357 werd aan de inwoners van Lennisheuvel 
de gemeijnt van Banisveld aangeboden. 

Uit de oudste kadasterkaarten is nog af te 
leiden dat in het gebied van Kampina, de venen 
en vennen hiervan waren uitgezonderd. Ze 
bleven in direct beheer bij de heer van Boxtel. 
Mogelijk waren de venen en vennen rijk aan 

Het eigendom bleef bij de landsheer en de in 
gemeijnten georganiseerde boeren kregen for-
meel gezamenlijk gebruiksrechten om vee te wei-
den, te plaggen, bijen uit te zetten, etc. Het hout 
als opstand van de gronden bleef echter voor-
behouden aan de landsheer vanwege de hoge 
waarde die het vertegenwoordigde.116 De heer 
van Boxtel gaf bijvoorbeeld in 1352 de gemeijnt 

het land gebruikten. De landsheren (de hertog 
van Brabant, de heer van Boxtel) beschouwden 
zichzelf als eigenaar van de woeste gronden in 
het gebied. De boeren gebruikten deze gronden 
echter als sinds mensenheugenis en beschouw-
den dit als gewoonterecht op het gebruik. In de 
Late Middeleeuwen werden deze rechten gefor-
maliseerd door de instelling van gemeijnten. 

tjes omgeven door wallen om met name het stui-
ven tegen te gaan. Waarom dan toch op deze plek 
deze specifieke clustering van wallen? 

Hoe het landschap en de geschiedenis van 
de vroege Middeleeuwen de verkaveling 
beïnvloedde
In de vroege Middeleeuwen was het gebied 
ten westen van Boxtel een zandgebied waar de 
dekzandlaag regelmatig door zandstormen 
verdween; de mensen in het gebied probeerden 
dit met beplanting en wallen tegen te houden. 
Ten oosten van de Dommel was een dekzand-
laag afgezet op leemachtige kleilagen waardoor 
deze zo nat was dat veen was gevormd. Vochtige 
heide groeide in de lage delen en op de hogere 
zandige koppen droge heide.115 Mooie voorbeel-
den hiervan zijn de Zuidwal van de Loonse en 
Drunense Duinen en de wallen bij Giersbergen. 

In de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd was 
het dagelijks beheer van het overgrote deel van 
het studiegebied in handen van gemeijnten, de 
gemeenschappen die in de bestuurde gebieden 

|   Bodemprofiel TNO

 |   Kampinase heide met op de achtergrond de Sint-Petrustoren van Boxtel ( foto Ger van den Oetelaar, 2010)
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op en radicaliseerde zodanig dat hij een boek-
verbranding van de Joodse Talmoed uitvoerde, 
omdat deze andere regels bevatte dan de hem 
bekende levenslessen. Thomas was op zoek naar 
de kern van het ascetische leven en beschreef 
na Maria nog andere heilige vrouwen als zuster 
Lutgard uit het klooster van Tongeren en bracht 
deze beschrijvingen samen met verhalen uit 
andere delen van Europa en het Heilige Land. 

De zoektocht naar het heilige is een korte 
samenvatting van deze boeken. Toen hij om 
verbetering en verbreiding vroeg bij het hoofd 
van de orde van Dominicanen kreeg hij de 
mogelijkheid verder te prediken en te schrij-
ven. Bijzonder is dat hij naast zijn geestelijke 
geschriften ook een wijdverbreid en bekend 
stuk schreef over de bijen. Naar aanleiding van 
zijn werk kregen bijen een bijzondere status. Op 
basis van geschriften van Aristoteles en Plinius 
en christelijke geschriften van Augustinus en 
Basilius schreef hij zijn ‘Liber de rerum natura’, 
later ook in de Nederlanden ‘het Biënboec’ 
genoemd. Nectar werd verheven tot het sym-
bool van de christelijke deugd. 

Dit geschrift vond van diep in Duitsland tot 
in de westelijke Nederlanden zijn weg. Gevolg 
was dat de bij werd gediend door in bezittingen 
van kloosterorden bloemen en bloemdragende 

ten gebruiken. Later werd Baest uitgebreid door 
de Norbertijner abdij van Tongerlo. 

Zo werden in De Geelders en De Mortelen 
maar ook in Heerenbeek bij Velder methodie-
ken van het afschermen van akkers met wallen 
en sloten en greppels daaromheen ingevoerd. 
In het Demer-Scheldegebied, maar ook in 
Duitsland en Engeland zie je wallen altijd in 
de combinatie met gemeijnten, gebuurheijkes, 
vroonten (NL en B), gemeyscap (D)125 en com-
mons (Eng) terug. Dat betekent dat mensen 
hun gebruiksrecht in alle gevallen tegen de bui-
tenwereld wilden afschermen, soms praktisch 
tegen vee, soms ook tegen indringers en om zich 
af te zetten tegen de effecten van de gemeen-
schappelijk gebruikte gronden. 

Een bron die ook duidelijkheid verschaft over 
het kloosterleven van de Vroege Middeleeuwen 
is het document ‘In de voetsporen van Jacob van 
Maerlant’126 van de universiteit van Leuven. 
Met name het deel dat de overtuigingen in het 
begin van de 13e eeuw schetst, levert inzage in 
de door kloosters uitgedragen vorm van verka-
velen en afschermen. 

Thomas van Cantimpré geboren in Bellingen 
in Brabant (B) in 1202 uit een riddergeslacht, 
werd door zijn vader bewust naar een priesterop-
leiding gestuurd.De vader kwam verlicht terug 
van een kruistocht in de troepen van Richard 
Leeuwenhart en had een kluizenaar getroffen die 
had aangegeven dat zijn zoon voor het priester-
schap bestemd was. Hij leerde eerst te Kamerijk 
en later in de abdij van Cantimpré, een St. 
Augustinus klooster. Hij werd op 23-jarige leef-
tijd gevraagd de stichtelijke biografie te schrij-
ven van de eerste abt van het klooster Johannes. 
Na zijn priesterwijding schreef hij nog andere 
geschriften. Nadat hij onder de indruk kwam van 
Maria van Oignies schreef hij een lofschrift over 
deze vrouw en de lessen voor het leven. Maria 
was een vrouw die het leprozenhuis in Nijvel met 
haar man leidde en na afleggen van een gelofte 
van kuisheid zich als non vestigde en bewees dat 
ze zeer vroom en nederig was in haar daden voor 
de gemeenschap. Thomas ging op reis en kwam 
in Europa in contact met diverse kloosterorden 
en wijzen zolas de predikheren (later verbasterd 
tot het woord prediker.) Hij stapte over naar de 
Dominicanen (predikheren) en kwam in contact 
met de Duitse filosoof Albertus Magnus waar hij 
in de leer kwam. Hij pakte een studie in Parijs 

voornamelijk door een gunstiger klimaat voor de 
teelt van gewassen en de groei van de bevolking. 
Vele monden moesten gevoed worden en daar 
was nieuw land voor nodig.119 Van de Vroege naar 
de Latere Middeleeuwen (na 1100) werd door de 
adel grond uitgegeven in leen aan specifieke per-
sonen of kloosters. Dit kwam niet voort uit gene-
rositeit maar uit pure noodzaak; het ging niet 
goed met de adel en ze verkochten daarom hun 
woeste gronden. Het landschap veranderde dras-
tisch door deze verandering. Kloosters kregen 
zeggenschap over de wijze waarop ontgonnen 
werd en de aard van het grondgebruik. De adel 
hield delen in algemeen gebruik voor de gemeen-
schap, maar liet de daadwerkelijke zeggenschap 
bij de gemeijnten. In 1314 werd door Hertog Jan 
III van Brabant de Bodem van Elde uitgegeven 
aan de inwoners van de vier omliggende dorpen 
namelijk Boxtel, Sint- Michielsgestel, Schijndel, 
Sint-Oedenrode en de inwoners van Kasteren 
(Liempde).120 Al in 1471 werd o.a. door de kanun-
nik Ludolf van de Water veel gronden geschon-
ken aan de gemeenschap zoals hierna in hoofd-
stuk acht uitgebreid verwoord wordt.121 Hij was 
aan de Sint Jan in Den Bosch werkzaam. Het ging 
om delen van de huidige De Geelders bestaande 
uit kampen, heidegrond en grasland.122 Het kar-
tuizerklooster ‘Sinte Sophia van Constantinopel’ 
dat in Olland was gesticht, werd in De Geelders 
eigenaar van zo’n 130 ha. In overeenstemming 
met de ideeën die de kartuizers vanuit hun 
Europese netwerk hadden meegenomen, werden 
de wallen beplant; enkele soorten werden ver-
vlochten, zoals hun houtregister123 aangeeft, om 
ze voor het vee van de gemeijnt ontoegankelijk te 
maken. Doorgangen van de kampen werden met 
eenvoudige hekwerken afgesloten. 

In de Vroege Middeleeuwen (voordat de kar-
tuizers naar Olland kwamen) waren er twee 
kloosters van grote betekenis voor Brabant, 
Abdij van ’t Park in Leuven en de Abdij van 
Berne (in 1129 respectievelijk 1134 gesticht door 
de heilige Norbertus als een van vijf kloosters in 
Europa).124 Deze laatste Norbertijner abdij had 
in de 12e eeuw het woud van Baest in eigendom 
en stichtte daar een kapel die later buiten het 
woud, later landgoed, uitgroeide tot een eigen-
standige abdij. Zij brachten kennis mee van de 
landbouw en stelden de van de adel beleende 
gronden in gebruik van boeren met voorwaar-
den voor de wijze waarop deze de grond moch-

wild en vis en daardoor aantrekkelijk voor de 
jacht. Dat was een bij uitstek landsheerlijke 
bezigheid. Het is ook mogelijk dat de heer van 
Boxtel al in die tijd de waarde van het te ver-
turven veen inzag. 

De gemeijnten waren een soort garantie dat 
het gebied als bos of heide in gebruik bleef. Het 
was voor afzonderlijke boeren of particulieren 
niet mogelijk om zomaar grond te ontginnen. 
Toch werd al vanaf de Middeleeuwen een aan-
zienlijk deel van de woeste gronden ontgonnen. 
Vera117 schat dat de heidevelden in het laatste 
kwart van de 14e eeuw hun grootste omvang 
hadden. Daarna nam de omvang af doordat 
heide werd ontgonnen tot cultuurgrond. Dat 
kon alleen met instemming van de betreffende 
gemeijnt en de landsheer. In de praktijk gebeur-
de dat vooral aan de randen van bestaande ont-
ginningen en in de natte, maar vruchtbare beek-
dalen met broekgebieden die goede mogelijkhe-
den boden voor beweiding en hooiwinning.118

In Europa kwam door het warmer wordende 
milieu (de zgn. ‘Warmere Middeleeuwen’) 
steeds meer een einde aan het landschapsbeeld 
van open, grote aaneengesloten weidegronden 
en heidevelden met daarin kleine clusters van 
hoeven of dorpen waarbij de weidegronden in 
gemeenschappelijk gebruik waren. Dat kwam 

|   Kartuizerkluizen van het kartuizerhoofdklooster Grande 
Chartreuse ( foto Ger van den Oetelaar, 2012) 

|   ‘La tourette’, een straat in Marseille in 1720 tijdens de 
pestepidemie.127
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op de gemeijnt. Toch is het denkbaar dat de 
in gebruik gegeven percelen moesten worden 
begrensd als deze toegewezen waren aan een 
persoon. Dit was nodig om ze te onderschei-
den van het gemeenschappelijke land van de 
gemeenschap, de gemeijnt. Denk daarbij aan 
het feit dat bijna geen eigendom in het land 
nu een hekwerk of heg mist om het bezit aan 
te geven, denk ook aan uw eigen tuin. (Het 
Germaanse woord Tun verwijst naar een omhei-
ning gemaakt met gevlochten wilgentwijgen. 
De tuin werd later een door de mens afgeba-
kende en herkenbare ruimte waarbinnen hij 
gewassen verbouwde.) Het Middelnederlandse 
t(h)uun, tuyn betekende ‘vlechtwerk van teen 
(‘twijgen’)’, ‘omheining’; het is verwant aan het 
Duitse Zaun (‘hek, omheining’). Later ging het 
ook de daardoor afgesloten ruimte aanduiden: 
de huidige tuin dus.

In deze combinatie ligt ook een verklaring 
voor het belang van eigenproductie en afscher-
ming van vee om het gewas te beschermen. 
Hooiland werd goed afgeschermd tegen vee van 
de gemeenschappelijke gemeijntgronden en de 
buitenwereld. De wallen werden door beplanting 
of stevig latwerk ondoordringbaar voor ongeno-

langs bestaande handelsroutes die al door de 
Romeinen werden gebruikt. Ten eerste kwam 
de handel van overzee waarbij de ziekte mee-
voer van handelshaven tot handelshaven. Zoals 
bekend werd de pest veroorzaakt door een virus 
dat onder mensen werd verspreid. Hoe die ver-
spreiding exact plaatsvond, daarover zijn in de 
loop van de tijd verschillende theorien naar bui-
ten gebracht.129 In het rampjaar 1347 bereikte de 
pest Den Bosch. In 1369 volgde een nieuwe uit-
braak, die het volledige economische leven plat-
sloeg omdat een groot gedeelte van de beroeps-
bevolking, en ook vrouwen en kinderen werden 
weggevaagd door deze ziekte. Tot in de 18e eeuw 
kwam de pest in de verschillende streken iedere 
10 jaar terug. De toenmalige bevolking van 
Europa werd met een derde gedecimeerd. 

Langs de Dommel lagen handelsroutes 
gebaseerd op Romeinse handelsroutes tussen 
Brabant, Vlaanderen, Maastricht, Keulen en 
Boulogne.130 Later werden ook Brugge, Leuven 
en Brussel aangedaan onder de Frankische 
keizer Karel de Grote en later de bisschop 
van Utrecht die tot 1122 veel macht had in het 
Nederlandse grondgebied tot er in Rome een 
paus werd aangesteld die de macht weer naar 
zich toetrok. 

De handelsroutes werden door kooplieden 
gebruikt die de handelsposten (ook Boxtel) 
aandeden en producten ruilden of tegen zout 
inkochten. Omdat deze kooplieden met ande-
ren en andere steden in aanraking kwamen 
waren zij ook de lieden die de besmettelijke 
ziekte meebrachten.

De mentaliteit wordt ook beschreven door 
Peter Hoppenbrouwers;131 hij geeft aan dat de 
mensen de ziekte probeerden te ontlopen. Ze 
wisten niet hoe ze besmetting konden voorko-
men en ze probeerden teruggetrokken te leven 
om te ontkomen aan besmetting en de gevolgen 
daarvan. Doden werden afgezonderd; het begra-
ven van zieken werd ontweken en de handel 
met vreemden viel nagenoeg stil. De uitdruk-
king: ‘Ze werden gemeden als de pest’ is hier op 
zijn plaats. 

Ongeveer in dezelfde tijd dat de pest heerste 
worden ook de wallen gedateerd. De conclusie 
is dat bezit in de Middeleeuwen niet bestond 
zoals we dat nu kennen met volledige rechten; 
er was meer een leenstelsel en een ingebruik-
gevingsstelsel op basis van verleende rechten 

die de Joden begingen oorzaak van de ellende. 
Anderen dachten dat zij de waterbronnen had-
den vergiftigd en zo zorgden voor de uitbraak 
van de Zwarte Dood. Tijdens de pestuitbra-
ken vonden in steden als Bazel, Frankfurt, 
Straatsburg en Keulen dan ook de vreselijkste 
Jodenvervolgingen plaats.

Artsen, die het ook niet wisten, zetten een 
theorie op dat de ziekte te wijten was aan de 
stand van verschillende hemellichamen in com-
binatie met een slechte lucht. Vooraanstaande 
artsen stelden dat epidemieën zich voordeden 
vanwege een bepaalde onderlinge stand van de 
hemellichamen. Hun conclusie was dat de pest 
een koorts was die werd veroorzaakt door een 
slechte lucht. De ongezonde lucht was volgens 
hen afkomstig van zwavelachtige dampen die 
door aardbevingen uit de aarde vrijkwamen. 
De luchttheorie werd door maskers met krui-
denmengsels die voor goede lucht moesten 
zorgen bestreden. Mensen die ziek waren wer-
den gemeden en soms zelfs bestreden. Zo is uit 
Italië een geval bekend waarbij in opdracht van 
de bisschop van Milaan een huis met een zieke 
familie werd dichtgemetseld terwijl de familie 
nog leefde. In de late uitbraak van de pest vanuit 
Marseille waar ca 100.000 doden bij vielen, werd 
in de Vaucluse in Zuid-Frankrijk omstreeks 
1720 een 27 kilometers lange muur, de Mur de la 
Peste, opgetrokken om de verspreiding van de 
ziekte vanuit Marseille verder naar het noorden 
te voorkomen.

De pest deed via twee wegen zijn intrede 
in Nederland. De verbreiding gebeurde 

heesters aan te planten om de bijen in hun asce-
tische, eenvoudige leven te dienen. 

De kloosters hadden in de gebieden door bele-
ning maar ook door giften een belangrijke posi-
tie en konden deze kennis en overtuiging over-
dragen op hun omgeving. Ontegenzeggelijk 
heeft deze overtuiging bij de soortkeuze van 
beplanting van wallen in Brabant zo een rol 
gespeeld. 

De pest
In het jaar 1347 werd Europa opgeschrikt door 
een onbekende ziekte die snel om zich heen 
greep en veel slachtoffers eiste. Mensen kregen 
hoge koorts, raakten verward en kregen grote 
bulten in lies, oksel of hals. Daarbij hoorde ook 
het ophoesten van bloed en het verschijnen van 
paars-zwarte vlekken. Zo werd de onbekende 
ziekte al snel de zwarte dood genoemd. Niemand 
wist echter waar de ziekte vandaan kwam. Laat 
staan dat er een medicijn beschikbaar kwam 
tegen deze ziekte. Mede door kwakzalvers werd 
de ziekte gemystificeerd; er werden vele ver-
klaringen genoemd en er werden er groepen 
beschuldigd van de uitbreiding van de ziekte.128

Veel mensen beschouwden de pest als een 
straf van God. Boeteprocessies die soms wel drie 
dagen duurden moesten Zijn toorn afwenden. 
Bij deze processies liep een groot deel van de 
bevolking mee, waardoor de ziekte zich alleen 
maar sneller verspreidde. Omdat de ziekte 
echter zowel bij zondaars als bij vrome men-
sen voorkwam, zochten sommigen de oorzaak 
ergens anders. Volgens hen waren de zonden 

|   Mur de la Pest (bron wikipedia) 

|   Kaart intrede pest in Europa met jaartallen  
(illustratie R. van Hezel)

afscherming 
niet verwij-
derd want 
dan klopt de 
zin niet meer
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veranderd door de tijden heen. In de bodem-
horizonten zie je een duidelijk patroon, voor-
jaarsnatheid die tot in het maaiveld stijgt en 
daarna geleidelijk uitzakt. Een reden waarom 
er veel grote eiken staan in het gebied. Die 
varen wel bij de lemige ondergrond. Om een 
belangrijk deel van het jaar de kampen toch te 
kunnen gebruiken, zijn deze veelal van rabatten 
voorzien. Helaas is daarvoor het bodemarchief 
grotendeels verloren gegaan. De afspraken van 
de gemeijnt Bodem van Elde golden tot 1802 
waarna niet meer de boeren van de omliggende 
dorpen het beheer uitvoerden en hun vee lieten 
grazen in de gemeijnt. Bosproductie werd een 
eigenstandig doel waardoor er in de kampen 
werd gespit tot op een meter diepte en voor 
afwatering nieuwe rabatten werden gegraven 
en werd er bos ingeplant. Staatsbosbeheer kreeg 
in de 20e eeuw enkele percelen in eigendom ter-
wijl de familie Marggraff al enkele bospercelen 
beheerde. Er werd een nieuw afwateringsstelsel 
gegraven om de rabatten op de beeklopen af te 
wateren. Dit systeem was erg onderhoudsge-
voelig omdat het door bebost gebied in slappe 
bodem werd gerealiseerd. De afwatering is eerst 
eind jaren negentig van de vorige eeuw door 
achterstallig onderhoud en het dempen van 
sloten verstoord. Met name in De Geelders heeft 
dit effecten gehad op beplanting en toeganke-
lijkheid gedurende het gehele jaar.

de toplaag op de natte en droge heide voor de 
stallen tot een daling van het maaiveld.132

Zo ontstond door dit systeem maar ook door 
zandwinning, kleiwinning en inklinking door 
ontwatering een soort soepbord, de randen kwa-
men hoger te liggen dan het midden van het pla-
teau. Afwatering werd steeds moeizamer. Velder, 
De Geelders en De Mortelen hebben alle dat 
probleem ervaren. Bij Velder is er jarenlang een 
probleem geweest met de afwatering van hoger 
gelegen gronden van Heerenbeek, totdat er een 
gat/overloop in de wildwal werd gemaakt. In 
andere gebieden pakte men dit soort problemen 
meer geleidelijk aan. Oorspronkelijk werden in 
de natte gebieden de wallen aan de buitenzijde 
van een watervoerende sloot voorzien die naast 
afscherming ook het overtollige water afvoerde 
naar de beeklopen. Toen bijvoorbeeld bij De 
Mortelen een hoger gelegen deel als akker in 
gebruik werd genomen was de verbinding met 
de beek niet meer mogelijk. Als oplossing werd 
een parallelle beekloop gegraven die de grens 
vormt van de kampen. Bij De Geelders waren het 
de eenmansessen vanuit Olland die de afvoer van 
het water steeds meer bemoeilijkten. Nu nog is 
het gebied erg moeilijk te ontwateren en duurt 
de periode in het voorjaar waarbij het water tot 
in het maaiveld komt steeds langer. De sloten 
sluiten niet meer aan op het natuurlijke afwate-
ringssysteem. 

De fluctuatie van het water is in feite niet veel 

de eigenaren gedaan, na 1802 ook voor grotere 
gebieden. 

Relatie bodem, water en landschap 
Al eerder is aangegeven dat het gebied voor 
een belangrijk deel uit moeras en bos bestond, 
doorsneden met beekdalen. Bij ontginning wer-
den dan ook de beekdalen en beeklopen goed 
gebruikt voor de afwatering van de omliggende 
ontginningen. De stelregel was meebewegen 
met de natuurlijke afwatering, beken werden 
daartoe verlengd en verlegd om tot een opti-
male situatie te komen. 

Tegelijkertijd werden overal gebieden ook 
door afplaggen verlaagd en werden andere 
gebieden opgehoogd. Het poststalsysteem zorg-
de in Brabant voor de instandhouding van heide 
en het ontstaan van akkers die hoger kwamen 
te liggen. Anderzijds leidde het verwijderen van 

digd vee en mensen. Of er een directe relatie tus-
sen de pest en de wallen bestond blijft onzeker, 
zeker vanwege het feit dat niemand woonde op 
de kampen in die tijd en het belang van afscher-
ming meer bij bijvoorbeeld Velder aanwezig was 
om het belang van de heer van Boxtel te waar-
borgen. In de 16e , 17e en 18e eeuw werden, door 
de toenemende rol van grootgrondbezit en de 
rol van de kloosters die parallel daaraan af nam, 
de bossen particulier bezit en tot begin 19e eeuw 
minder toegankelijk voor publiek. 

Grote ontwikkelingen in de geschiedenis 
van het gebied zijn de landbouwmechanisa-
tie en ontwatering geweest. De landbouw en 
de schaalvergroting van de veeteelt vroegen 
ruimte in de gebieden. Wallen werden daarbij 
opgeruimd en werd het bos gekapt. Drainage 
maakte het mogelijk ook de nattere delen te 
bewerken. Eerst werd dit kampsgewijs door 

|   Ontginningskaart 1549 van Het Groene Woud (bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

|   Afbeelding met beken en afwateringsrichting voor De Geelders (Geoweb)
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Kees Quinten en Karel Voets

Landschapstypen  
rondom Liempde 

|   Het natte beekdal van de Dommel met op de achtergrond de kerktoren van Liempde ( foto Jos van Ooijen, 2018)
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H leemhoudende lagen liggen dicht onder het 
maaiveld en kunnen plaatselijk meer dan een 
meter dik zijn. Ze zijn slecht doorlatend voor 
water. In de winter is de neerslag groter dan 
de verdamping. Het water kan moeilijk hori-
zontaal afgevoerd worden en blijft boven de 
leemlaag staan. Dit gebeurt onder andere in de 
leembossen van De Geelders en Velder.

Het neerslagoverschot ten zuiden van de 
Roerdalslenk wordt deels via beken afgevoerd 
en deels via grondwaterstromen. Dit water zakt 
diep in de bodem weg en komt dan in oude lagen 
terecht. Onderweg neemt het kalk en andere 
mineralen mee. Een deel van dit water komt in 
de leemhoudende lagen van Het Groene Woud 
als kwelwater aan de oppervlakte en heeft daar 
invloed op de vegetatie. Binnen het lokale grond-
watersysteem infiltreert water in de dekzandrug-
gen van Best, Oirschot en Liempde tot aan de 
leemlagen en stroomt vervolgens horizontaal 
weg om in De Scheeken, Velder en Heerenbeek 
aan de oppervlakte te komen. 

Weichselien van 116.000 tot 12.000 jaar geleden, 
groeiden de ijskappen in Europa weer aan. Dit 
leidde tot een daling van het zeeniveau: water 
dat in de vorm van ijs op het vasteland ligt, kan 
niet tegelijkertijd in de Noordzee aanwezig 
zijn. Deze lag dan ook grotendeels droog. Het 
klimaat in deze periode was koud en droog. 
Tijdens lange perioden in het Weichselien was 
er nauwelijks plantengroei.133 Zand van de 
drooggevallen Noordzee, de stuwwallen, rivier-
vlaktes en smeltwaterafzettingen kon door de 
wind over grote afstanden worden verplaatst. 
Dit zand werd als een deken over het landschap 
afgezet. Op veel plaatsen in Het Groene Woud 
werd het opgehoopt: de dekzandruggen. Elders 
ontstonden dekzandvlaktes. Omdat dit dek-
zand weinig humus bevat is het licht van kleur.

Als er fijn dekzand wordt afgezet wordt dit 
vaak met het dooiwater weggespoeld en lager 
weer in laagjes afgezet134. Dit proces kan lang 
duren en vaak herhaald worden, waardoor deze 
laagjes een flinke dikte kunnen bereiken. Deze 

de wind. Dit proces van daling gaat nog steeds 
door. Het Groene Woud ligt met de Dommel 
centraal in deze Roerdalslenk. Door de aanhou-
dende sedimentatie bezitten slenken weinig 
reliëf. De hoogteverschillen zijn niet groot; het 
gebied loopt gelijkmatig af naar het noorden en 
het westen.

Tijdens het Saalien, het voorlaatste glaciaal, 
dat van 238.000 tot 126.000 jaar geleden duur-
de, kwam het landijs tot Midden-Nederland. 
De Oer-Rijn, de Maas en de Schelde voerden 
enorme hoeveelheden smeltwater met grof 
sediment af over Zuid-Nederland. Noordwester 
stormen brachten massale hoeveelheden zand 
met zich mee van de droogliggende bodem van 
wat nu de Noordzee is. In het interglaciaal dat 
volgde, het Eemien van 126.000 tot 116.000 jaar 
geleden, veranderde de boomloze toendrave-
getatie uit het Laat-Saalien in een bosvegetatie 
als gevolg van de toegenomen temperatuur en 
vochtigheid. 

Gedurende het laatste glaciaal, het 

De ontstaansgeschiedenis van Liempde en 
omgeving.
Het Groene Woud heeft zijn variatie in land-
schappen voor een belangrijk deel te danken 
aan geologische krachten die zich in een ver 
verleden afspeelden. Door de verplaatsing 
van het Afrikaanse continent in noordelijke 
richting ontstond er een enorme druk op het 
Middellandse Zeegebied. Tijdens de Alpine 
plooiing die zo’n 60 miljoen jaar geleden begon, 
ontstonden jonge gebergten, zoals de Alpen 
en de Pyreneeën, en werden oude gebergten, 
zoals de Ardennen, opnieuw honderden meters 
opgeheven. Ten noorden van de Ardennen ont-
stonden uitgestrekte noordwest-zuidoost verlo-
pende breuklijnen. Tussen twee van deze breuk-
lijnen daalde de Roerdalslenk enkele honder-
den meters ten opzichte van de Kempenhorst in 
het westen en de Peelhorst en de Maashorst in 
het oosten. Dit dalingsgebied werd in de loop 
van miljoenen jaren opgevuld met sedimenten 
die vooral afkomstig waren van de rivieren en 

|   Dekzandlandschap, Loonse en Drunense Duinen (collectie Stichting Brabantse Bronnen, 2014) |   Roerdalslenk (bron commons.wikimedia.org) 
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sen. In de Middeleeuwen breidde de bevolking 
zich uit. De deels nieuwe bewoners vestigden 
zich verspreid op de hogere gronden, omdat 
het Dommeldal en de leembossen te nat waren 
voor bewoning. Vestiging in de bosgebieden 
was aantrekkelijk, omdat zich hier in de loop 
van de eeuwen een flink humuspakket had 
gevormd. Na een aantal jaren was de grond 
uitgeput en ging men nieuwe gebieden ont-
ginnen. In de 13e eeuw verschoof de bewoning 
naar de akkerranden. Daaruit ontstonden de 
Liempdse gehuchten Vrilkhoven en Hezelaar. 
Op de rand van de akkers en het Dommeldal 
ontstonden een aantal grote boerderijen, zoals 
Hoeve Ten Kerckhove aan de Kerkakker en 
Hoeve Wedehamer aan de Smalderakker. Om de 
vruchtbaarheid van de akkers te herstellen zijn 
deze gedurende honderden jaren bemest met 
voedingsstoffen uit de potstal. 

Stalmest van runderen en schapen werd ver-
mengd met materiaal uit de gemeijnt en de bos-
sen. Bosstrooisel, plaggen en maaisel werd met 
de mest over het land uitgereden. De organische 
stoffen verteerden, de anorganische, zoals zand 

met een dicht en hoog loofbos op vochtige tot 
natte gronden. In de beekdalen ontstonden 
uitgestrekte moerassen en werd op grote schaal 
veen gevormd. Op de dekzandruggen ontston-
den kleinere veengebieden op plaatsen waar 
de waterafvoer stagneerde. De beken mean-
derden en overstroomden regelmatig, waarbij 
beekleem werd afgezet. In de beekdalen werd 
ijzeroer gevormd door de aanvoer van ijzerrijk 
kwelwater.

De hoge akkers
De kern Liempde is gevormd op een dek-
zandrug die ontstaan is aan het einde van het 
Weichselien. De hoogte van deze rug varieert 
van 12 m + NAP in het midden tot 10 M + NAP 
aan de randen. Rond de kern zijn een aantal 
bolle akkers ontstaan: de Vrilkhovense Akker, 
De Hezelaarse Akker, de Kerkakker en de 
Smalderakker. 

Aan het einde van de Romeinse tijd raakten 
grote delen van Brabant ontvolkt. Daardoor 
konden de bossen zich herstellen en raakten de 
dekzanden begroeid met gemengde eikenbos-

Aan het einde van het Weichselien werd veel 
smeltwater vanaf het Kempens Plateau afge-
voerd naar het noorden. Hierbij werden relatief 
diepe smeltwaterdalen uitgeschuurd.

Zo vormden zich zogeheten dooimeren 
waarin het door de wind getransporteerde zand 
en leem werden vastgehouden. Ook het naar de 
dooimeren afgevoerde smeltwater vervoerde 
gedurende duizenden jaren leem. Tussen 
Veldhoven, Son, Schijndel en Oirschot ligt een 
omvangrijke leemplaat op geringe diepte: het 
centrale leemgebied. Door de dikke leemlaag 
neemt de doorlatendheid sterk af. Van zuid naar 
noord ontstonden afvoerbanen met ondiepe, 
zich snel verleggende smeltwaterstromen. Het 
water sliep brede dalen uit. In het Holoceen, 
dat zo’n 12.000 jaar geleden begon, steeg de 
temperatuur geleidelijk. Planten en dieren die 
zich tijdens het Weichselien naar het zuiden 
teruggetrokken hadden, konden weer naar het 
noorden opschuiven. Naarmate de grondwa-
terstand steeg en er meer loofbomen kwamen 
werd Hoog-Nederland steeds natter. Ongeveer 
7000 jaar geleden was Het Groene Woud bedekt 

|   Vlechtende rivier in IJsland. ( foto Kees Quinten, 2011)

|   Topografische kaart van Liempde en omgeving, de aangegeven gebieden worden hieronder  
besproken (bewerking Karel Voets) 

|   AHN Hoogtekaart Liempde en omgeving. Het lage 
Dommeldal (blauw) en de hogere akkercompexen (rood) 
zijn goed te herkennen (bewerking Karel Voets)
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|   Hezelaarse akker te Liempde ( foto Kees Quinten, 2016) |   Grootschalige verkaveling in de Smalderakker ( foto Kees Quinten, 2017)

|   Kleinschalige verkaveling in de Smalderakker. Kadasterkaart 1832 (bewerking Jan Hazenberg, Stichting Kèk Liemt, 

foto Kees Quinten, 2018). en Liempde. Het landschap bestaat uit kleine 
dekzandwallen, afgewisseld met smeltwater-
stroompjes die op het eind van de laatste glaci-
alen ontstaan zijn. Oorspronkelijk bestond De 
Mortelen uit moerasbos op de natte plekken en 
eiken-berkenbos op de hogere donken.

In de Middeleeuwen hadden de inwoners 
van Oirschot het gebied De Mortelen als 
“gemene grond” in gebruik.135 Het bestond 
uit uitgestrekte bossen en lokaal heide. De 
inwoners van Oirschot gebruikten de bossen 
en de heide om er hout, plaggen en bosstrooi-
sel te winnen en om er varkens, schapen en 
koeien te weiden. Toen de bolle akkers rond 
Oirschot de groeiende bevolking niet langer 
van voldoende voedsel konden voorzien, werd 
een begin gemaakt met de ontginning van De 
Mortelen. Er ontstonden een aantal gehuchtjes 
met akkers. Daarnaast vestigden boeren zich 
verspreid op een aantal donken. De lage natte 
delen werden als grasland gebruikt. Het groot-

en leem, bleven op het land achter en zorgden 
voor de ophoging van de dekzandgrond tot 
bolle akker. Een dikke, donkere, humusrijke 
bovenlaag werd zo gevormd: de enkeerdgrond. 

De meeste landbouwbedrijven waren erg 
klein. Door vererving raakten de percelen 
nog meer versnipperd. Dit leidde tot een zeer 
kleinschalige percelering van de bolle akkers. 
In de loop van de 20e eeuw en met name na de 
ruilverkaveling na 1980 is er een enorme schaal-
vergroting opgetreden. Mede daardoor zijn er 
op de bolle akkers nauwelijks nog houtwallen 
te vinden. 

De Mortelen, Heerenbeek en Velder
Het gebied van De Mortelen, Heerenbeek en 
Velder maakte duizenden jaren deel uit van het 
Woud van Oirschot. De Mortelen liggen in het 
overgangsgebied van de zandige gronden van 
de Kampina en Banisveld in het westen en de 
lemige gronden van De Scheeken onder Best 
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op een relatief grote duinkop aangelegd. 
Velder is al vanaf de 13e eeuw in het bezit 

van de Heren van Boxtel. Het werd gebruikt 
als jachtgebied met grote boompartijen, voor-
namelijk eiken en linden, en voor een klein 
gedeelte als hakhout. Rond Velder werd een wal 
aangelegd om het wild binnen te houden en het 
vee van anderen buiten. Door de aanleg van de 
grenswal werd de afwatering in het gebied ver-
stoord. Op het eind van de 19e eeuw verloor het 
hakhout zijn functie en bleef Velder een bos met 
vooral opgaande bomen.

In 1303 wordt door de hertog van Brabant, het 
Oirschotse Heerenbeek als onontgonnen gebied 
uitgegeven aan de in 1129 gestichte Abdij van 
’t Park in Leuven. De bodem van Heerenbeek 
bestaat in hoofdzaak uit lemige fijnzandige 
beekeerdgronden. Op een diepte van 40 tot 
120 cm zit een leemlaag die zorgt dat het water 
stagneert. Vooral het oostelijke deel en de omge-
ving van de grenswal is een groot deel van het 

ste deel bleef als bos in gebruik. Veel oude bos-
kernen en houtwallen grenzen aan wallen en 
dijkjes. In het verleden kwam er veel hakhout 
voor met Zwarte els, Fladderiep, Haagbeuk en 
Es, kenmerkende soorten voor een nat gebied. 
In de latere 18e en 19e eeuw werden er in de 
oude boskernen ook Canadapopulieren en 
zomereiken aangeplant. Een deel van het land-
schap is rond 1900 bebost omdat het niet lan-
ger rendabel was om er te boeren. 

Tijdens de ruilverkaveling Oirschot-Best in 
de jaren zestig werden de huidige diepe sloten 
gegraven. Dit leidde tot verdroging van het 
gebied. Het kleinschalig hoevenlandschap 
bleef bij de herverkaveling voor een groot deel 
bewaard. 

Velder ligt in een dekzandlaagte. Deze laagte 
werd door kleine waterloopjes doorsneden 
die via de Groote Waterloop afwaterden op de 
Dommel. De beekjes slingerden om lage duin-
kopjes. Het huis en de akkers van Velder werden 

|   De Mortelen ( foto Kees Quinten, 2018) |   De Velderse Allée. Dit is de hoofdas van het 17e eeuwse sterrenbos ( foto Kees Quinten)
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In 1468 kregen onder andere de inwoners van 
Liempde van hertog Karel de Stoute het poot-
recht rond de gemeijnt toegewezen. 

De voorpootstroken lagen aan de rand van de 
gemeijnt. Zij markeerden de grens tussen privé 
en gemeijnt op het moment dat de voorpoot-
strook werd aangelegd. Door het voorpoot-
recht mochten particuliere grondeigenaren 
op gemeijntgrond bomen planten en oogsten. 
Tot 1800 werd het gebied als gemeijnt gebruikt 
door de boerengemeenschappen uit Best, 
Liempde, Sint-Oedenrode en Boskant. Het was 
gemeenschappelijk gebied, open en onver-
kaveld. Voorpootstroken, oude walgrenzen 
en wallen en oude wegen herinneren nog aan 
die periode. Het gebruik van de gemeijnt was 
velerlei. Dorp, Kerkeind en Koestraat gebruik-
ten Vleesbroek, Hezelaar het Hezelaarsbroek 
als gemeijnt. Klein-Hoekje en Loo-eind benut-
ten Goossenbunder en Vrilkhoven gebruikte 
Ooiendonk139. Vanuit deze gehuchten wer-
den koeien en schapen verzameld om op de 
gemeijnt te weiden. De beemden en de nattere 
open plekken in het bos werden gebruikt 
als hooiland. Plaatselijk werd turf gestoken. 

jaar zeer nat. Door de ontginning van het natte 
bosgebied ontstond er een reeks conflicten tus-
sen Heerenbeek en Velder. De afdamming van 
de Groote Waterloop door de aanleg van de 
Velderse wildwal verslechterde de afwatering van 
Heerenbeek. Om de ontginning van Heerenbeek 
mogelijk te maken werd er een waterloop gegra-
ven parallel aan de grenswal . Deze gaat door de 
grenswal heen over Velder en voert zijn water af 
richting Lennisheuvel. De waterloop doorsnijdt 
daarbij de waterscheiding die noord-zuid door 
Velder-Heerenbeek loopt.136

De Scheeken138

De Scheeken behoorde tot de Vroege 
Middeleeuwen tot een groot aaneengesloten 
woud, met een enorme natuurlijke rijkdom. 
Door de lage ligging hebben grote delen van het 
gebied zich tot 1500 ontwikkeld tot elzenbroek-
bossen waar het water ’s winters op het maai-
veld stond. Op de relatief hoger gelegen podzol-
gronden in De Scheeken, waar infiltratie over-
heerst, ontstond door droogte eiken-berkenbos 
of een meer gemengd eikenbos. De hertog van 
Brabant gaf in 1326 aan onder andere de inwo-
ners van Liempde De Scheeken als gemeijnt uit. 

|  Heerenbeek. ( foto Kees Quinten, 2018) |   De Scheeken, een verkamerd landschap ( foto Siebe Swart, RCE)

|   Natuur in De Scheeken (illustratie Jeroen Helmer, ARK-Natuurontwikkeling) 137
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het sterkst voorbij het midden van de bocht. 
Zodoende verplaatsen bochten zich geleidelijk 
aan stroomafwaarts. Daardoor kan de beek 
zich zijwaarts door het landschap verplaatsen. 
Bochten worden afgesneden, waardoor een aan-
tal geïsoleerde meanders ontstaan zijn. 

In een overstromingsgebied is de stroom-
snelheid het hoogst het dichtst bij de rivier en 
neemt af naarmate de afstand tot de rivier gro-
ter wordt. De zwaardere zanddeeltjes bezinken 

Het Dommeldal
De Dommel slingert in een dal van enkele hon-
derden meters breed. De gronden die er aan 
grenzen zijn nat en voornamelijk in gebruik 
als grasland. Parallel aan het dal liggen de 
oude bouwlanden. Ze zijn ontstaan door het 
eeuwenlang opbrengen van plaggen vanaf de 
Middeleeuwen. De overgang van beekdal naar 
hoge gronden wordt veelal geaccentueerd door 
steilranden141. Het Nederlandse Dommelstelsel 
ligt voor het grootste deel in de Roerdalslenk, 
een uitgestrekt dalingsgebied. Op het einde van 
het Weichselien ontstonden hier diepe smeltwa-
terdalen. De smeltwaterstromen geven het oer-
dal van de Dommel vorm door erosie, waarbij 
plaatselijk de leemlagen worden doorsneden. 

Vervolgens werden de leembekkens en de 
restanten van de dooimeren afgedekt met dek-
zand. De beekdalen werden voor een deel opge-
vuld. De beken van het Dommelstelsel zijn laag-
landbeken. Vanaf Eindhoven wordt de Dommel 
tot de benedenloop gerekend. De benedenloop 
meandert sterk in het beekdal. Bij weerstand 
in de bedding door zandbanken of omgevallen 
bomen verlegt de stroomdraad van het water 
zich. In de buitenbocht is veel stroming en 
turbulentie. Het water stoot er tegen de oever 
en veroorzaakt erosie. De oevers zijn daardoor 
steil en het water is er diep. In de binnenbocht is 
weinig stroming. Daar sedimenteert materiaal 
en is het ondiep. Erosie en sedimentatie zijn 

door de Heidemaatschappij. De ruilverkave-
ling van 1938-1959 was een van de eerste met 
een landschapsplan140. Hierdoor is de histo-
rische onderlaag zichtbaar gebleven en is de 
basis gelegd voor de historische boskern in het 
midden van het gebied. Moderne natuuront-
wikkeling door Brabants Landschap brengt 
het historische ecosysteem langzaam weer 
terug. In De Scheeken overheersen de rechte 
lijnen. Het is een echte broekontginning die 
zich kenmerkt door blokverkaveling. Het land-
schap wordt gedomineerd door populieren. Ze 
zijn aangeplant als productiehout en variëren 
vooral wat betreft hun ondergroei. De bossen 
staan daarbij gewoonlijk op rabatten. Ze zou-
den anders gewoonweg verzuipen.

De bodem van De Scheeken ligt gemiddeld 
op 9.3 m + NAP. De Goossenbunder ligt op 9.6 
m + NAP en het Hezelaarsbroek op 9.1 m + NAP. 
Het neerslagoverschot zorgt in de winter voor 
veel wateroverlast voor de boeren. Door het 
leempakket in de bodem kan het water moeilijk 
wegzakken. Via grondwaterstromen wordt het 
water van hoger gelegen gebieden aangevoerd. 
Dit komt in De Scheeken als kwelwater aan 
de oppervlakte. Via een aantal stroomlaagtes 
waterde het gebied in noordoostelijke richting 
op de Dommel af. Later werden, om de afwate-
ring te verbeteren, de Groote Waterloop en de 
Berkenloop genormaliseerd en een aantal afwa-
teringssloten gegraven.

Houtwinning was het voornaamste bodemge-
bruik. Hout was nodig als timmerhout en als 
gebruikshout voor gereedschapsstelen, boon-
staken, vlechthout voor vistelstek. Musterds 
werden gebruikt als brandhout voor de kachel, 
voor de oven van de bakker, in steenbakkerijen 
en voor de smidse. Eikenschors werd gebruikt 
als grondstof voor de leerlooierijen. Op veel 
plaatsen werd strooisel gewonnen ten behoeve 
van de potstal. Vanaf de Franse tijd, rond 
1800, werden de gemeenschappelijke gron-
den eigendom van de gemeenten. Sindsdien 
zijn de randen van de gemeijnt uitgegeven 
en verkaveld in kleine percelen, die door de 
hakhoutcultuur een uitgesproken kleinscha-
lig landschap hebben opgeleverd. Hooi- en 
graslanden zijn van elkaar gescheiden door 
houtwallen, bosschages, smalle bosstroken en 
breed uitgegroeide heggen. Met de opkomst 
van de klompenmakerijen nam de populieren-
teelt een hoge vlucht. De Canadese populier is 
een snelle groeier die het goed doet op de leem-
houdende natte grond van De Scheeken. Steeds 
meer populieren werden aangeplant vooral 
via het voorpootrecht. Hakhout maakte soms 
plaats voor populierenbos. Ook hooilanden en 
broekgronden werden perceelsgewijs beplant 
met populier. De komst van de Canadapopulier 
ging gepaard met schaalvergroting in de bos-
bouw. Rond 1900 ontstonden er twee groot-
schalige landbouwbedrijven na ontginning 

|  De Scheeken Liempde ( foto Kees Quinten, 2016) |  Het Dommeldal ( foto Kees Quinten, 2017)

|  Erosie in het Dommeldal onder Liempde ( foto Kees Quinten, 2017)
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maakt voor water. Daarom is er al duizenden 
jaren bos aanwezig.

De Geelders was een onderdeel van een 
gemeijnt, de Bodem van Elde. De inwoners 
van Kasteren kregen in 1314 gebruiksrechten in 
gedeelten van de De Geelders van de hertog van 
Brabant. In het gebied lagen een aantal kampen, 
omringd door een wal. Dit waren particuliere 
ontginningen die buiten de gemeijnt vielen. 
Deze boskampen werden vrijwel altijd gebruikt 
voor de houtwinning. Aan de randen van som-
mige boskampen (onder andere Het Speet) is 
een voorpootstrook van twaalf meter aanwezig. 
Hier stonden vooral opgaande eiken. Hakhout 
werd gekapt op de wallen en in de kampen. Het 
hakhoutbeheer is voortgezet tot ongeveer 1940. 
Bijzonder in het bos zijn de kleine stukjes heide 
en een schraalland midden in het natuurgebied. 
Aan de oostkant wordt De Geelders ontwaterd 
via de Beekse Waterloop. In het kader van de 
ruilverkaveling Sint-Oedenrode in de jaren 
tachtig is deze verbonden met andere waterlo-
pen en verdiept. Dit leidde tot verdroging van 
het totale Geelderscomplex.

In de werkverschaffing van 1938 tot 1942 is 

is er nog lang geen sprake van min of meer 
natuurlijke levensgemeenschappen. Het water 
is nog zeer voedselrijk en echte beekplanten 
zien we alleen nog bovenstrooms Eindhoven.

Kasteren en De Geelders
Kasteren bestaat landschappelijk uit drie delen: 
het Dommeldal, een dekzandrug en de leem-
rijke bossen van De Geelders en De Maai. Op de 
oeverwal langs de Dommel werden plaatselijk 
boerderijen gebouwd, zoals Het Groot Duijfhuis. 
De beemden langs de beek werden benut als 
hooiland. De dekzandrug ontwikkelde zich tot 
een bolle akker. Door eeuwenlange bemesting 
met mest uit de potstal vermengd met strooisel 
van planten werd de grond opgehoogd met een 
dikke laag zwarte humusrijke grond. Vanaf de 
Middeleeuwen zijn in het gebied een aantal grote 
hoeven (onder andere Slijkhoeve, Wedehage, 
Hoeve ten Maye, Savendonk) tot ontwikkeling 
gekomen. Daarnaast waren er ook kleine zelf-
voorzienende boeren, waarover minder gegevens 
bekend zijn.144 De Geelders heeft haar natte 
karakter te danken aan een uitgestrekte ondiepe 
leemlaag, die de bodem moeilijk doorlaatbaar 

water niet kwijt. Hierdoor namen de overstro-
mingen in de winterperioden toe. 

De toenemende wateroverlast in het stroom-
gebied van de Dommel leidde in 1863 tot de 
oprichting van Waterschap De Dommel. Door 
afsnijding van meanders werd de hoofdstroom 
tussen 1875 en 1885 met een kwart ingekort. 
Vrijwel alle “stille Dommeltjes” die we nu ken-
nen, zijn destijds van de rivier afgesneden. 
Ze verkeren dan ook nagenoeg in dezelfde 
staat van verlanding. Door het graven van het 
Afwateringskanaal bij Boxtel en de kanalisatie 
van de Dommel tussen Boxtel en ’s-Hertogen-
bosch in 1970-1971, na grootschalige overstro-
mingen, is de waterafvoer nog verder versneld.

De Dommel ligt tamelijk gefixeerd in zijn 
bedding143. Enerzijds doordat het riviertje in 
leempakketten ligt die niet gemakkelijk erode-
ren. Anderzijds door allerlei ingrepen van het 
waterschap: zandbanken worden verwijderd, 
geërodeerde oevers hersteld, langs de oevers 
worden bomen geplant, ingevallen takken 
en bomen worden verwijderd. In de loop van 
de vorige eeuw is de grote vervuiling van het 
Dommelwater aanzienlijk verminderd. Toch 

dicht bij de rivier, de lichtere klei- en leemdeel-
tjes pas als het water op lagere plekken stil komt 
te staan. Het zand klinkt nauwelijks in, dit in 
tegenstelling tot de fijne kleiachtige deeltjes. 
Zo ontstaat langs de rivier een oeverwal en op 
afstand een lager gelegen kom. Hoeve Het Groot 
Duijfhuis op Kasteren en de Liempdse Sint-
Janskapel konden vlak aan het water gevestigd 
worden omdat deze op een oeverwal liggen. De 
Dommel ontvangt zijn water uit allerlei boven-
lopen, zijdalen en laagtes. Veel van die laagtes 
lagen vroeger geïsoleerd142. Het water verza-
melde zich in moerassen en vennen en zakte in 
de zomer in de bodem weg. In het leemgebied 
bleven zijdalen lang nat. Door ontginning en 
ontwatering werd er een fijnvertakt ontwate-
ringsstelsel gegraven en aan de Dommel gekop-
peld. Naarmate meer woeste grond in cultuur 
wordt gebracht moet er meer water door de 
Dommel worden opgenomen. Bij pieken voert 
het water een grote hoeveelheid zand mee, 
wat weer leidt tot verzanding. Watermolens 
stuwden het water voortdurend op en zorgden 
bovenstrooms voor wateroverlast. 

Als de Maas hoog stond kon de Dommel zijn 

|   Aanslibbing in het Dommeldal onder Liempde ( foto Kees Quinten, 2017) |  Kasteren. ( foto Kees Quinten, 2018)
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overal nog intact. Ook midden over het ter-
rein loopt een wal die door Natuurwerkgroep 
Liempde onderhouden wordt. Bij de 
Gerritshoeve is de wal langs de Bunderdijk en 
een deel van de Sortestraat nog duidelijk her-
kenbaar. De Bunderdijk ligt door ophoging 
relatief hoog in het landschap. De wal ligt 
ongeveer op dezelfde hoogte als de Bunderdijk 
en een halve tot één meter boven het grasland 
van de Gerritshoeve. Langs de Roderweg zijn de 
ingrepen in het landschap zodanig geweest dat 
er van een wal niets meer te zien is. Tijdens de 
ruilverkaveling De Scheeken van de jaren vijftig 
is het voorpootrecht langs de wegen van de aan-
grenzende boeren overgegaan op de gemeente 
Liempde. Als reactie daarop werden door de 
boeren veel bomen gekapt. 

De gemeente plantte nieuwe bomen aan 
langs de wegen en de boeren langs de randen 
van hun eigen perceel. Op een aantal plaatsen 
zoals in de Vleesbroekstraat en de Bunderdijk 
zijn deze dubbele rijen populieren aan weers-
kanten van de weg nu nog te vinden. De grens 
tussen de gemeente Best en de voormalige 
gemeente Liempde, en dus de grens tussen 
de gemeijnt van Best en Liempde, wordt voor 
een deel gevormd door de Berkenloop. Vanaf 
de Hamsestraat is langs de Berkenloop een 
kleine verhoging waar te nemen parallel aan de 
Berkenloop. Het is niet vast te stellen of dit een 
oorspronkelijke wal is of het gevolg van latere 
bewerkingen. Bij de Ginnikendijk wordt de 
grens tussen Best en Liempde gevormd door een 

geriefhout. Op veel plaatsen zijn ze verdwe-
nen, omdat ze hun functie verloren en door de 
schaalvergroting in de landbouw. Op de hoge 
akkers rondom het dorp verdwenen landwegen 
en kerkenpaden. Langs de wegen die er nog over 
zijn, zijn geen houtwallen meer te vinden. 

De steilranden die de overgang vormen van 
de hoge akkers naar het Dommeldal zijn op 
de meeste plaatsen nog duidelijk zichtbaar in 
het landschap. Van de dichte begroeiing die 
het vee en het wild destijds van de akkers weg 
moesten houden is vrijwel niets meer terug 
te vinden. Aan de rand van de Smalderakker 
treffen we een steilrand aan van één tot twee 
meter, vervolgens een diepe sloot en dan het 
weiland van het Dommeldal. Plaatselijk staan 
er nog een paar knotwilgen. De overgang 
van de Kerkakker naar het Dommeldal is 
minder scherp, maar nog wel herkenbaar. Het 
hoogteverschil bedraagt globaal een halve 
meter. Langs het fietspad naar Olland is weer 
een echte steilrand te zien. Het hoogteverschil 
tussen de hoge akker en het grasland is circa 
één meter. De Natuurwerkgroep Liempde heeft 
langs deze steilrand een rij knotwilgen geplant. 
Een stuk is aangeplant met een houtwal. Hier 
is plaatselijk een bramenstruweel ontstaan. Dit 
geeft een beetje een beeld van hoe het er vroeger 
uit gezien kan hebben.

De Hezelaarse Akker wordt begrensd door 
de Hezelaarsestraat en de Roderweg. Hier is 
weinig meer terug te vinden van de houtwallen 
die er vroeger waren. Langs een gedeelte van 
deze straten staat een rij populieren; elders zijn 
deze gekapt en niet terug geplant. Op sommige 
plaatsen is het hoogteverschil tussen de akkers 
en de voormalige broekgronden aan de over-
kant van de weg duidelijk waarneembaar. De 
Vrilkhovense Akker wordt doorsneden door de 
Rijksweg A2. Hier is niets meer herkenbaar van 
de oude situatie. Langs de Brukelsestraat zien 
we een scherpe overgang tussen de Vrilkhovense 
Akker en het veel lagere, natte gebied van De 
Prangen. Het hoogteverschil is plaatselijk meer 
dan één meter. In De Prangen vinden we de 
oude situatie van kleine percelen omgeven door 
een houtwal nog op een aantal plaatsen terug.

In De Scheeken ontstonden rond 1900 
de Gerritshoeve en de Annahoeve (Goossen 
Bunder) als grootschalige ontginningen. De wal 
die rond Goossen Bunder is aangelegd is vrijwel 

een groot deel van De Geelders opnieuw inge-
richt. De bodem is daarbij driekwart meter diep 
gespit en op rabatten gezet. Eigendomsgrenzen 
zijn daarbij gerespecteerd, maar van de bodem-
structuur is veel verloren gegaan.145

Wallen in Liempde
Rond 1900 kwamen er in Liempde nog op grote 
schaal aarden wallen voor, al dan niet beplant 
met houtige gewassen. Zij werden aangelegd als 
begrenzing van percelen, als veekering, om wild 
buiten te houden en om te voorzien in brand- en 

|  De Geelders ( foto Kees Quinten, 2012)

|   Steilrand van de Smalderakker naar het Dommeldal  
( foto Kees Quinten, 2018)

Smalderakker

Kasteren 

B

A

|   AHN146 kaart met doorsnede van de Smalderakker naar 
Het Groot Duijfhuis, Kasteren. Het hoogteprofiel A-B is 
hieronder weergegeven.  (bewerking Karel Voets) 

|   Steilrand langs de fietspad van Liempde naar Olland ( foto Kees Quinten, 2018)

|   Hoogteprofiel met doorsnede van de Smalderakker (A) 
naar Het Groot Duijfhuis, Kasteren (B). (bewerking Karel Voets) 
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oost-west verlopende sloot. Aan beide zijden, 
maar vooral aan de noordkant zijn restanten 
te onderscheiden van een wal die ongeveer een 
halve meter hoger ligt dan de omgeving. 

In De Scheeken ligt het Bos Ooijendonk. 
Hier is, als een van de weinige plaatsen in Het 
Groene Woud, nog een complete Middeleeuwse 
voorpootstrook aanwezig. Het bos ligt paral-
lel aan de Ooiendonksestraat in de voormalige 
gemeijnt Ooijendonk. De voorpootstrook ligt 
aan de oostzijde van het bos, op de rand van de 
gemeijnt en het particuliere eigendom. Het bos 
is geheel van rabatten voorzien met uitzonde-
ring van de voorpootstrook. Het voorpootrecht 
in Liempde dateert uit 1468. Waarschijnlijk zijn 
de voorpootstroken kort nadien aangelegd. Op 
de kaart van 1832 zijn de voorpootstroken dui-
delijk zichtbaar. Zij geven een indicatie van de 
situatie op het moment van uitgifte.

Het laatste deel van de Sortestraat vormde de 
grens van de gemeijnt van het Hezelaarsebroek 
onder Liempde en de gemeijnt van Sint-
Oedenrode. Langs deze weg ligt het Bos van De 
Sort dat vroeger onder de gemeente Liempde 
hoorde, maar na de gemeentelijke herinde-
ling van 1996 in zijn geheel bij Sint-Oedenrode 
kwam. Het is een restant van een eeuwenoud 
leembos waar zeldzame boomsoorten als de 
Fladderiep zich hebben kunnen handhaven. In 
het bos zijn de grenswal en de grenssloot op een 
aantal plaatsen duidelijk te herkennen. 

Daarbuiten ligt de voorpootstrook van circa 
12 meter, beplant met bomen en hakhout. 
Vervolgens komt de weg. Aan de overzijde van 
de weg vinden we over een paar honderd meter 
de restanten van de wal rond de gemeijnt die 
zich voortzet langs de Bunderdijk. Langs de rest 
van de Sortestraat is deze wal verdwenen door 
grondbewerking van de Gerritshoeve. Aan de 
noordkant van het Bos van De Sort vinden we 
ook een wal over een lengte van enkele honder-
den meters. Hier is geen voorpootstrook te zien.

Op Kasteren zijn vanaf de Hoogstraat (nu: 
Savendonksestraat, Liempde) vanaf het begin 
van de veertiende eeuw een aantal kampen ont-
staan: ontginningsblokken omgeven door een 
wal. Deze wal diende als grensmarkering, als 
veekering en als wildwal. De wal was mogelijk 
beplant met hak- en knotbomen en al dan niet 
gedoornde struiken. Vanaf de Hoogstraat kon-
den de boeren van Kasteren de Schutstraat en de 

|   Kraanvogels in De Scheeken ( foto Dirk Eijkemans, 2011)

|   De wal rond Goossen Bunder aan de Hamsestraat ( foto Karel Voets, 2018) 

|   De Bunderdijk met aan weerszijden een dubbele rij  
populieren. Rechts ligt de houtwal die de Gerritshoeve 
begrenst ( foto Kees Quinten, 2018)

|   De houtwal langs de Gerritshoeve is in 2017 gedeeltelijk 
gekapt door de Natuurwerkgroep Liempde ( foto Karel Voets, 2018) 

|   De wal op de grens van Liempde en Best bij de 
Ginnikendijk ( foto Kees Quinten, 2018)
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Teutelaerstraat149 (nu pad Gilders) gebruiken als 
veedrift om hun dieren tussen de kampen door 
naar de gemeijnt binnen de huidige De Geelders 
te brengen (o.a. gemeijnt Teutelaer, Gemeijnt 
Speetjen en de Hooge Beekheide, nu Eekhoorn). 
De begrenzing van de Schutstraat ligt voor een 
groot deel al vanaf de vijftiende eeuw vast en 
is slechts beperkt door aanpassingen in de tijd 
gewijzigd150. In 1462 is het voorpootrecht door 
de hertog van Brabant verleend aan De Bodem 
van Elde. De eigenaren van de boskamp moch-
ten, tegen betaling, een strook opgaande bomen 
planten op de gemene grond. De gebruikers van 
de gemeijnt mochten wel de begrazing blijven 
voortzetten151. Langs de Schutstraat en vervol-
gens langs de boskamp van Het Speet is deze 
voorpootstrook nog duidelijk aanwezig. Deze is 
als bosstrook behouden gebleven en is nu eigen-
dom van Staatsbosbeheer. In 1832 bestond de 
kamp De Buitenkamp (vroeger Batekamp) aan 
de Savendonksestraat/Schutstraat geheel uit 

|   Voorpootstrook Ooijendonk, vrij van beplanting ( foto Ger van den Oetelaar, 2017) 

|   Deze kaart uit 1777 was nodig vanwege 
onenigheid over grenzen tussen de 
gemeenschap van Best (toen gemeente 
Oirschot) en Liempde. De letter N (= Broek 
genaamd de Ooijendonk) staat midden 
in de langgerekte deel van de gemeijnt 
Ooijendonk. De huidige Ooiendonksestraat 
loopt van zuid naar noord via de letter ‘N’. 
Het huidige bos is dus nog niet aanwezig. 
Ten westen van Oijendonkse wal komt later 
het Bos Ooijendonk. 147

|   AHN kaart148 van De Sort (bewerking Karel Voets, 2018) 

|   De Sort v.l.n.r. het oorspronkelijke bos; de wal; de greppel; 
de voorpootstrook ( foto Kees Quinten, 2018)

|  De Schutstraat met links de voorpootstrook ( foto Kees Quinten, 2018)

hakhout. Op de Bonnekaart uit 1908 is te zien 
dat de hele kamp omgeven was door een hout-
wal. Deze is verdwenen bij de ontginning tot 
weiland in 1939. Tijdens de boomfeestdag van 
2016 is door Natuurwerkgroep Liempde, samen 
met Liempdse schoolkinderen, de kleinschalig-
heid terug gebracht door het aanplanten van 
houtsingels (zie ook hoofdstuk 9). 

Aan de westkant van de Kasterensestraat ligt 
het bos De Kasterense Braeck. Hier ligt aan de 
zuidkant van het bos over een lengte van een 
paar honderd meter nog een goed zichtbare wal. 

Op de grens van de Maaistraat en de 
Kartuizerweg in Olland ligt een bos dat eeu-
wenlang toebehoorde aan het Mannengasthuis 
in Boxtel. Sinds kort is het eigendom van het 
Brabants Landschap. Dit bos is bijna rondom 
omgeven door een grenswal. 
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 De grootste, mooiste en dikste Fladderiep van De Scheeken staat in De Sort, waar de soort zich ook verjongt. 
Links staat deze Fladderiep, rechts staat, net op de voorpootstrook, een oude Zomereik ( foto Ger van den Oetelaar, 2016) |  De wal van de Kasterensche Braeck (bron AHN152) 

|   Een gedeelte van de wal van het voormalig eigen-
dom van Mannengasthuis (AHN153) 

|   Oorvormige glasslak. De Scheeken is een 
slakkenparadijs ( foto Ingrid Margry-Moonen, 2012) 
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|   Voorpootstrook De Sort met knot van Zomereik ( foto Jac Hendriks, 2018) 

Jac Hendriks

Voorpootrecht
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ontginnen. Het voorpootrecht komt alleen voor 
in Het Groene Woud en de Kempen. Dit heeft 
zeker te maken met de grote behoefte aan hout 
voor de uitbreiding van Den Bosch, dat één van 
de belangrijkste steden van het zuiden was.

Het voorpootrecht is uitvoerig onderzocht 
door de Bossche rechter A. van Sasse van Ysselt 
(1894).155 Uit zijn boek zijn de onderstaande 
gegevens afkomstig. De voorwaarden die 
golden bij voorpoot werden oorspronkelijk 
opgenomen in een document dat charter of 
pootkaart werd genoemd. Het recht van voorpo-
ting werd voor altijd verleend. De oudste poot-
kaart is die van Haaren uit 1396. In 1447 kreeg 
Oirschot zijn pootkaart. Hierin werd bepaald 
dat er voor de volgende boomsoorten houtschat 
moest worden betaald: ‘... Den houtschat is alhier 
verschuldigd van alle opgaande eykeboomen, takken, 
spaanderen en worteleynden, uytgenoomen de schors, 
die geen houtschat betaalt, verder mannekens, essen, 
ipen, beuken, esdoorn, doorn, platanus, taxis, grove 
den, hulshout, appelen, peeren en nooteboomen en alle 

uitgegeven als gemeijnt. Ook de heer van Boxtel 
gaf in zijn gebied drie gemeijnten uit. In de 
uitgiftebrieven werd het gebruik vastgelegd en 
gereglementeerd. De boeren bleven de grond 
gebruiken zoals ze altijd gedaan hadden, maar 
ze moesten er vanaf dat moment naast een een-
malig startbedrag wel een jaarlijkse cijns (belas-
ting) voor betalen als recognitie. Hiermee gaven 
ze aan dat de grond nog steeds eigendom was 
van de heer.

Het ontstaan van voorpootstroken
In de 15e eeuw was alle bos op de gemeijnt vrij-
wel verdwenen door intensief gebruik. Om de 
aanplant en bescherming van bomen te bevorde-
ren en zodoende de houtnood te lenigen gaven 
de hertogen van Brabant en de heer van Boxtel 
tegen betaling aan particuliere grondeigenaren 
het recht uit om aangrenzend aan hun eigendom 
op de gemeijnt bomen te planten in een strook 
van 25 tot 80 voet breed (7,5 tot 24 m). De hout-
nood werd in eerste aanleg veroorzaakt door het 

den de vorm van kampen met een wal langs 
de buitenkant als eigendomsmarkering. De 
kampen werden ingericht voor bouwland, wei-
land of de teelt van hakhout. Aan de rand van 
de kamp werd soms een boerderij gebouwd. 
In de buurt van de dorpen sloten de ontgin-
ningsblokken dicht aaneen. Verder weg (zoals 
in de Bodem van Elde) lagen ze als eilanden in 
een zee van woeste gronden. De woeste gron-
den waren niet ingedeeld in percelen maar 
ze werden wel intensief gemeenschappelijk 
als gemeijnt gebruikt door de boeren uit de 
buurt om vee te weiden, turf te steken en hei 
te maaien. Bovendien liepen de wegen over de 
niet in cultuur gebrachte gronden. Het gemeen-
schappelijk gebruik werd onderling geregeld 
op basis van gewoonterecht. Vanaf 1300 zijn de 
woeste gronden door de hertogen van Brabant 

|   Uitspraak van rechtbank Oost-Brabant d.d. 16 november 2017154 (Weekblad De Meierij d.d. 22 november 2017) 

|   Kampontginning Het Speet in De Geelders

|   De gemeijnt op de grens van Velder (illustratie Bob Brobbel, 2014) 

IIn Het Groene Woud is het recht van voorpoot 
een bekend begrip. Grondeigenaren hebben 
hier vaak het recht om op de aangrenzende 
wegberm bomen te planten op grond van de 
gemeente. Het is een oud recht dat juridisch nog 
steeds stand houdt, zoals blijkt uit een recente 
rechtszaak in de gemeente Haaren, waarbij dit 
recht betwist werd door de gemeente bij een 
specifieke eigenaar. 

Het voorpootrecht stamt uit de 15e eeuw. Je 
moet iets van het laatMiddeleeuwse landschap 
weten om te begrijpen hoe het is ontstaan.

Middeleeuwse ontginning
Door de bevolkingsgroei in de 12e en 13e eeuw 
moesten er steeds meer woeste gronden ont-
gonnen worden om ze bruikbaar te maken 
voor voedselproductie. Ze werden in cultuur 
gebracht door kloosters en door rijke particulie-
ren, die in de stad geld verdiend hadden aan de 
opkomende handel. De hertog van Brabant en 
andere heren beschouwden zichzelf als de eige-
naren van de woeste gronden. Zij gaven tegen 
betaling blokken grond uit voor ontginning. In 
Het Groene Woud heeft de abdij van Tongerlo 
de ontginning van Baest uitgevoerd en Abdij 
van ’t Park uit Leuven die van Heerenbeek. 
Velder was bezit van de heer van Boxtel wat hij 
gebruikte als jachtgebied. Naast deze grote ont-
ginningen zijn er vele tientallen kleinere ont-
ginningsblokken van 10 tot 40 ha gerealiseerd 
door particulieren. Rond het jaar 1300 kwam er 
een einde aan de uitgifte van grond voor ontgin-
ning. 

De ontginningsblokken van de 13e eeuw had-
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|   De voorpootstrook in de zestiende eeuw. Links het cultuurland, rechts de gemeijnt met daartussen het 
verschillend gebruik van de voorpootstroken. Elke eigenaar van een aangrenzend erf kiest voor een ande-
re boomsoort of wacht wat langer voordat er gekapt wordt (illustratie Annelies Ebregt, 2018) 
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voorpotingen mogen grazen, zonder dat men 
ze mag verjagen of schutten. Ook het akeren 
(eikels laten eten) met varkens was toegestaan in 
de voorpootstrook. 

In 1669 werd door de Staten-Generaal via de 
Raad van State aan alle eigenaren in de Meierij 
de verplichting opgelegd om in een strook van 
40 tot 60 voet het voorpoten toe te passen. Dit 
gold ook voor plaatsen waar geen pootkaart 
aanwezig was. In het Reglement werd wel de 
voorwaarde gesteld (art. 4) dat smalle wegen 
alleen aan de noordzijde beplant mochten 
worden, vooral waar ze laag gelegen (nat) zijn, 
“opdat die wegen niet onbruikbaar worden 
door het missen van de Zuiderzon”. Het recht 
van voorpoting was vooral een middel gewor-
den om belasting binnen te halen. De houtschat 
is afgeschaft in 1795 in de Franse tijd (maar het 
voorpootrecht bleef bestaan).

Voorpootstroken werden later ook wel ver-
kocht aan de eigenaar van het aangrenzende 
perceel, die vervolgens een nieuwe voorpoot-
strook op de gemeijnt kon krijgen.157 Dat leidde 
dan tot een dubbele strook met bomen. Dat 
gebeurde bij de Gasthuiskamp, de Overkamp en 
de Plekkershoef (gelegen tussen de Overkamp 
en het huidige Elderbroek). 

In de Overkamp zijn deze dubbele stro-
ken nu nog in het bos terug te vinden. In de 
Gasthuiskamp zijn ze als reliëfsporen nog vaag 
aanwezig aan de binnenzijde van de ronde wal 
aan de noordkant. Bij de Plekkershoef is alles 
verdwenen door de landbouwkundige inrich-
ting. Ook de kamp is nu niet meer terug te vin-
den in de percelering.

In de Middeleeuwen kwam hout vooral 
beschikbaar uit hakhout. Hakhout groeide 
onder andere op de wallen van de kampen en 
ook wel in percelen binnen de kampen. Het 
verdroeg zich slecht met weidend vee dat de 
uitlopers van hakhout afvrat, dus moest het 
beschermd worden. Het werd gebruikt om 
ovens en kachels te stoken, als vlechtwerk (fit-
sels) voor wanden en om gereedschap te maken 
(stelen). Men had natuurlijk af en toe ook grote 
bomen nodig om aan constructiehout te komen 
voor de gebinten van schuren en huizen. Die 
opgaande bomen groeiden op erven en in de 
voorpootstroken. Echte bossen met opgaande 
bomen zonder beweiding waren zeldzaam. 

Het landschappelijke beeld in de late 

|   Middeleeuwse afbeelding van het benutten bos door  
varkens (akeren)156

 

|   Dubbele voorpootstroken in de Gasthuiskamp, Overkamp en Plekkershoef ten noorden van De Geelders op 
de Bonnekaart158 Op de topografische kaart van 1925 (de Bonnekaart) zijn de dubbele stroken goed te zien. (zie 

http://www.topotijdreis.nl/ en zet de tijdschuif op 1925)

|   Schapen op de gemeijnt159

Middeleeuwen was dus een grote open vlakte 
(gemeijnt) van gemeenschappelijk begraasde 
gronden met daarin als eilanden gelegen de 
kampen, die omzoomd werden met een rand 
van opgaande bomen. Dit beeld komt ook naar 
voren uit de gekleurde kaart van De Mortelen 
tussen Oirschot en Boxtel van de zestiende 
eeuw.

Registratie in het kadaster van 1832
De voorpootstrook nam in het landschap een 
bijzondere positie in. De grond was in eigen-
dom van de hertog (later de gemeente), er was 
sprake van een gemeenschappelijk gebruik 
(gemeijnt, weiden van vee, weg) en de bomen 
waren eigendom van de aangrenzende grondei-
genaar. 

De voorpootstroken waren niet als perce-
len ingericht met een greppel of rabatten. Bij 
de ontginning van de kampen werden beken 
opgezocht als natuurlijke grens, of de beken 
werden bij de ontginning aan de buitenrand 
van de kamp gegraven als afwatering. Waar hier 
een voorpootstrook is ingeplant ligt deze dus 

aan de overkant van de beek. Gemeentegrenzen 
werden vaak ook op de loop van de beek gelegd 
of langs de rand van een kamp. Dat betekent dat 
in het eerste kadaster van 1832 in deze situaties 
de voorpootstrook dus in een andere gemeente 
geregistreerd staan dan het eigendom waar deze 
bij hoort. De registratie van voorpoot gebeurde 
in het kadaster door de voorpoting op te nemen 
als een apart perceel op de kadastrale kaart. In 
de registers die bij de kaart hoorden (de OAT’s 
of Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) werd bij 
het betreffende perceelsnummer bij de eigenaar 
dan vermeld: de gemeente den grond, fami-
lienaam den opstand. Met opstand werden de 
bomen bedoeld, een uitdrukking die in de bos-
bouw nog steeds gangbaar is. De eigenaar van 
de opstand is steeds ook de grondeigenaar van 
het aangrenzende perceel. 

De kadastrale kaarten van 1832 laten zien hoe 
het landschap van ontginningskampen, voor-
pootstroken en gemeenschappelijk gebruikte 
gronden er uitzag op dat moment, en waar-
schijnlijk ook gedurende de daaraan vooraf-
gaande 500 jaar. Door de krans van kleine voor-

vruchtdragende bomen, uitgenomen de rode kersenbo-
men’. De houtschat is een belasting die betaald 
moest worden als er hout verkocht werd buiten 
het eigen dorp. In de pootkaart van Selissel 
(1483) van ridder Henrick van Ranst, heer van 
Boxtel, staat dat door de voorpoting de wegen 
niet belemmerd mogen worden en dat de bees-
ten van de gerechtigden (van de gemeijnt) in de 
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hoogteverschillen. In bijgaande figuur is een 
voorbeeld gegeven. 

Er zijn ook topografische kaarten waar de 
kleine hoogteverschillen als reliëf in grijstin-
ten verwerkt zijn (www.opentopo.nl). Zie bij 
de resolutie van 800 pixels blad 51B voor De 
Mortelen en blad 45D voor De Geelders. Met 
deze techniek kunnen ook vermoedelijke voor-
pootstroken worden opgespoord die in 1832 niet 
meer in het kadaster vermeld werden, omdat ze 
inmiddels bij het aangrenzende perceel waren 
gevoegd. Deze situatie is op enkele plaatsen in 
De Geelders aangetroffen. 

Voorpootstroken in het huidige landschap
De voorpootstroken langs de kampen die grens-
den aan de voormalige groene gemeijnt Het 
Broek in Sint-Oedenrode zijn vrijwel geheel 
verdwenen. Hier zijn alle percelen ingericht 
tot landbouwgrond. Vooral in het bos van De 
Geelders en op veel plaatsen in De Mortelen 
zijn nog veel restanten van de Middeleeuwse 
voorpootstroken aanwezig. De restanten van de 
oude voorpootstroken kunnen helpen om het 
oude landschap van kampen in een gemeijnt te 
lezen en te interpreteren. 

Langs de Velderse wal liggen geen voorpoot-
stroken. Dat komt omdat de ontginning van 
Heerenbeek strak aansluit op de Velderse wal. 
Deze ontginning is eerder gerealiseerd dan de 
uitgifte van voorpootstroken, die 100 jaar later 
op gang kwam. Heerenbeek heeft wel voorpoot-
stroken gehad aan de oostkant in de gemeijnt 
Verdonck (nu Veering genoemd) en de gemeijnt 
van de Scede-eijcke (De Scheeken) en aan de 
westkant in de gemeijnt Het Schoom. 

In het gebied De Mortelen zijn mooie voor-
pootstroken zichtbaar aan weerszijden langs 
de Lieringsedijk. Die aan de westkant hoort bij 
de kamp Lieren en deze is tevens voorzien van 
een grenswal aan de overzijde van de waterloop. 
De voorpootstrook aan de oostkant hoort bij de 
kamp Huiskens en deze vormt een bosstrook 
langs het weiland. Langs het pad dat parallel 
loopt aan de van Coehoornweg ligt een voorpoot-
strook langs de indrukwekkende grenswal van 
de kamp Mortelen. De kamp Zwarte Voorten is 
nog vrijwel volledig omgeven door voorpoot-
stroken. Ook in De Sort (grens Sint-Oedenrode - 
Liempde) is in een bosperceel een mooi voorbeeld 
te zien van een wal met voorpootstrook.

pootpercelen vallen de ontginningsblokken van 
de kampen erg op. 

In De Mortelen gaat het om langgerekte 
blokken die zich vanuit Oirschot als vingers 
uitstrekken in de richting van Boxtel. In Sint-
Oedenrode zien we dat ontginningsblokken 
langs de Dommel en die langs de hogere gron-
den richting Best strak aan elkaar aansluiten. 
Hier liggen de voorpootstroken als een lang-
gerekt lint aan weerszijden langs de “groene” 
gemeijnt van Het Broek.162 

De situatie in De Geelders zit er tussenin. Een 
aantal blokken is aaneengesloten tot een com-

|   Kaart Oirschot rond 1600 met ligging en grondgebruik van kampen (donkergroen). Ook hier zijn voor-
pootstroken als een rij van bomen weergegeven. Onder andere de gebieden Ertbruggen, Ter Ameyden, 
Tregelaer. Het noorden ligt rechts. Heerenbeek en Velder zijn aangegeven naast Ter Ameyden160

|   Het Broek in de Groene Gemeynte van Sint-Oedenrode  
(illustratie Karel Leenders) 

|   Deelgebied Straten te Oirschot. Voorpootstroken op de 
kadastrale kaart van 1832 in De Mortelen161 (montage en inkleuring 

Jac Hendriks) 

|   Schematisch overzicht van de relatie tussen voorpoot-
strook, eigendom van de bomen en van de ondergrond 

(illustratie Karel Leenders)

plex, maar deze worden van elkaar gescheiden 
door de Schutstraat en er zijn los liggende kam-
pen zoals de Gasthuiskamp en de Overkamp.

De gemeijnt is in de loop van de 19e eeuw 
ontbonden. De gemeenten waren eigenaar 
geworden van de grond en het gemeenschap-
pelijke gebruik werd met de Markewet van 1847 
opgeheven. De gronden werden verkaveld en 
verkocht. Daarbij werden de voorpootstroken 
als aparte percelen behandeld. De eigenaren van 
de bomen werden daarbij ook eigenaar van de 
grond. Dat is later wel betwist door sommige 
gemeenten, maar bij een rechtszaak in Sint-
Oedenrode in 1878 is beslist in het voordeel van 
de eigenaar van de bomen. 

Het herkennen van voorpootstroken
Na de verkaveling van de gemeijnt zijn er op 
de voorpootpercelen bij het herplanten van de 
bomen veelal rabatten en greppels aangelegd 
om een betere waterhuishouding te verkrijgen 
voor de bomen. Waar nu nog steeds bos staat 
kunnen de oude voorpootstroken herkend wor-
den aan die korte rabatten. Waar dit patroon 
inmiddels weer vervaagd is door het achterwege 
blijven van onderhoud kunnen ook gedetail-
leerde hoogtepuntenkaarten van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland helpen om de karak-
teristieke patronen af te lezen uit de kleine 
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De situatie langs de Schutstraat in De 
Geelders is bijzonder illustratief. Langs de 
volle lengte van deze voormalige veedrift 
Schutstraat zijn aan weerszijden op veel plek-
ken de voorpootstroken nog herkenbaar. Aan 
de oostkant gaat de voorpootstrook vergezeld 
van de wal rondom Het Speet. Aan de westkant 
zijn de wallen niet meer zichtbaar op een klein 
stukje na. De Schutstraat werd door de boeren 
van Kasteren gebruikt om hun vee naar de 
Hooge Beekheide te drijven (nu de Eekhoorn 
genaamd). Het was een smalle strook gemeijnt 
tussen de in Boxtel gelegen kampen (onder 
andere de kamp Gelders) en die van Liempde 
(Het Speet) en van Sint-Oedenrode. 

In de erfgoedstrategie voor De Geelders, zoals 
wordt beschreven in hoofdstuk 9, wordt voor-
gesteld om hier het historische landschap deels 
weer te reconstrueren.166 Dat zou kunnen door 
de bomen weg te halen op de plek waar de voor-
malige gemeijnt wat breder is en de verdwenen 
wallen weer op te bouwen of te accentueren 
met een moderne veekering (raster). De veedrift 
zou dan weer gebruikt kunnen worden als een 
verbindingsstrook voor de begrazing van het 
gebied bij de Eekhoorn (Hooge Beekheide) en 
de Buitenkamp. Daarmee zouden ook het heitje 
van Het Speet en Kiskeswei een ecologische aan-
sluiting krijgen op de open begraasde gebieden. 
Het zou dan ook een mooie verbindingszone 
worden voor de Levendbarende hagedis.

|   Voorpootstroken langs de Schutstraat op 
de Topografische kaart van 1837 ingete-
kend als onderdeel van de gemeijnt met 
een rij van opgaande bomen163

|   Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN164) Velder en Heerenbeek-Noord  
(door Jan Neefjes)

|   Nu nog zichtbare restanten van voorpootstroken langs kampen in De Geelders (blauw gekleurd)  
(kartering Jac Hendriks 2018, Kaar-tondergrond: Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

|   Nu nog zichtbare restanten van voorpootstroken langs kampen in De Mortelen (blauw gekleurd) (kartering Jac 

Hendriks 2018, Kaartondergrond: Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl)

|    AHN-kaart van Tregelaar, Zwarte Voorten en De 
Mortelen met rabattenpatroon dat voorpootstro-
ken aangeeft

|    Op de met de hand ingekleurde topografische kaart van 
1837 is de veedrift met bomen op de voorpootstroken gede-
tailleerd ingetekend165 

Blauwe gloed 
over de afbeel-
ding? Kan die 
weg?

kaart graag groter 
aanleveren

BESTAND TE KLEIN
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|   De voorpootstrook anno nu. Links het cultuurland, rechts de strook zoals die bijvoorbeeld langs de 
Schutstraat (De Geelders) nog goed te zien is. Het verschillend gebruik van de voorpootstroken is verdwe-
nen. (illustratie Annelies Ebregt, 2018) 
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|  Restanten van knoteiken (Zomereik) op de wal van Het Speet ( foto Bert Vervoort, 2012)

Ineke de Jongh

Archeologisch onderzoek naar  
de oude boswallen in de kern 
van Het Groene Woud

|   Restanten van knoteiken (Zomereik) op de wal van Het Speet ( foto Bert Vervoort, 2012)
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I
Helaas is het bewijs voor de functie vaak niet 
eenduidig en dient het archeologische onder-
zoek met archiefonderzoek of kaartonderzoek 
aangevuld te worden. 

Om de functie van de Velderse wal en die om 
Het Speet te bepalen is daarom voor het begin 
van het archeologische onderzoek, uitgebreid 
archiefonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek 
dat beide wallen meerdere functies hadden. Ze 
dienden als wild- en veekering, grenswal, wind-
wal en houtwal. 

Uit het archiefonderzoek naar Velder en de 
Velderse wal blijkt dat de heren van Boxtel in 
de Volle Middeleeuwen het waranderecht op 
Velder hadden. Een warande is een besloten 
jachtterrein dat doorgaans eigendom was van 
een vooraanstaande familie. Om de jacht met 
honden op herten en wilde zwijnen makkelijker 
en aanschouwelijker te maken, werden jacht-
terreinen vaak ei- of peervormig met gebogen 
grenzen aangelegd. Deze vorm is duidelijk 
herkenbaar in de structuur van Velder.172 De 
Velderse wal lag als grenswal op de gemeen-
tegrens en de parochiegrens tussen Boxtel en 
Oirschot, (later na 1603 tussen Liempde en 
Oirschot). Bovendien was het de eigendoms-
grens tussen het land van de heren van Boxtel, 
Velder en dat van de Abdij van ’t Park, waartoe 
Heerenbeek behoorde. De Velderse wal dient 
tevens als ondedeel van de kwartiergrens tus-
sen kwartier Peelland (waar Liempde onder 
viel), kwartier Oisterwijk (Boxtel) en kwartier 
Kempenland (Oirschot) van de Meierij van 
’s-Hertogenbosch.173 

Door een wal-greppel-systeem op een grens 
aan te leggen was het meteen duidelijk waar 

wal. Meestal lag er aan de andere kant ook een 
greppel waarvan de grond op de wal is gewor-
pen. Zo ontstond er een zogenoemd ‘greppel-
walsysteem’. 

De greppel aan de buitenzijde van de wal 
is vaak dieper en het talud steiler dan aan de 
binnenzijde. Op die manier wordt een goede 
verdediging gecreëerd tegen ongewenst bezoek 
van buitenaf en is de wal vanaf het eigen perceel 
nog goed te bereiken.168 De wallen werden van-
wege de schaarste in werkvoorziening veelal in 
de winter aangelegd waarbij ervan uitgegaan 
wordt dat één persoon in een werkdag van 10-12 
uur ongeveer 7-11 m per dag aanlegt.169 Omdat 
het maken van een wal arbeidsintensief was, 
moest het echt nodig zijn om er een aan te leg-
gen. Deze specifieke aanleiding is tegenwoordig 
niet eenvoudig meer te achterhalen. 

In Nederland worden verschillende walty-
pes onderscheiden: wallen tegen de betreding 
van percelen door mensen, grenswallen, wal-
len als bescherming tegen de wind en wallen 
tegen het betreden van het bos door vee en 
het verlaten van het bos door wild, komen in 
Nederland het meest voor.170 Binnen deze types 
is een onderscheid te maken; een uitgebreide 
beschrijving van de verschillende soort wallen is 
beschreven in hoofdstuk 1. Het is vaak op basis 
van archeologisch onderzoek naar de fysische 
verschijnselen in en rondom een wal niet moge-
lijk om de functie ervan te bepalen. In sommige 
gevallen kan geconcludeerd worden dat het om 
een verdedigingswal of landweer gaat, doordat 
paalkuilen of struikelkuilen voor een wal wor-
den ontdekt. Ook worden er soms sporen van 
een palissade op of voor een wal aangetroffen. 

vanaf 2012 verschillende vervolgonderzoeken 
gestart naar de wallen in Het Groene Woud. Op 
deze locaties zijn vanaf de Volle Middeleeuwen, 
de periode tussen 1000 en 1250 n. Chr. talloze 
wallen aangelegd. Hiervan resteert er tegen-
woordig nog een groot aantal. Eén van deze 
onderzoeken betreft het archeologisch onder-
zoek dat in 2014 is uitgevoerd naar de Velderse 
wal op Velder en de wal rondom Het Speet in 
natuurgebied De Geelders. Deze twee wallen 
liggen in Liempde, gemeente Boxtel. 

Het doel van het onderzoek was het verkrij-
gen van inzicht in de datering en de functie 
van de wallen in relatie tot de ligging in het 
historische landschap. Daarnaast diende het 
onderzoek ook om het verhaal en de aanwezig-
heid van de wallen bij omwonenden, recreanten 
en beheerders bekend te maken. Dit hoofdstuk 
start met een beschrijving van archeologisch 
onderzoek naar wallen en een uitleg van de te 
gebruiken onderzoeksmethodes. Dit wordt geïl-
lustreerd aan de hand van het archeologische 
proefsleuvenonderzoek naar de twee grenswal-
len in Het Groene Woud. Naast dit onderzoek 
zijn er in Nederland verschillende andere 
onderzoeken uitgevoerd waarbij aarden wallen 
zijn onderzocht. Hierbij is een aantal interes-
sante conclusies getrokken waarmee de resul-
taten van het onderzoek in Het Groene Woud 
vergeleken worden. 

Verschillende waltypes en functies
De aanleg van een wal begon met het graven 
van een greppel.167 De grond die hierbij vrij-
kwam werd ernaast gelegd en vormde zo een 

In een bos zijn nogal eens verschillen in de 
hoogte van het maaiveld te zien. Vaak zijn deze 
hogere en lagere plekken door natuurlijke 
oorzaken ontstaan. Het kan echter ook een 
bijzonder cultuurhistorisch element betreffen. 
Dit kan bijvoorbeeld een historische wal met 
een belangrijke functie zijn geweest, een wal 
die prominent op een grens heeft gelegen en in 
het verleden ter wering van ongewenst bezoek 
heeft gediend. Door heel Nederland zijn dit 
soort wallen te vinden. Tegenwoordig zijn ze 
vaak onderdeel geworden van een bosgebied 
en zijn ze overgroeid met vegetatie die er van 
oorsprong niet op aanwezig was. Het verhaal en 
de geschiedenis van deze wallen is met de tijd 
vaak verloren gegaan. Hierdoor weten we ook 
niet precies hoe oud ze zijn en welke functie 
ze hebben gehad. De laatste jaren vindt steeds 
meer onderzoek plaats naar de geschiedenis van 
deze oude wallen. Er wordt hierbij informatie 
verzameld over de functie, de opbouw, de oor-
spronkelijke beplanting, de cultuurhistorische 
waarden, de ligging in het oude landschap en 
het toekomstige herstel en beheer van deze his-
torische elementen. Door dit onderzoek wordt 
duidelijk waarom ze zijn aangelegd; bovendien 
komt hierdoor informatie beschikbaar die 
nodig is voor een verantwoord herstel en beheer. 

In 2011 organiseerde de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwer-
king met de Universiteit Utrecht, Netwerk 
Cultuurlandschap Geoheritage NL en Probos 
een symposium met de titel ‘Wallen in het land-
schap’met een excursie in Het Groene Woud. 
Onder andere naar aanleiding hiervan zijn 

|   Schematische doorsnede van een wal- 
greppel-systeem (illustratie Karel Voets, 2007) 

|   Boxtel, de Petruskerk bezien vanaf de 
Dommel171 

|    De Geelders met rabatten ( foto Jos van Ooijen, 2018) 
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 Archeologisch onderzoek naar de wallen: 
de gebruikte technieken 
Voordat er met archeologisch onderzoek wordt 
gestart, is het niet altijd duidelijk of er in het 
verleden een wal heeft gelegen. In sommige 
gevallen wordt een wal voor aanvang van de 
graafwerkzaamheden op oude kaarten of op 
het Algemeen Hoogtebestand van Nederland 
(het AHN) opgemerkt. In dit geval gaat het vaak 
om een grenswal, een landweer of een verde-
digingswal rondom een burcht die belangrijk 
genoeg was om op een kaart te zetten. Een 
beschrijving van dit soort wallen is in hoofdstuk 
1 van dit boek te vinden. De meeste wallen die 
bij archeologisch onderzoek worden gevonden 
zijn echter toevalstreffers. Deze wallen waren in 
het verleden goed zichtbaar, maar zijn bijvoor-
beeld tijdens een ruilverkaveling geëgaliseerd 
en op die manier uit het landschap verdwenen. 
Onder de grond zijn echter nog wel sporen te 
vinden die duiden op de aanwezigheid van een 
wal. Zo’n verdwenen wal is te herkennen aan 
twee parallel lopende greppels die op een paar 

de aanleg van wallen werd gehanteerd die in 
verschillende gebieden en perioden nauwelijks 
verschilde.181 Deze maatvoering wordt het ‘3 
en 6 voetsprofiel’ genoemd.182 Binnen deze 
standaard maatvoering is het wallichaam 80 
cm (3 voeten) hoog en aan de basis 1,60 m breed 
(6 voeten).183 Aan de buitenkant van het walli-
chaam ligt een greppel van ruim 80 cm diep en 
de bovenkant van de greppel is 1,60 m breed. 
De bovenkant van de wal en de onderkant van 
de greppel zijn beide 27 cm (1 voet) breed. Uit 
onderzoek van Keunen en Rennes184 naar de 
wildwal tussen Wageningen en Lunteren en 
de wal om landgoed Baest in Oirschot, blijkt 
dat deze standaard maatvoering ook in deze 
wallen werd gebruikt. Van der Berg gaat er in 
zijn onderzoek daarom van uit dat deze maat-
voering niet alleen in Gelderland gehanteerd 
werd, maar ook de standaard was bij de aanleg 
van wallen in Brabant.185 De afmetingen van 
de verschillende ophogingsfasen van de wal 
om Het Speet en de Velderse wal zijn hieraan 
getoetst.

de grenzen tussen de gemeenten Boxtel en 
Sint-Oedenrode in het noorden en Boxtel en 
Liempde in het westen van Het Speet. Beide 
wallen dienden ook als houtwal. Op de wallen 
stonden twee soorten hout: schaarhout of hak-
hout en opgaand hout. Het schaarhout werd 
vooral op houtwallen tussen de akkers en kam-
pen geplant om zo, naast de extra bescherming 
tegen de wind, ook meer houtopbrengst te krij-
gen. Tussen het schaarhout stonden vaak ook 
doornige struiken, vooral aan de buitenkant van 
de wal. Deze konden tot een vlechtheg gevormd 
worden door de takken te breken, om te buigen 
en samen te binden. Het hout op de houtwal-
len was hoofdzakelijk Zomereik, Hazelaar en 
Zwarte els. Her en der zijn er op de twee wallen 
nog oude hakhoutbosjes en historische knotei-
ken te vinden. Ook op Velder komen deze voor. 

Standaardisering wal-greppelsysteem
Uit archiefonderzoek naar de aanleg, maat-
voering en vorm van wallen in Gelderland180 
blijkt dat er een standaard maatvoering voor 

iemands perceel begon en ophield en het was 
een goede manier om ‘landje pik’ tegen te gaan. 
Het is namelijk onmogelijk om een wal onop-
gemerkt te verleggen en zo een deel van het 
naastgelegen land onrechtmatig in te nemen.175 

Uit het archiefonderzoek naar de eigendom-
men van de kartuizers176 en de geschiedenis 
van De Geelders blijkt dat Het Speet vanaf de 
Middeleeuwen een houtkamp of boskamp was 
waarop men opgaande bomen liet groeien. 
De wal is hieromheen aangelegd om de jonge 
opgaande bomen tegen vraat van reeën en vee 
te beschermen.177 De wal om Het Speet vormde 
als windwal ook een blokkade tegen gure wind. 
Windwallen zorgen voor een verbetering van 
het microklimaat op het gebied dat binnen de 
wal ligt. Dit bevordert de groei van gewassen, 
vruchten en ook opkomende bomen.178 Dit is 
bevorderlijk geweest voor de bosbouw op Het 
Speet die zich tot halverwege de twintigste 
eeuw heeft doorgezet.179 

De wal om Het Speet in De Geelders diende 
tevens als grenswal. Op dit gebied liepen 

|   De grenzen van de drie kwartieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch die  samenkomen op de grens  
van Velder en Heerenbeek.174  |  Hakhoutbosjes aan de zuidkant van de Velderse wal ( foto Ineke de Jongh, 2018)
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Deze sporen zijn te herkennen aan donkere ver-
kleuringen in de bodem en zijn de restanten van 
bijvoorbeeld palen, stammen of vergravingen 
naast of onder de wal. Het verticale deel van een 
proefsleuf wordt het profiel genoemd en geeft 
inzicht in de opbouw, aanleg- en herstelfasen. 
De bodem onder de wal is het maaiveld waarop 
de wal is aangelegd. Doordat bij de aanleg van 
de wal het sediment uit de greppels op het 
maaiveld is geplaatst, is deze bodem afgedekt 
en stopt het bodemvormingsproces. Deze afge-
dekte bodem is onder de wal bewaard geble-
ven en wordt een ‘fossiele bodem’ genoemd. 
In het aan de oppervlakte liggend deel van de 
wal treedt na enige tijd ook bodemvorming 
op. Bij herstel en onderhoud van de wal wordt 
deze nieuwe bodem met sediment afgedekt en 
geconserveerd. De aanlegfase en verschillende 
herstelfasen van de wal zijn in het profiel te her-
kennen aan deze afgedekte bodems. Het aantal 
afgedekte bodems die in het profiel zichtbaar 
zijn, geeft het minimale aantal herstelfasen aan. 

archeologische veldtechnieken bieden voor ver-
diepend onderzoek naar wal-greppelsystemen 
te onderzoeken.186 

Het onderzoek bestond uit een proefsleuvenon-
derzoek dat bij enkele wallen met een handma-
tig booronderzoek is gecombineerd. De op de 
Veluwe onderzochte wallen dienden als wild- en 
veekering.187 De functie van deze wallen en die 
in Het Groene Woud komt deels overeen met 
die van de Veluwe. Om meer te weten te komen 
over de opbouw van dit soort wallen zijn de 
resultaten van beide onderzoeken met elkaar 
vergeleken.

Informatie bodemprofiel 
Zowel het horizontale als het verticale gedeelte 
van een proefsleuf levert informatie bij archeo-
logisch onderzoek. Het horizontale deel van een 
proefsleuf wordt het vlak genoemd. In het vlak 
kunnen sporen van struikelkuilen, een hek-
werk, een heg of greppels worden gevonden. 

bieden vormen vaak een beschermd landschap 
waar de wallen een belangrijk onderdeel van 
uitmaken. Hier worden nauwelijks grootschali-
ge inrichtingsplannen voor opgesteld. Wanneer 
dit wel gebeurt, worden de wallen als bijzon-
dere cultuurhistorische elementen gezien en 
krijgen ze in zo’n nieuw ingericht gebied juist 
een nog prominentere rol in het landschap. Ze 
blijven zo in hun oorspronkelijke staat behou-
den waardoor destructief archeologisch onder-
zoek niet nodig is.

Om toch meer wetenschappelijk inzicht in de 
opbouw en de datering van wallen en het histo-
rische landschap waarin deze wallen zijn aan-
gelegd te krijgen, zijn ondanks het voorgaande, 
twee archeologische onderzoeken uitgevoerd. 
Bij deze onderzoeken op de Veluwe zijn twaalf 
wallen en in Het Groene Woud twee wallen die 
nog boven het maaiveld zichtbaar zijn onder-
zocht. Het onderzoek op de Veluwe diende om 
inzicht te krijgen in de opbouw van de wallen 
en de greppels én om de mogelijkheden die 

meter afstand naast elkaar liggen, het walli-
chaam hiertussen is verdwenen. 

In Nederland wordt nauwelijks doelgericht 
archeologisch onderzoek naar nog zichtbare 
aarden wallen, waarbij het wallichaam voor het 
onderzoek wordt beschadigd, uitgevoerd. Dit 
komt omdat er volgens de Nederlandse wet niet 
zomaar destructief archeologisch onderzoek 
mag worden uitgevoerd; hiervoor moet een 
goede reden zijn. Alle archeologische resten 
zijn beschermd en worden pas onderzocht wan-
neer deze resten door planontwikkelingen niet 
in of op de bodem bewaard kunnen blijven. 
In dat geval vindt wel onderzoek plaats om de 
beschikbare informatie van de archeologische 
vindplaats te documenteren. 

Een andere reden voor de beperkte hoeveel-
heid onderzoek naar wallen is dat de wallen 
die nog boven het maaiveld als wal aanwezig 
zijn, veelal in bosgebieden of aan de randen 
van kleinschalige agrarische cultuurgebieden 
liggen. Deze bossen en kleinschalige cultuurge-

|   Wallichaam tussen Bakel en Aarle-Rixtel ( foto Jan Timmers, 2008)

|   De Velderse wal boven het maaiveld te zien 
op het AHN (kaart: Koos Mol, 2018; naar digitale data 

ESRI Nederland)

  

|   De wal om Het Speet boven het maaiveld 
te zien op het AHN (kaart: Koos Mol, 2018; naar  

digitale data ESRI Nederland)

|   Doorsnede Velderse wal waarin het profiel en het vlak 
goed zichtbaar zijn ( foto RAAP, 2014)
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14C datering
14C datering is de meest gebruikte methode 
voor het verkrijgen van een datering van arche-
ologische resten en sporen. Bij deze methode 
wordt gebruik gemaakt van isotopen, of wel 
instabiele atomen. Atomen zijn de bouwste-
nen van alles op aarde en zijn samengesteld 
uit kleinere deeltjes: neutronen, protonen en 
elektronen. De protonen en neutronen vormen 
samen de kern van het atoom. Hieromheen 
bevindt zich een wolk met elektronen. Het soort 
atoom en dus het element dat hierdoor wordt 
gevormd, wordt bepaald door het aantal pro-
tonen in de kern. Bij een stabiel atoom zitten 
er evenveel protonen als neutronen in de kern. 
Het is ook mogelijk dat er meer neutronen dan 
protonen in de kern zitten. In dat geval wordt 
het atoom instabiel en wordt het een isotoop 
genoemd. Sommige isotopen worden gevormd 
door straling uit de ruimte en zenden zelf ook 
nucleaire straling uit.191 Deze isotopen worden 
radioactieve isotopen genoemd, 14C is zo’n 
soort isotoop.192 

14C ontstaat als gevolg van een constant 
bombardement van kosmische straling op de 
aarde waarbij high-energy neutronen worden 
geproduceerd. Deze neutronen reageren met 
de stikstofatomen in de atmosfeer die hierdoor 
transformeren en 14C ontstaat. Een stabiel kool-

relatie met de wal heeft maar bij toeval daar 
terecht is gekomen. Een andere beperking aan 
deze methode is dat er vaak slechts een indirecte 
datering of indicatie van een periode wordt ver-
kregen. Zoals reeds is vermeld geeft het vondst-
materiaal de periode aan tussen het eerste en het 
laatste moment waarop de wal is aangelegd of 
onderhouden. Tussen deze twee momenten kun-
nen mogelijk vele honderden jaren zitten. Om 
een sluitende datering te verkrijgen is aanvul-
lend onderzoek nodig. Er zijn bij het onderzoek 
in Het Groene Woud geen vondsten gedaan die 
op basis van hun typologie te dateren waren; de 
wallen konden daarom door middel van deze 
methode niet worden gedateerd. 

Dendrochronologisch onderzoek
Dendrochronologisch onderzoek is het dateren 
van hout op basis van jaarringen. Deze techniek 
is inzetbaar wanneer er balken, palen, staken 
of bomen met voldoende zichtbare jaarringen 
in of onder de wal worden aangetroffen. Door 
de jaarringen te vergelijken met de hiervoor 
opgestelde kalender kan het hout worden geda-
teerd.189 Indien de schors nog aanwezig is, kan 
ook het jaar waarin de boom gekapt is worden 
bepaald. Bij het onderzoek naar de wallen in 
Het Groene Woud is dit niet gevonden en is 
deze techniek dus niet toegepast. 

Op bovenstaande afbeelding is de bodemop-
bouw in een wal schematisch weergegeven. De 
bodem onder de wal is met A-B-C weergegeven. 
De jongere bodems die in het wallichaam zijn 
ontstaan, zijn met de bovenste A-B weergege-
ven. Deze jongere, afgedekte bodems in de wal 
zijn als donkere zones in het profiel te zien en 
vormen een indicatieve laag bij archeologisch 
onderzoek. Doordat deze lagen tijdelijk het 
oppervlak van de wal vormden bevatten ze 
organisch materiaal waaronder pollen en zaden 
die voor landschapsreconstructie en daterings-
onderzoek gebruikt worden. De resultaten van 
deze onderzoeken geven informatie over de spe-
cifieke periode waarin de betreffende bodem de 
bovenkant van de wal vormde. 

Datering aarden wallen
Er zijn veel verschillende methoden om vind-
plaatsen of sporen bij archeologisch onderzoek 
te dateren. Een aantal hiervan is geschikt voor 
het dateren van aarden wallen. Het gaat hierbij 
om de typologische datering van archeologische 
vondsten, dendrochronologie, 14C datering en 
OSL-datering.188 Al deze technieken hebben 
voor- en nadelen en zijn, afhankelijk van wat 
er in het veld wordt aangetroffen, wel of niet 
uitvoerbaar. Om een gerichtere datering te ver-
krijgen, dienen de resultaten van het daterings-

onderzoek aan historische bronnen getoetst te 
worden. Om de wallen in Het Groene Woud te 
dateren zijn 14C onderzoek en OSL-onderzoek 
toegepast. Tevens is er voor de Velderse wal uit-
gebreid archiefonderzoek uitgevoerd, waaraan 
de resultaten van het dateringsonderzoek zijn 
getoetst. Datering op basis van vondstmateriaal 
en dendrochronologie worden hier beknopt 
besproken. 14C-onderzoek en OSL-onderzoek 
zijn bij dit onderzoek ingezet en worden daar-
om uitgebreider toegelicht. 

Datering op basis van vondstmateriaal 
Datering aan de hand van vondstmateriaal is de 
meest eenvoudige methode om de ouderdom 
van een wal te achterhalen. In dit geval geven 
de jongste vondsten zoals aardewerk, metaal of 
muntjes, onder of in de wal een indicatie van het 
moment waarop de wal of dat gedeelte van de 
wal is gevormd. Op dezelfde manier geeft ook 
het vondstmateriaal uit de greppels een indicatie 
van het aanlegmoment van de wal. Deze date-
ringsmethode heeft echter ook beperkingen. 
Voorop hierbij staat de kans op de afwezigheid 
van vondstmateriaal. Wallen lagen vaak ver bui-
ten de bewoonde gebieden, waardoor resten van 
bewoning of afval veelal ontbreken. Daarnaast 
bestaat de kans dat wanneer er wel vondstma-
teriaal wordt aangetroffen dit materiaal geen 

|   Schematische weergave van de opbouw van de bodemvorming in en onder de wal (afbeelding 

Henk Heling, 2018) 

|   Opbouw van het bodemprofiel in de 
Velderse wal. De onderste donkere laag in 
de wal, is een fossiele bodem.  ( foto: RAAP, 2014) |   Dendrochronologische boring190 
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waarop het zand was afgedekt.198 Bij het onder-
zoek van wallen is die datering het moment 
waarop de wal is aangelegd. 

Het zand dat bij de aanleg van de wal en 
de herstelwerkzaamheden aan de wal in het 
zandlichaam is geworpen is een indicatieve 
bodemlaag in een aarden wal die geschikt is 
voor OSL-datering. Deze bodemlagen geven 
een indicatie van het moment waarop de wal 
is aangelegd en waarop deze is hersteld. Door 
het zand dat in de bodemlaag direct onder de 
wal ligt te dateren wordt ook inzicht verkregen 
in het moment waarop de wal is aangelegd. Bij 
het OSL-onderzoek naar de Velderse wal en de 
wal om Het Speet is het zand in het wallichaam 
onderzocht. Hiervoor zijn uit beide wallen vier 
monsters genomen die boven elkaar uit ver-
schillende niveaus van het wallichaam komen. 
Het onderste monster komt uit het sediment 
onder de wal, het tweede monster uit de aan-
legfase en de twee laatste monsters uit de latere 
herstelfasen. Hierdoor ontstaat er in theorie een 
chronologische volgorde en kunnen dateringen 
aan elkaar getoetst worden. De monsters wor-
den verzameld door een pvc-buis in het profiel 
te slaan. Deze pvc-buizen worden aan beide 
kanten afgedekt zodat er geen licht bij het sedi-
ment in de buis kan komen. Het monster in de 
pvc-buizen wordt in het laboratorium geopend 
en onderzocht.

Zoals elke dateringstechniek heeft OSL-
onderzoek ook een aantal nadelen. Er is een 
onvermijdelijke foutenmarge van ongeveer 10% 
meer of minder tijd op de dateringsperiode.199 
Dat betekent dat bij een datering van 1000 jaar 
er altijd ongeveer 100 jaar extra bij of afgaat 
en de datering dus binnen een tijdrange van 
200 jaar valt. De techniek is daardoor niet erg 
geschikt voor recente dateringen. Daarnaast 
bestaat de kans dat het sediment bij de aanleg 
van de wal niet lang genoeg aan licht is bloot-
gesteld waardoor de lading elektronen in de 
kwartskristallen niet zijn gereset en een oudere 
datering wordt verkregen. Verder is er is bij dit 
onderzoek maar één kans om een goede date-
ring van de monsters te verkrijgen. Zodra de 
monsters aan licht zijn blootgesteld kunnen 
ze niet meer gebruikt worden. Ondanks deze 
nadelen is OSL-onderzoek de enige geschikt 
methode om sediment te dateren en dus een 
specifieke datering van het wallichaam te 

matie er niet is, ontbreekt de context van het 
monster met het onderzoek en is de datering 
nutteloos. Om deze risico’s en tevens de ruime 
tijdrange van de dateringen te beperken, is het 
belangrijk om meerdere dateringen en verschil-
lende monsters van hetzelfde object of bodem-
laag te onderzoeken. Het combineren van het 
14C-onderzoek met een aanvullend daterings-
onderzoek waarbij een ander soort monster uit 
hetzelfde archeologische object, bodemlaag of 
spoor wordt onderzocht, is nog betrouwbaar-
der. Op deze manier worden de 14C datering aan 
de resultaten van het andere onderzoek getoetst 
en andersom. Om deze reden is het daterings-
onderzoek van de grenswallen in Het Groene 
Woud met OSL-onderzoek gecombineerd.

OSL- datering 
Bij Optical-Simulation-luminescence of OSL-
onderzoek wordt sediment zoals zand of löss 
gedateerd. Zand bestaat hoofdzakelijk uit 
kwartsmineralen die een kristallijne structuur 
vormen. Binnen deze kristallijne structuur 
worden elektronen door straling geactiveerd. 
Hierbij geven de elektronen een kleine lading 
af die in de kristalstructuur wordt opgenomen. 
Zolang de kwartskristallen zijn afgedekt en er 
geen licht bij komt, blijft deze lading door een 
constante opslag van nieuwe lading in de kris-
talstructuur toenemen. Deze toename gaat met 
een constante, bekende hoeveelheid waardoor 
de aanwezige hoeveelheid lading in een kris-
talstructuur aan een tijdsperiode kan worden 
gekoppeld. Een OSL-datering wordt in kalen-
derjaren verkregen. 

Op het moment dat de kwartskristallen in het 
zand aan licht worden blootgesteld, bijvoor-
beeld doordat het zand vergraven wordt bij het 
aanleggen van een wal, wordt in één klap alle 
opgebouwde lading vrijgelaten en begint het 
proces weer opnieuw. De hoeveelheid energie 
die vrijkomt, is indicatief voor de tijdsduur 
waarin de lading is opgeslagen en het sediment 
dus niet verroerd is. Bij OSL-onderzoek wordt 
dit proces in een laboratorium gesimuleerd 
waarbij de hoeveelheid energie die vrijkomt 
na blootstelling aan licht wordt gemeten. De 
helderheid van het luminescentiesignaal is een 
maat voor deze tijdsduur en geeft het moment 
aan waarop het sediment voor het laatst aan 
licht is blootgesteld wat tevens het moment is 

binnen. Hierdoor hebben alle levende orga-
nismen een vergelijkbare 14C waarde in hun 
lichaam. Na het overlijden van een organisme 
of het afsterven van plantenmateriaal start het 
verval van dit isotoop. De halfwaardetijd bij 
dit verval is constant waarbij de totale hoeveel-
heid 14C in een organisme in 5730 ± 40 jaar is 
gehalveerd.194 Door de aanwezige hoeveelheid 
14C in bijvoorbeeld een stuk bot of houtskool te 
meten, kan berekend worden hoe lang het ver-
val al gaande is en het organisme dus geen 14C 
meer opneemt. Deze periode is het moment van 
sterven en indicatief voor de datering van het 
organische materiaal.195 

Als gevolg van invloeden in de atmosfeer 
waardoor het 14C gehalte niet geheel constant 
is en door veranderingen in de concentratie 
14C in een monster als gevolg van biologische, 
fysische en scheikundige processen in de natuur 
is een 14C datering niet precies gelijk aan een 
kalendertijd die in het dagelijks leven wordt 
gehanteerd. Daarom worden 14C dateringen in 
een eigen tijdschaal uitgedrukt. Deze tijdschaal 
heeft de tijdseenheid ‘BP’ wat staat voor Before 
Present en het 0-punt van deze datering ligt in 
1950.196 Om tot een bepaald kalenderjaar voor 
2018 te komen lijkt het voor de hand te liggen 
68 jaar bij het BP-jaartal op te tellen maar als 
gevolg van de afwijkingen in het 14C-gehalte 
in de atmosfeer is dit niet mogelijk. Het ijken 
van de 14C-tijdschaal naar onze kalenderjaren is 
gedaan door een monster met een 14C datering, 
door een tweede methode met een datering 
in kalender jaar zoals dendrochronologie (het 
onderzoek van jaarringen in hout) te onderzoe-
ken. Door het hout op beide manier te dateren, 
kunnen de resultaten hiervan aan elkaar gekop-
peld worden en ontstaat er een vertaling van BP 
jaren naar kalenderjaren. Door dit veelvuldig te 
doen is een ijkgrafiek ontstaan waarmee date-
ringen in de 14C-tijdschaal nu eenvoudig naar 
kalenderjaren worden omgezet.197 

Om een bruikbare 14C datering te verkrijgen 
is het belangrijk dat het monster niet geconta-
mineerd of vervuild wordt tijdens het verzame-
len doordat het monster onzorgvuldig wordt 
verzameld waarbij huidige plantenresten in 
het monster komen. In dat geval wordt er een te 
oude of te jonge datering verkregen. Belangrijk 
is ook te weten van welke locatie of uit welke 
bodemlaag het monster komt. Als deze infor-

stofatoom heeft zes neutronen en zes protonen 
in de kern. 14C heeft twee extra neutronen in 
zijn kern, acht in plaats van de gebruikelijke 
zes neutronen. Het ongelijke aantal protonen 
en neutronen in de kern zorgen ervoor dat deze 
atomen vervallen. Tijdens dit verval wordt een 
vaste hoeveelheid energie per tijdseenheid 
uitgestraald. Voor dit proces wordt de term 
halfwaardetijd van het atoom gebruikt.193 Dit 
is, in dit geval, het aantal jaren waarin de helft 
van de opgeslagen energie uitgestraald is. De 
uitstraling van deze energie begint zodra een 
organisme doodgaat en geen radioactieve stra-
ling meer op neemt. 

Het isotoop en het constante verval ervan 
zijn door de Amerikaanse scheikundige Willard 
Libby ontdekt. Hij realiseerde zich dat door een 
min of meer constante toevoer van radioactieve 
straling op de aarde de hoeveelheid 14C in de 
atmosfeer en in alle levende organismen ook 
constant moet zijn. Bij 14C-onderzoek wordt 
radioactieve koolstof uit organische resten zoals 
houtskool, plantenresten, veen, zaden, schelp- 
of botmateriaal verzameld. Planten nemen het 
isotoop op tijdens de fotosynthese. Door het 
consumeren van plantaardige voeding of het 
consumeren van dieren die dit plantenmateriaal 
eten, krijgen organismen deze isotopen ook 

|   De schematische weergave van de 14C 
cyclus op aarde (afbeelding Henk Heling, 2018)
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naar deze percentages te kijken, ontstaat er 
een goed beeld van de landschappelijk situatie 
waarin de wallen zijn aangelegd. Tevens geeft 
pollen- en zadenonderzoek inzicht in de ver-
schillende soorten vegetatie in het landschap. 
Op basis hiervan wordt inzicht verkregen in de 
samenstelling van het bos, de gewassen op de 
akkers in de omgeving, of er heide in de buurt 
van het plangebied lag, maar ook of het gebied 
nat of droog was en wat voor klimaat er heerste. 

Bij dit onderzoek zijn uit het wal-greppel-
systeem van de Velderse wal en de wal om Het 
Speet verschillende monsters genomen en 
onderzocht. Eén van de pollenmonsters uit de 
wal om Het Speet komt uit het maaiveld waarop 
de wal is aangelegd. De pollen uit dit monster 
zijn daardoor indicatief voor het landschap op 
dat moment. Het pollenmonster uit de Velderse 
wal dat voor dit onderzoek was geselecteerd, 
komt uit een latere herstelfase en geeft daar-
door inzicht in het landschap waarin de wal na 
aanleg heeft gelegen. Op basis hiervan is inzicht 
verkregen in de vegetatie en openheid van het 
historische landschap rondom de wallen. 

Archeologisch onderzoek wallen in Het 
Groene Woud
Het archeologische onderzoek naar de twee wal-
len in Het Groene Woud bestond uit een proef-
sleuvenonderzoek waarbij twee proefsleuven 
haaks op de Velderse wal en twee haaks op de 
wal om Het Speet zijn aangelegd. Om een goed 
beeld van de opbouw en eventuele sporen in 
de wal te krijgen, is elke proefsleuf handmatig 
gegraven. 

De lengte van de proefsleuven is bepaald door 
de breedte van het wal-greppelsysteem. Alle 
proefsleuven waren 1,50 m breed wat voldoende 
was om een goed beeld van het horizontale vlak 
te krijgen.201 Naast de wallen zijn ook de grep-
pels tijdens dit onderzoek onderzocht. 

De proefsleuven zijn na het onderzoek hand-
matig dicht gemaakt waarbij gezorgd is dat de 
verschillende grondlagen op de juiste volgorde 
zijn terug gebracht. 

Opbouw en fasering van het wal-greppelsy-
steem van de Velderse wal
De twee proefsleuven in de Velderse wal zijn 
benoemd tot proefsleuf 1 en proefsleuf 2. In 
proefsleuf 1 zijn vier verschillende fasen in het 

onderzoek extra aandacht voor de cultuurge-
wassen en planten die indicatief zijn voor men-
selijke ingrepen in het landschap. De versprei-
ding van zaden gaat doorgaans over kortere 
afstand dan die van pollen, hoewel er ook zaden 
door bijvoorbeeld vogels of rivieren over lange 
afstand verplaatst worden. Zadenonderzoek is 
daardoor vaak meer indicatief voor het directe 
landschap dan pollenonderzoek maar de resul-
taten moet wel altijd kritisch geïnterpreteerd 
worden, een combinatie van beide is daarom het 
meest geschikt. 

Landschapsreconstructie 
Om tot een indicatie van de openheid van het 
landschap te komen, wordt gekeken naar het 
percentage boompollen dat in een pollenmon-
ster aanwezig is. Bij een percentage van 25% 
boompollen in het pollenmonster, wordt ervan 
uitgegaan dat de wal in een open landschap 
is aangelegd. Wanneer het pollenmonster uit 
25-55% boompollen bestaat, lag de wal op het 
moment van het aanleggen in de directe omge-
ving van een open bos of is de wal langs een 
bosrand aangelegd. Bij meer dan 55% boompol-
len in het monster is er sprake van een bos en is 
de wal in een bosrijk gebied aangelegd.200 Door 

verkrijgen. Door dit dateringsonderzoek met 
andere methoden te combineren wordt in veel 
gevallen toch een vrij nauwkeurige datering 
verkregen. 

Pollen en zaden onderzoek 
Door veldinspecties en historisch onderzoek is 
veel informatie verkregen over de historische 
vegetatie in Velder en Het Speet in De Geelders 
en de resterende oude gebiedseigen bomen en 
planten op en rondom de wallen. Ondanks deze 
ruime kennis van de historische boselementen 
ontbrak een beeld van de vegetatie in het laat-
middeleeuwse landschap waarin de wallen zijn 
aangelegd. Pollen- en zadenonderzoek dat in 
archeologische context wordt uitgevoerd, geeft 
inzicht in planten, voedsel, gebruiksmateria-
len en de samenstelling van de lokale vegetatie 
van een bepaalde historische periode. Door dit 
onderzoek met het archeologische onderzoek 
te combineren, ontstaat een beeld van het oude 
landschap en de middelen die de bewoners tot 
hun beschikking hadden. 

Bij het onderzoek naar de Velderse wal en de 
wal om Het Speet is gekeken naar de samenstel-
ling van de pollen en de zaden in de monsters 
uit de greppels direct naast de wal. Er was bij dit 

|   De Velderse wal waarin de vier OSL-monsters te herkennen zijn aan de rode doppen in 
het profiel. De metalen bak in het profiel van de proefsleuf, is een pollenbak waarmee het 
monster voor pollen en zaden onderzoek is verzameld ( foto RAAP, 2014)

|   Het handmatig aanleggen van de proefsleuf in de  
Velderse wal ( foto Gerard van der Velden, 2014) 

|    Het handmatig dichtgooien van proefsleuf 1 in de 
Velderse wal. Op deze manier zijn de alle vier de proef-
sleuven handmatig gedicht ( foto RAAP, 2014)

|    Het handmatig aanleggen van de proefsleuf 3 in de wal 
om Het Speet ( foto RAAP, 2014)
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oorspronkelijk hoogte van 1,10 m. Dit geeft een 
hoogteverschil van 1,95 m.207 

Van deze eerste fase resteert een wal van 55 
cm hoog. Hierna volgde een periode van erosie 
waarin de top van de wal in de greppels is gegle-
den. Bij de hierop volgende herstelwerkzaam-
heden werd de greppel aan de binnenkant van 
de wal gedempt en 3,0 m verder van de wal af 
geplaatst; de greppel aan de buitenkant van de 
wal werd 50 cm verder naar buiten verplaatst. 
Het wal-greppelsysteem werd op deze manier 
van 6,0 m in de aanlegfase naar 10,0 m in de eer-
ste herstelfase verbreed. Beide greppels waren 
2,20 m breed. Opvallend is dat de greppel aan de 
buitenkant (oostzijde) van de wal minder diep 
is dan die aan de binnenkant (westzijde) van de 
wal. De binnenste greppel was op het diepste 
punt 110 cm, en de greppel aan de buitenkant 

steem opnieuw waarbij de greppels vol raakten 
met zand en organisch materiaal. In het profiel 
van de wal ontbreken erosieverschijnselen. De 
laatste fase die in het profiel te herkennen is, is 
het dempen van de oostelijke greppel voor de 
aanleg van de 20e eeuwse ontwateringssloot.206 

Opbouw en fasering van het wal-greppel-
systeem van de wal om Het Speet
In het profiel van de wal om Het Speet zijn in 
proefsleuf 3 de aanlegfase en twee herstelfasen 
herkend; in proefsleuf 4 is de aanlegfase en één 
herstelfase zichtbaar. De breedte van de wal in 
de aanlegfase in proefsleuf 3 is 2,0 m. Aan de 
buitenkant lag een 2,40 m brede greppel van 85 
cm diep, aan de binnenkant lag een greppel van 
90 cm breed en 65 cm diep. Op basis van deze 
gegevens is berekend dat de wal een volume 
van 2,0 m3 per strekkende meter had en een 

teert in een volume van 2,50 m3 per strekkende 
meter.202 

Bij de eerste duidelijke herstelfase van het 
wal-greppelsysteem is de geërodeerde wal tot 
80 cm opgehoogd en het gehele wal-greppel-
systeem van 8,0 m naar 12,0 m verbreed. De 
buitenste greppel was 1,10 m diep en werd na 
de aanleg hiervan goed onderhouden. Dit blijkt 
aan het dunne humeuze pakket onderin de 
greppel. Aan de binnenkant van de wal is een 
nieuwe greppel van 3,0 m breed en 1,10 m diep 
gegraven. Het hoogteverschil tussen de top 
van de wal en de onderkant van de greppels 
was hierdoor minstens 1,90 m.203 In de laatste 
herstelfase van de wal is te zien dat de grep-
pel aan de buitenkant van de wal is gedempt. 
Vermoedelijk gebeurde dit bij het graven van de 
naastgelegen ontwateringssloot in de twintigste 
eeuw.204 

In proefsleuf 2 is de aanlegfase en twee her-
stelfasen aangetroffen. Het oorspronkelijke wal-
greppelsysteem bestaat uit twee lagen en twee 
greppels. De wal had een afmeting van maxi-
maal 3,0 m breed en minimaal 30 cm hoog. Het 
volume van de wal wordt op dit stuk op ruim 
2,10 m3 per strekkende meter geschat. Dit geeft 
een walomvang van 1,50 m breed en 1,40 m hoog 
en komt overeen met de afmetingen van de wal 
na de eerste herstelfase in proefsleuf 1. Door alle 
vergravingen kon het formaat van de greppels 
niet bepaald worden.

Na een periode van verval is het wal-greppel-
systeem in de eerste herstelfase vernieuwd tot 
een 11,0 m breed systeem. Aan de binnenkant 
van de wal werd een nieuwe greppel gegraven 
op exact dezelfde afstand van de wal als in 
proefsleuf 1 is aangetroffen. De nieuwe greppel 
was bovenin 3,0 m breed en bijna 1,0 m diep. 
De wal zelf is in verschillende fasen opgehoogd 
waarbij het hoogste punt van de wal 1,0 m ten 
oosten van het midden lag en in het westelijke 
deel van de wal, aan de binnenkant, een vlak 
stuk is gevormd. De buitenste greppel was 1,60 
m diep en lag tegen de wal aan. Uit de formaten 
van de greppels is berekend dat de wal een volu-
me van ongeveer 5,80 m3 per strekkende meter 
had. Dit betekent dat de wal ongeveer 5,50 m 
breed en ongeveer 1,0 m hoog was. Het verschil 
tussen de bovenkant van de wal en de onderkant 
van de diepste greppel was minimaal 2,50 m.205 
Na deze herstelfase verviel het wal-greppelsy-

wal-greppelsystemen aangetroffen, in proef-
sleuf 2 zijn drie fasen aangetroffen. 

In de eerste fase die in proefsleuf 1 is herkend, 
wordt de grens van het terrein door een smalle, 
ondiepe greppel van 80 cm breed en 15 cm diep 
aangegeven. Waarschijnlijk heeft hiernaast een 
wal gelegen maar daar is niets meer van te zien. 
De tweede aanlegfase van de wal is een duidelijk 
wal-greppelsysteem. Van dit systeem resteert 
een wal die door erosie 2,20 m breed en 35 cm 
hoog is geworden. Aan beide zijden lag een 
greppel. De greppel aan de buitenkant van de 
wal was 70 cm diep en 1,80 m breed. De greppel 
aan de binnenkant lag bijna 2,0 m van de wal 
af en was aanvankelijk 82 cm diep. De wal was 
destijds 1,75 m breed en 1,50 m hoog wat resul-

|   De locaties van proefsleuf 1 en 2 op de Velderse wal (kaart Koos 

Mol, 2018; naar gegevens van RAAP, 2014)

|   Onderzoekslocatie proefsleuven waar de Velderse wal  
nog duidelijk op het maaiveld ligt ( foto RAAP, 2014)

|   Het profiel van de Velderse wal in proefsleuf 1 waarin de aanlegfase en de herstelfasen van 
dat gedeelte van de wal te zien zijn. Deze fasen zijn te herkennen aan de verschillende 
gekleurde bodemlagen in het profiel ( foto RAAP, 2014)

|   Het profiel van de Velderse wal in proefsleuf 2 waarin de aanlegfase en herstelfasen van 
dat gedeelte van de wal te zien zijn. Deze fasen zijn te herkennen aan de verschillende 
gekleurde bodemlagen in het profiel ( foto RAAP, 2014)



111110

breed en is vermoedelijk als voetpad gebruikt. 
De binnenste greppel is 1,80 m breed en 60 cm 
diep, de buitenste greppel is 2,0 m breed en 
65 cm diep. Dit maakt het verschil in het wal-
greppelsysteem op het diepste punt 1,45 m. In 
de laatste fase is de wal nog steeds 80 cm hoog, 
maar zijn de greppels flink opgevuld. Deze heb-
ben nog maar een diepte van 10 cm tot 40 cm. 
In deze periode heeft men rabatten aangelegd 
in het gebied maar dit had geen invloed op het 
wal-greppelsysteem.211 

Resultaat onderzoek naar aanleg en opho-
gingsfasen wallen
De gegevens uit het profiel van de twee proef-
sleuven in de Velderse wal en de wal om Het 
Speet zijn vergeleken met de standaard maat-
voering en de resultaten van het onderzoek naar 
de wallen op de Veluwe. Bij het onderzoek op 
de Veluwe zijn in vijf van de twaalf wallen plag-
gen of indicaties van het gebruik van plaggen 
aangetroffen. In geen enkele wal zijn sporen 
van herstelwerkzaamheden aan het wallichaam 
aangetroffen. Wel zijn in twee wallen meerdere 
aanlegfasen gevonden, maar vanwege het ont-
breken van bodemvorming in de wallichamen 
moeten deze aanlegfasen binnen enkele weken 
na elkaar hebben plaatsgevonden. Tevens is in 
een van deze twee wallen te zien dat zandlagen 
en plaggenlagen elkaar afwisselen in het wal-
lichaam. Een mogelijke verklaring voor deze 
manier van aanleggen is het constructieve voor-
deel ten opzichte van een enkele aanlegfase. 
Door in verschillende fasen te werken konden 
de plaggen in het midden van het wallichaam 
tussen het opgebrachte zand geplaatst worden 
en zorgden daar voor een stabielere situatie 
die het afschuiven van los zand tegen ging. 
Daarnaast zorgde een laagsgewijze opbouw 
voor een betere zetting waardoor een stabieler 
talud ontstond en de wal minder gevoelig werd 
voor afschuivend sediment.212 Deze methode 
van opbouw is vergelijkbaar met het aanleggen 
van gewapende grond, de plaggen vormden in 
dit geval de wapening. 

Een duidelijk verschil met de wallen op de 
Veluwe en de wallen in Het Groene Woud is dat 
er in de Velderse wal en de wal om Het Speet in 
De Geelders duidelijk meerdere herstelfasen 
zijn aangetroffen. Dit blijkt uit de goed ontwik-
kelde bodems in de wallichamen waaraan de 

65 cm. De wal zelf is in deze eerste herstelfase 
op verschillende momenten opgehoogd tot 90 
cm. Dit maakte een verschil van 2,0 m tussen de 
top en de onderkant van de diepste greppel.208 

De laatste fase die in het profiel van proefsleuf 3 
is herkend, is de aanleg van het rabattenstelsel 
in de tweede helft van de 20e eeuw waarbij de 
buitenflank van de wal gedeeltelijk is bescha-
digd.209 In deze fase vonden geen duidelijke 
herstelwerkzaamheden plaats. 

Van de oudste wal is ook 55 cm in het profiel 
van proefsleuf 4 te zien. Uit deze proefsleuf 
blijkt dat het restant van deze wal 1,50 m breed 
is. Aanvankelijk was de wal 4,0 m breed waar-
door het volume van de wal op dit stuk op 
1,50 m3 – 2,0 m3 per strekkende meter wordt 
geschat; de wal was maximaal 75 cm hoog. De 
binnenste greppel van de wal was kleiner dan 
de huidige greppel en is in een latere herstelfase 
vergraven. De buitenste greppel in dit systeem 
was 2,50 m breed en 85 cm diep. De greppel is 
verschillende keren flink uitgediept en opge-
schoond wat blijkt uit het getrapte profiel in de 
greppel. Hierin is te zien dat de greppel aanvan-
kelijk 60 cm en later 70 cm diep was.210 Uit deze 
gegevens blijkt dat het hoogteverschil in het 
wal-greppelsysteem maximaal 1,50 m is geweest 
en het hele systeem 8,0 m breed was. 

Na een periode van erosie is het wal-greppel-
systeem weer opgeknapt en met een halve meter 
uitgebreid naar 8,50 m. Het hoogste punt van 
de wal ligt aan de oostzijde en is 80 cm. Aan de 
westkant is de wal lager. Dit lagere deel is 1,90 m 

|   De locaties van de proefsleuf 3 en 4, op de wal om Het Speet 

(kaart Koos Mol, 2018; naar gegevens van RAAP, 2014)

|   Het profiel van de wal om Het Speet in proefsleuf 3 waarin de aanlegfase en de herstelfasen van dat gedeel-
te van de wal te zien zijn. Deze fasen zijn te herkennen aan de verschillende gekleurde bodemlagen in het 
profiel ( foto RAAP, 2014) 

|   Het profiel van de wal om Het Speet in proefsleuf 4 waarin de aanlegfase en herstelfasen van dat gedeelte 
van de wal te zien zijn. Deze fasen zijn te herkennen aan de verschillende gekleurde bodemlagen in het 
profiel ( foto RAAP, 2014)

|    Het profiel van de wal om Het Speet in proefsleuf 3 waarin de aanlegfase en de herstelfasen van dat gedeel-
te van de wal te zien zijn. Deze fasen zijn te herkennen aan de verschillende gekleurde bodemlagen in het 
profiel ( foto RAAP, 2014) 

groter? dan graag groter aan-
leveren

groter? dan graag groter 
aanleveren. Als ik hem groter 
maak is de resolutie niet meer 
voldoende
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in de wal heeft gezeten. Het is echter niet te zeg-
gen om hoeveel tijd het gaat. 

In proefsleuf 4 zijn sporen van onderhoud in 
de wal aangetroffen, deze ontbreken in proef-
sleuf 3. Ze zijn te herkennen als vergravingen of 
verrommelingen in het bodemprofiel als gevolg 
van het uitscheppen van bijvoorbeeld greppels 
in de periode tussen de herstelfasen. In proef-
sleuf 3 zijn spitsporen direct naast de buitenste 
greppel in het vlak aangetroffen. In het midden 
en westen van de wal zit een duidelijke laagte. 
Wellicht komt dit doordat de wal als pad is 
gebruikt. Er zijn bij dit onderzoek geen sporen 
van hekken of heggen aangetroffen, wat bete-
kent dat ook dit wal-greppelsysteem voldoende 
bescherming bood. 

Resultaat dateringsonderzoek
Zoals al vermeld, is er voor de datering van de 
wallen 14C onderzoek en OSL-onderzoek toe-
gepast. Op basis van de resultaten van het 14C 
onderzoek van monsters uit de Velderse wal is 
de wal in de periode tussen 1259-1395 na Chr. in 
kalenderjaren gedateerd. Wanneer er gekeken 
wordt naar de verschillende aanleg- en herstel-
fasen van de wal, blijkt dat de gedateerde mon-

of uitscheppen van de greppel. Deze sporen zijn 
waardevol omdat ze het resultaat zijn van men-
selijke activiteiten aan de wal.

Er zijn geen sporen van hekken, heggen of 
andere belemmeringen op de wal gevonden wat 
aangeeft dat het volume van het wal-greppelsy-
steem op zichzelf voldoende bescherming bood. 

De maten van het wal-greppelsysteem die 
zijn aangetroffen in proefsleuf 3 en proefsleuf 4 
verschillen van elkaar. Het hoogteverschil tus-
sen het hoogste en laagste punt van het systeem 
was in proefsleuf 3: 1,95 m en in proefsleuf 4 was 
dit verschil ongeveer 1,50 m. Of dit verschil door 
landschappelijke factoren werd bepaald, toeval 
is, of omdat men ter plaatse van proefsleuf 3 
fanatieker te werk is gegaan dan op de locatie 
van proefsleuf 4, is op basis van deze gegevens 
niet te zeggen. Uit de vergelijking van de aange-
troffen afmetingen in het wal-greppelsysteem 
van de wal om Het Speet blijkt dat geen van de 
aangetroffen fasen in proefsleuf 3 en proefsleuf 
4 overeenkomen met het standaard ‘3 en 6 voets’ 
profiel.

De bruine tot donkergrijze kleur die tijdens 
de bodemvorming in de wal is ontstaan, geeft 
aan dat er enige tijd tussen de ophogingsfasen 

Door het profielonderzoek in de proefsleuven 
is bepaald wat de afmeting van de wal en grep-
pels in de verschillende wal-greppelsystemen is 
geweest. Het formaat van de Velderse wal was 
aanzienlijk. Het hoogteverschil tussen de boven-
kant van de wal en de onderkant van de greppel 
lag rond de 2,0 - 2,50 m en vormde daardoor een 
goede bescherming tegen ongewenst bezoek. 
Het reliëf van de wal is niet bol, maar bestaat 
uit een vlak deel aan de binnenkant van de wal 
en een duidelijke verhoging aan de buitenkant 
van de wal. De maten van de aangetroffen wal-
greppelsystemen zijn vergeleken met het ‘3 en 6 
voets’ profiel om te zien of deze standaard maat-
voering ook hier is toegepast. Hieruit blijkt dat 
de wal-greppelsystemen in de Velderse wal afwij-
ken van het ‘3 en 6 voets’ profiel.

In de Velderse wal zijn geen sporen van tus-
sentijds onderhoud aangetroffen. Het ontbre-
ken van deze sporen hoeft echter niet te beteke-
nen dat er geen herstelwerkzaamheden aan dit 
stuk van de wal hebben plaatsgevonden. Wel 
zijn er spitsporen aan de rand van de buitenste 
greppel aangetroffen. Spitsporen zijn sporen 
van het omspitten of vergraven van de bodem 
en zijn in dit geval het gevolg van het aanleggen 

verschillende herstelfasen te herkennen zijn. 
Deze bodems tonen ook aan dat er ruime tijd 
tussen deze fasen moet hebben gezeten; het 
verkrijgen van een goed ontwikkelde bodem 
kost namelijk tijd. De verschillende herstelfasen 
binnen een lange gebruiksperiode geven aan 
dat de wallen voor langere tijd een functie in het 
landschap hadden. 

De verschillende herstelfasen kunnen daar-
naast ook verband houden met de vochtigheid 
van de gebieden en de houtproductie op de 
wallen. Doordat dit hogere locaties in het natte 
landschap zijn, zijn ze veelal goed ontwaterd en 
zijn ze geschikt voor de productie van verschil-
lende houttypes. Energie steken in het ophogen 
en onderhouden van de wallen gaf dus ook eco-
nomisch voordeel. 

In geen van beide wallen in Het Groene 
Woud zijn plaggen aangetroffen. Wellicht was 
het zand met leem dat in de bodem zit stevig 
genoeg voor de opbouw van de wal waardoor 
het leggen van plaggen voor extra stabiliteit 
niet nodig was. Het ontbreken van plaggen kan 
echter ook de oorzaak zijn van het feit dat de 
Velderse wal en de wal om Het Speet meerdere 
malen zijn opgehoogd. 

|   Beoordeling en bespreking van de ver-
schillende bodemlagen en fasen in het 
profiel van de wal om Het Speet in proef-
sleuf 4 ( foto Gerard van der Velden, 2014)

|   Het hoogteverschil tussen de westkant 
en de oostkant van de wal om Het Speet is 
duidelijk te zien. Hieruit blijkt dat de bin-
nenkant van de wal lager ligt en wellicht 
als pad is gebruikt ( foto RAAP, 2014)

|   Spitsporen die in het vlak in proefsleuf 1 als donkere driehoekige verkleuringen te her-
kennen zijn. Deze sporen zijn naast de binnenste greppel aangetroffen ( foto RAAP, 2014)

|   Onderzoekslocatie proefsleuven op de wal om Het Speet 

( foto RAAP, 2014)
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Het laatste argument voor de aanwezig-
heid van de Velderse wal voor de 14e eeuw is de 
toponiem Wolfskuyl219 die in 1303 bij het in bezit 
krijgen van Heerenbeek door Abdij van ’t Park 
al bekend is. Deze plek wordt op de kaart van 
1659220 aangeduid als het gat in de Velderse wal. 
Het is dus zeer aannemelijk dat er op deze loca-
tie al een gat in de wal zat waar wolven gevan-
gen konden worden bij het in bezit krijgen van 
Heerenbeek in 1303.221 

Op basis van bovenstaande redenering lag de 
Velderse wal dus al voor 1303 rondom Velder. 
Deze aanname past binnen de verkregen 14C 
datering maar een exacte datering of verificatie 
van het aanlegmoment wordt op basis van het 
dateringsonderzoek en het bronnenonderzoek 
niet verkregen. 

Uit de 14C monsters van de wal om Het Speet 
is geen datering gekomen waardoor de datering 
van deze wal na het archeologische onderzoek 
nog steeds onbekend is. Het OSL-onderzoek 
van de monsters van de Velderse wal en de wal 
om Het Speet heeft eveneens geen bruikbare 
datering opgeleverd. Dit is waarschijnlijk het 
gevolg van een te korte blootstelling van de 
kwartskristallen aan daglicht bij het aanleggen 
van de wallen. Naast het dateringsonderzoek is 
ook gekeken naar de opbouw, vorm, functie en 
het gebruik van de wal om tot een globale date-
ring te komen. Deze gegevens geven geen jaar-
tal waarin de wal is aangelegd maar kunnen wel 
gekoppeld worden aan een periode. Het uiter-
lijk van de wal om Het Speet lijkt sterk op dat 
van de Velderse wal op basis waarvan ze beide in 
de Late Middeleeuwen worden gedateerd.222 

Resultaat van het pollen en zaden  
onderzoek 
Uit de pollen- en zadenmonsters van de 
Velderse wal en de wal om Het Speet is een 
goed beeld verkregen van het landschap waarin 
de wallen zijn aangelegd. Hieronder zijn de 
resultaten van dit onderzoek weergegeven, een 
uitgebreide beschrijving van het landschap is in 
hoofdstuk 2 te vinden. 

Het onderzochte pollenmonster dat een 
referentie beeld geeft van het landschap waarin 
de Velderse wal is aangelegd, bestaat voor 
bijna 90% uit boompollen. Dit betekent dat de 
Velderse wal in een dicht bosgebied is aangelegd 
waarin hoofdzakelijk Zwarte els en Hazelaar 

sters uit de overgangslaag tussen de aanlegfase 
en de eerste herstelfase van de wal komen. Dit 
betekent dat de wal in die periode hersteld is en 
dus toen al aanwezig was. De Velderse wal moet 
dus al voor de tweede helft van de 13e eeuw zijn 
aangelegd.

Van den Oetelaar213 beredeneert (zie ook 
hoofdstuk 8) op basis van een aantal historische 
bronnen dat de Velderse wal in de 13e eeuw is 
aangelegd. Naast de vergelijking met waran-
des uit de Volle Middeleeuwen waaruit blijkt 
dat Velder voor 1367 zou zijn ontstaan,214 zijn 
er historische bronnen over de waterhuishou-
ding van Velder en het naast gelegen gebied 
Heerenbeek. Op basis hiervan stelt Van den 
Oetelaar dat de Velderse wal voordat de Abdij 
van ’t Park uit Heverlee in 1303 Heerenbeek 
in bezit kreeg al rondom Velder lag.215 De 13e 
eeuwse Wadingsloop die recht achter de bin-
nenkant van de Velderse wal liep, zorgde voor 
de afwatering van de ontginningen en exploi-
tatie van Velder.216 Deze afwatering is specifiek 
voor de Velderse Hoeve aangelegd. De toponiem 
‘Oudt Heerenbeke’ in het noordwesten van het 
gebied Heerenbeek geeft aan dat op dit stuk 
in 1303 de eerste ontginningen zijn gestart. 
Dit gebied grenst direct aan de locatie waar 
de Velderse Hoeve in die periode lag en waar 
de Wadingsloop goede afwateringsvoorzie-
ningen verzorgde waarop de ontginners van 
Heerenbeek konden aansluiten. In dit geval 
functioneerde het gebied Velder in 1303 al als 
(deels) gecultiveerd gebied met daaromheen de 
Velderse wal. 

Het feit dat deze loop specifiek voor de ont-
watering van Velder is aangelegd en recht ach-
ter de wal op Velder ligt, wordt door Van den 
Oetelaar217 als argument aangedragen dat de wal 
er voor de aanleg van deze loop al heeft gelegen. 
Het is daarentegen ook mogelijk dat de Velderse 
wal tegelijk met deze loop is aangelegd doordat 
de grond die bij het uitgraven van de loop voor 
de opbouw van de wal is gebruikt. Dit zou ook 
de parallelle loop van de watergang langs de wal 
verklaren. In dit geval dateert de Velderse wal 
ook uit de 13e eeuw. Het is echter ook mogelijk 
dat men de wal later heeft aangelegd om de 
afwatering van Heerenbeek op de Wadingsloop 
te belemmeren. Er is namelijk een groot aantal 
waterconflicten tussen beide gebiedsbezitters 
geweest die hier het gevolg van waren.218 

|   Overzicht van de aangetroffen pollen en zaden in de twee onderzochte monsters (M12 
en M14) uit de Velderse wal. In de linker kolom zijn de Latijnse namen vermeld, in de 
kolom daarnaast staan de Nederlandse namen van de aangetroffen vegetatie. In de 
kolom daarnaast staat het aantal pollen en het percentage van die vegetatiesoort ten 
opzichte van alle pollen per monster aangegeven (Van Dijk, 2015)



117116

dit open landschap. Het voorkomen van planten 
als Smalle weegbree en klaver geven aan dat er 
in de directe omgeving van de Velderse wal een 
graslandvegetatie tot ontwikkeling kwam. Het 
voorkomen van granen en Korenbloem bete-
kent dat er akkers in de buurt van de wal lagen. 
Ook komt in deze periode Hop in de directe 
omgeving voor.229 Uit deze nieuwe variatie pol-
len en zaden blijkt dat het bos in deze periode 
plaats maakt voor een agrarisch landschap. 

De wal om Het Speet
Uit de twee monsters die uit de wal om Het 
Speet zijn onderzocht, is een hoog percentage 
(55,2%) boompollen naar voren gekomen. De 
helft hiervan bestaat uit pollen van de Grove den 
die samen met els, eik, berk, wilg en Hazelaar 
het bos vormden. De Geelders was bij de aanleg 
van de wal een relatief open bos wat blijkt uit 
het feit dat er naast bomen ook grassen, klaver, 
zuring en Struikhei groeiden. Deze vegetatie is 
een indicatie voor weilanden en heidevelden. In 
de nabije omtrek van Het Speet groeide geculti-
veerde Rogge en iets verder hiervan af werd ook 
graan verbouwd. Het aantreffen van pollen van 
de Lisdodde en de Niervaren toont aan dat de wal 
in een nat milieu is aangelegd.230 

Besluit 
Bij archeologisch onderzoek wordt vaak waar-
devolle informatie verkregen over de aanleg- en 
herstelfasen van een wal, over de datering van 
een wal en over de menselijke activiteiten die 
op en naast een wal hebben plaatsgevonden. 
Deze informatie is meestal niet voldoende om 
de functie en reden van aanleg van de wal te 
bepalen. Om deze archeologische gegevens een 
kader te geven, dient aanvullend historisch, 
archief en landschappelijk onderzoek te worden 
uitgevoerd. Door pollen- en zadenonderzoek 
met archeologisch onderzoek te combineren, 
worden monsters uit indicatieve bodemlagen of 
sporen onderzocht en geven deze zo een beeld 
van het historische landschap. Deze informatie 
is essentieel voor de interpretatie van de date-
ring en het bepalen van de functie of functies 
van een wal. Om het verhaal van de aarden wal-
len te achterhalen, en te begrijpen wanneer, 
waarom en onder welke omstandigheden de 
wallen zijn aangelegd, dienen alle beschikbare 
bronnen te worden geraadpleegd. Bij het onder-

groeiden. In mindere mate kwamen in dit 
gebied ook eik, iep, linde, Beuk, Haagbeuk, den 
en berk voor. Zwarte els groeit voornamelijk op 
de nattere gedeeltes in het bos langs greppels 
en in lagere zones. Beuk, eik, iep, Haagbeuk en 
linde zijn op de hogere en droge gebieden in 
het bos te vinden223 Dit beeld komt overeen met 
het beeld van de middeleeuwse bossen die in 
deze streek als gemengd loofbos zijn getypeerd 
en waarin eiken, elzen, wilgen en berken domi-
neerden.224 Naast bomen stond er in het bos 
ruigtevegetatie zoals Brandnetel, Ganzenvoet, 
Weegbree en Bijvoet. Deze planten zijn indica-
toren voor menselijke activiteiten in een gebied 
en worden vaak aangetroffen aan de rand van 
bossen of in bossen waar houtkap plaatsvindt. 
Op deze open plekken groeide ook grassoorten 
en Struikhei. 

Naast natuurlijke plantensoorten zat ook 
rogge in het pollenspectrum. Rogge is een 
akkergewas of cultuurgewas en verspreidt zijn 
pollen via de wind. De laag waarin de Rogge 
is aangetroffen, is met 14C onderzoek tussen 
1259 – 1395 gedateerd;225 de aanwezigheid ervan 
zegt dus iets over het voorkomen en de aard 
van akkerbouw in de Late Middeleeuwen in de 
wijdere omgeving van de Velderse wal. Naast 
rogge zijn er ook pollen van Korenbloem aange-
troffen. De Korenbloem komt van nature niet in 
Nederland voor en wordt als pollen pas vanaf de 
10e - 11e eeuw gevonden.226 Dit akkergewas ver-
spreidt zijn pollen via insecten en is daardoor 
veel meer indicatief voor gewassen in de directe 
omgeving van de Velderse wal dan Rogge.227 

Op basis van het aantal en de variatie in de aan-
getroffen pollen wordt gesteld dat de Velderse 
wal in een bosrijk gebied is aangelegd, waarin 
ruimte was of is gemaakt voor grasland en hei-
degebieden. De akkergewassen geven aan dat er 
binnen een straal van een of enkele kilometers 
van de wal ook akkers lagen.228 

In de loop van de tijd werd het gebied rond-
om de wal steeds opener. Dit blijkt uit het sterk 
afgenomen percentage van boompollen in een 
monster uit een jongere greppel naast de wal. 
Dit monster bevat nog maar 23% boompollen. 
De elzen zijn hier voor een groot gedeelte uit 
het pollenmonster verdwenen en linde, Beuk 
en Haagbeuk komen helemaal niet meer voor. 
Niet geheel verrassend is dat het percentage 
graspollen en Struikhei sterk is toegenomen in 

|   Overzicht van de aangetroffen pollen en zaden in het onderzochte monster M29 uit de wal 
om Het Speet. In de linker kolom zijn de Latijnse namen vermeld, in de kolom daarnaast 
staan de Nederlandse namen van de aangetroffen vegetatie. In de kolom daarnaast staat 
het aantal pollen en het percentage van die vegetatiesoort ten opzichte van alle pollen per 
monster aangegeven (Van Dijk, 2015)

zoek naar de Velderse wal en de wal om Het 
Speet is alles uit de kast gehaald om het verhaal 
van deze twee oude wallen te achterhalen. Maar 
zoals altijd bij archeologische onderzoek blijven 
er stukjes van het verhaal onopgehelderd waar-
door de wallen een interessant fenomeen blijft 
om over door te filosoferen. 
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|   Zeldzame Viltroos op Velder, een zeldzaamheid voor Noord-Brabant maar ook voor Nederland, een basis 
voor ook de cultuurhistorische waarde ( fotos Bert Vervoort, 2013)

Ger van den Oetelaar

Methodiek waardebepaling   
van de wallen in  
Het Groene Woud
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S en bijvoorbeeld te vertalen naar een beheer- en 
onderhoudsplan dat zich specifiek richt op het 
aanwezige erfgoed in een bepaald gebied. Naast 
de RCE-integrale erfgoedwaardering zijn ook 
elementen van de onderzoekers Hendrikx en 
Antrop bekeken.242 In 2014 is een aanvullende 
handleiding voor het waarderen van erfgoed 
verschenen.243

In deze waardering wordt niet alleen aan-
dacht gegeven aan de hieronder weergegeven 
erfgoed-begrippen. Behalve de erfgoedwaarde-
ring passen we ook een ecologische waardering 
toe op de Velderse wal en Het Speet. 

Systematiek integrale erfgoedwaardering
Het cultuurhistorisch onderzoek waarbinnen 
de erfgoedwaardering toepasbaar is bestaat uit 
twee onderdelen: inventarisatie van het aanwe-
zige erfgoed en de waardering van dit erfgoed. 
Dankzij de verschillende onderzoeken die in 
de afgelopen jaren zijn uitgevoerd is een grote 
hoeveelheid van het erfgoed binnen het cul-
tuurlandschap Het Groene Woud geïnventari-
seerd. Relevant binnen het wallenonderzoek is, 
de waardering van het cultuurlandschap waarin 

geweest. Het betreft de locatie Het Speet in De 
Geelders, op de grens van Liempde (nu gemeen-
te Boxtel) en Sint-Oedenrode (nu gemeente 
Meierijstad) en Velder op de grens van Liempde 
en de gemeente Oirschot. 

Het Speet is een gebied dat redelijk repre-
sentatief is voor het landschappelijk complex 
waartoe De Geelders (500 ha) behoort. Velder 
is vanwege de hoge kwalificatie als jachtland-
schap redelijk uniek in West-Europa. Om de 
waarde van het Nederlandse erfgoed te kunnen 
bepalen is onder andere vanuit de beschikbare 
literatuur240 ook door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en het projectbureau 
Belvedère de integrale erfgoedwaarderingssy-
stematiek opgezet. 

Deze integrale erfgoedwaardering is opge-
steld in het kader van de handreiking voor de 
beoordeling van cultureel erfgoed in milieu 
effect rapportages (MER) en maatschappelijke 
kostenbatenanalysen (MKBA) waarmee het 
effect op cultuurhistorie in planontwikkeling 
bepaald kan worden. Daarnaast biedt het ook 
een goede mogelijkheid om erfgoed dat om een 
andere reden is geïnventariseerd te waarderen 

Inleiding
Sinds 2008231 is er systematisch onderzoek 
verricht naar de in de leembossen binnen het 
Nationaal Landschap Het Groene Woud voor-
komende wallen. Het betreft zowel landschap-
pelijk232, archeologisch233 als ecologisch234 
onderzoek. Ook boshistorisch onderzoek235 al 
of niet gecombineerd met onderzoek in binnen- 
en buitenlandse archieven236 werd verricht en 
gestimuleerd door het RCE-symposium in 2011. 
In 2016 verscheen bij het RCE de Atlas van het 
landschappelijk groen erfgoed van Nederland, 
waarin ook Het Groene Woud.237 In dit hoofd-
stuk komt dit multidisciplinair onderzoek aan 
de orde om de waardering238 van de wallen in 
het hart van Nationaal Landschap Het Groene 
Woud te beschrijven. In 2017 en 2018 zijn in het 
kader van deze publicatie ook nog een aantal 
extra landschappelijke en ecologische onder-
zoeken uitgevoerd met de bedoeling om een 
completer beeld te krijgen. Als voorbeeld ter 
waardering worden de twee grenswallen in de 
twee deelgebieden van de kern van Nationaal 
Landschap Het Groene Woud beschouwd die in 
de multidisciplinaire onderzoeken aan bod zijn 

|   Het boscomplex van De Geelders met in het midden Het Speet239

|   Dotterbloemen in De Geelders ( foto Bert Vervoort, 2012) 

deze grenswallen zich bevinden. Een cultuur-
landschap wordt vaak gedefinieerd als ‘het door 
menselijke denken en handelen bepaalde en 
gevormde deel van de Nederlandse ruimte’. 

De aandacht bij het onderzoek naar cul-
tuurlandschappen gaat uit naar de onder-

|   Gedeelte van de Baronie van Boxtel-kaart van Hendrik 
Verhees. Omgeving van Heerenbeek en Velder in 1785.  
Het noorden is links 241

BESTAND TE KLEIN
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linge ruimtelijke samenhang en de samen-
hang met het onderliggende landschap. 
Cultuurlandschappelijke waardering biedt 
daarom ook een kans voor het waarderen van 
de wallen en de relicten van het historische 
landschap waarin de wallen lagen. Daarbij gaat 
het om de cultuurhistorische waarde. Onder 
cultuurhistorie wordt archeologie, historische 
geografie, historische bouwkunde en sociaal-
cultureel erfgoed en de cultuurhistorie van het 
groen (bossen, houtwallen, heggen en de bomen 
en struiken) verstaan. 

Deze erfgoedelementen zijn sterk met elkaar 
verbonden en het is daarom onjuist deze los 
van elkaar te beoordelen en te waarderen. Alle 
facetten hebben betrekking op menselijk han-
delen en met name op de invloed van de mens 
op de ondergrond. De erfgoedwaardering heeft 
betrekking op de sporen die we nog terugvin-
den van dit menselijk handelen in een bepaald 
gebied. Het begrip landschap ontbreekt in deze 
verdeling, maar omdat het hele landschap van 
Nederland door mensen is gevormd, vallen alle 
menselijke en fysisch geografische landschaps-
elementen onder historische geografie.245 Voor 
wat betreft de grenswallen op Velder en/of in 

|   Torenvalken ( foto Dirk Eijkemans, 2016) 

|   Oude boskernen en bosplanten in De Geelders244

|   Grenswal Velder-Heerenbeek, locatie De Wolfskuijlen. Van rechts komt het Heeren-beekwater dat in de 
walloop stroomt. De walloop ligt tegen de Velderse wal. Aan de andere, Velderse, zijde van de wal ligt 
ook een waterloop. Aan de vegetatie is te zien dat het water zowel naar links (naar de Wadingsloop) 
als naar rechts stroomt (naar de Groote Waterloop). Water, ecologie en grondgebruik zijn binnen een 
cultuurhistorisch systeem met elkaar verbonden. 25 januari 2015 ( foto Ger van den Oetelaar) 

|   Zeldzame Viltroos op Velder

De Geelders kijken we naar het geheel, naar het 
cultuurhistorisch systeem. 

Bij deze waarderingssystematiek wordt 
gebruik gemaakt van een numerieke waarde-
ring. Deze kan worden uitgezet in een tabel per 
element en bij elkaar opgeteld om tot een totaal 
score te komen. Deze totaalscore wordt gekop-
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kelijke functie heeft, de ensemblewaarden niet 
verstoord zijn of de omgeving vanuit structu-
reel en visueel oogpunt gaaf is (herkenbaar-
heid), draagt dat bij aan een positieve waarde-
ring. Mate van intactheid van het element op 
basis van de oorspronkelijke ontginning of 
ontwerp.

Conservering
Fysieke bouw of bouwkundige staat. Mate 
waarin elementen in evenwicht verkeren met de 
omgeving.

Zeldzaamheid
De mate waarin het element uitzonderlijk is 
of een unieke verschijningsvorm heeft. Een 
element kan zeldzaam zijn als deze van uit-
zonderlijk belang voor Het Groene Woud is en 
als er weinig of geen vergelijkbare elementen, 
patronen of types zijn. Wanneer er slechts één 
element van een bepaalde soort bestaat, dan is 
het uniek. 

Informatiewaarde
Betekenis voor de wetenschap en informatie-
waarde voor het gebied. Bevat elementen die 
bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek of 
kennis van gebied. De mate waarin een element 
een uitdrukking is van een ontwikkeling of 
innovatie. Mate waarin het element kenmer-
kend of herkenbaar is of was voor zijn element-
type.

Ouderdom
Periode van voorkomen van het element in Het 
Groene Woud. De ouderdomswaarde heeft ook 
te maken met de historische context. Naarmate 
meer over het element of structuur uit bijvoor-
beeld de Middeleeuwen bekend is wordt de 
waarde hoger.

Ensemblewaarde
Mate van samenhang met (kwaliteiten van) 
andere elementen, mate waarin het onderdeel 
is van een groter geheel, of essentieel onderdeel 
is van een complex van elementen. Samenhang 
met de omgeving en betekenis van het object 
of structuur voor het aanzien van de omgeving. 
Mate van aanwezigheid van de omgeving waar-
in of waarmee het element of gebied tot stand is 
gekomen. 

peld aan een score die aan een lage, middelhoge, 
hoge of zeer hoge waardering is gekoppeld. 

De waarderingscriteria die hierbij kunnen 
worden gehanteerd zijn hieronder weergege-
ven. Deze criteria geven aan in hoeverre het 
geïnventariseerde systeem ‘beleefde kwaliteit’ 
bevat: valt er iets aan te beleven?, ‘fysieke kwa-
liteit‘: verkeert het in goede staat? en ‘inhoude-
lijke kwaliteit’: vertelt het iets over het verle-
den? Deze kwaliteiten van erfgoed vormen de 
uitgangspunten van deze waardering. 

Hieronder staat de een uitleg per criterium 
gegeven. 

Zichtbaarheid
Herkenbaarheid, zichtbaarheid of diversiteit 
aan elementen en patronen is eigenlijk een afge-
leid criterium. De openheid en dichtheid van 
het landschap in verhouding tot de historische 
situatie. Zichtrelaties tussen elementen en de 
zichtbare samenhang tussen de onderdelen bin-
nen het element. Mate van esthetiek en monu-
mentaalheid. Dit criterium dient bezien te 
worden in samenhang met andere criteria, want 
alleen met beeldbehoud wordt de cultuurhisto-
rische waarde niet bewaard. 

|   De Kartuizergrenswalroute loopt voor een 
gedeelte over de grenswal van Het Speet. 
Het eerste bordje van de route (ontwerp Trees 

van Nunen, 2017) 

|   De replica van de schutskooi in De Geelders als her-
inneringsbeeld van het vroegere gebruik van de 
gemeijnt Bodem van Elde wordt nu gebruikt voor 
Schotse hooglanders ( foto Ruud van Nooijen, 2015)

|   Kartuizerdichtsteen, geplaatst in 2012 in De Geelders 
op de poosplaats nabij Het Hoefje, vermoedelijk de 
stichtingslocatie van het kartuizerklooster in het jaar 
1466 (ontwerp Pien Storm van Leeuwen)

Herinneringswaarde
Ouderdom, symboliek en verbondenheid met 
historische gebeurtenissen, lokale geschiedenis-
sen, verhalen of met prominente gebruikers, 
bewoners, ontwerpers, opdrachtgevers, etc. 
Mate waarin een element een uitdrukking is van 
een bijzondere innovatiewaarde die in verband 
staat met een historische gebeurtenis. Naarmate 
meer over het element of structuur bekend is 
wordt de waarde hoger. Bijvoorbeeld houtwal + 
historische plantplaats + historische beheer + de 
soorten bomen en struiken.

Gebruikswaarde
Mate waarin het element nog een functie ver-
vult in de huidige maatschappij, vanuit recrea-
tief, toeristisch, sociaal of economisch oogpunt. 
Bijvoorbeeld associatie met bijzondere bele-
ving, toeristische trekpleister, etc. Bijvoorbeeld 
houtwal + historische beheer + de soorten met 
het veelzijdige historische gebruik en toepas-
singen.

Gaafheid/ authenticiteit
Mate waarin het element authentiek, intact of 
compleet is. Als het object nog zijn oorspron-

|   Zichtbaarheid Velderse wal vanaf het pad op Heerenbeek ( foto Ruud van Nooijen, 2018)

bestand is te 
klein
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Representativiteit
Voorbeeldwaarde van een element. Mate waarin 
het element kenmerkend is voor een bepaalde 
stijl, type, periode in Het Groene Woud. Mate 
waarin het element kenmerkend is voor het ont-
staan van het landschap, waarbij waardevoller is 
naarmate het meer kenmerken bezit. 

Diversiteit
Mate van afwisseling waarin de fysieke vorm 
van het elementen in Het Groene Woud te vin-
den is. 

De waardering van het erfgoed gebeurt mid-
dels expert judgement en wordt uitgedrukt in 
een waarde zeer goed (5) goed (4), redelijk (3) 
matig (2) of slecht (1)

De afgelopen jaren is door middel van ver-
schillende inventarisaties op het gebied van 
archeologie, cultuurhistorie, landschap/histo-
risch groen een grote hoeveelheid informatie 
over de wallen en het historisch landschap waar-
in deze lagen verkregen. Om tot een waardestel-
ling van deze geïnventariseerde elementen te 

|   Kleine ijsvogelvlinder in De Geelders ( foto 

Dirk Eijkemans, 2016) 

|   Koevinkje op Velder ( foto Dirk Eijkemans, 2015) 

|   De oudste Vlaamse schuur in Nederland, gebouwd op Kasteren, nabij De Geelders in 1525 in opdracht van 
het kartuizerklooster met wellicht eikenhout uit De Geelders en nog steeds onderdeel van het karakteris-
tieke landschap rondom De Geelders. ( foto Ruud van Nooijen, 2008) 

komen, wordt de erfgoedwaarderingssystema-
tiek ingezet. 

Ecologische waardering
Bij de ecologische waardering wordt vooral 
gekeken naar de voorkomende soorten op de 
desbetreffende grenswal. Daarbij wordt vooral 
gekeken naar het aantal meer zeldzame soorten, 
zoals soorten die op de Rode Lijst voorkomen of 
soorten die er karakteristiek thuishoren. Indien 
de waarde goed of zeer goed is dan wordt de 
totale waarde, één waarde verhoogd. Het voegt 
een extra waardering toe op bovenstaande syste-
matiek. Bij de cultuurhistorische waardering 
wordt vooral gekeken naar de voorkomende 
soorten op de desbetreffende grenswal, hun 
plantplaats, hun historische beheerkenmerken 
en zo mogelijk hun historische gebruiken en 
toepassingen. Daarbij is vooral gekeken naar het 
aantal meer zeldzame en karakteristieke soor-
ten vanuit cultuurhistorie. Indien de waarde 
goed of zeer goed is dan wordt de totale waarde, 
één waarde verhoogd. 
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Ger van den Oetelaar

Beschrijving en waardering  
van grenswal Het Speet 

|   Vlaamse schuur als dominant onderdeel van het middeleeuws ensemble van kartuizerhoeve Het Groot 
Duijfhuis op Kasteren. Ook de kerktoren van Liempde is zichtbaar. Ook dit geheel hoort tot het verhaal 
over De Geelders en Het Speet. ( foto Ruud van Nooijen, 2007)
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D bestaat uit de volgende onderdelen: Geelders, 
Buitenkamp, Het Speet, Gasthuiskamp, 
Savendonk, Leemskuilen, Overkamp, Hoefje, De 
Braak, De Maai, Kasterense Braeck, Eekhoorn, 
Hoefje en Hooge Beek. 

De bodem in De Geelders ligt gemiddeld op 
7,4 m +NAP. De laagste plek is 6,15 m +NAP, de 
hoogste 9,32 +NAP, zodat het hoogteverschil 
over ongeveer 300 hectaren 3,2 meter bedraagt. 
Het is dus een relatief vlak en vochtig tot nat 
gebied met her en der droge gedeelten. In De 
Geelders komen pleistocene dekzanden uit de 
Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. 
Dit zijn zandgronden met daarin veldpodzol-
gronden, enkeerdgronden, gooreerdgronden en 
beekeerdgronden.249

De Braak, een gedeelte van De Geelders, is in 
1995 formeel aangewezen als bosreservaat.251 

Veel bosgebieden zijn in het verleden in deze 
dichtbevolkte streek in cultuur gebracht. Dit 
geldt niet voor De Geelders, dat nog steeds een 

Inleiding
De Geelders waarin Het Speet246 ligt behoort 
tot de zeldzame leembossen in het hart van 
nationaal Landschap Het Groene Woud. Grote 
delen van De Geelders zijn nu eigendom 
van Staatsbosbeheer (185 hectare), Brabants 
Landschap (75 hectare) en de Marggraff 
Stichting (85 hectare). Ook is er nog een aantal 
particuliere eigenaren. Kamp Het Speet was in 
1792, 19,63 ha groot en bestond voor 10,54 ha uit 
bosschages en 9,09 ha uit heide.247 

Het boscomplex De Geelders ligt op de 
grenzen van de Noord-Brabantse gemeenten 
Boxtel (Liempde, Kasteren), Sint-Michielsgestel 
(Gemonde) en Meierijstad (Schijndel, 
Hermalen; Sint-Oedenrode, Olland). Binnen 
de Meierij van ’s-Hertogenbosch vallen delen 
van de huidige De Geelders zowel in Peelland 
(Schijndel, Sint-Oedenrode, Liempde en 
Kasteren) als onder het Kwartier van Oisterwijk 
(Boxtel en Sint-Michielsgestel). Het gebied 

|   Bosontwikkeling De Geelders. Grote gedeelten bestaan uit oud bos252
|   Het Geelderscomplex binnen de gemeijnt Bodem van Elde in 1802. De Gasthuiskamp, Savendonk, 

Leemskuilen, Hoefje, Eekhoorn, Hoefje en Hooge Beek zijn te localiseren248

|   Hoogtekaart. Uitsnede AHN-2 schaduwbeeld waarop de 
uitgebreide, gedetailleerde en nog gave rabattenstructuur 
van De Geelders te zien is. Ook het oorspronkelijke dal van 
de Reijt (blauw) is goed te herkennen250

bosgebied is. De reden dat men De Geelders niet 
in cultuur heeft gebracht komt door de ondiepe 
aanwezigheid van leem.

Leem is hier in de bodem over een aanzien-
lijk oppervlak aanwezig. Een eigenschap van 
leem is dat het moeilijk doorlaatbaar is voor 
water. Het natte karakter van het gebied is 
mede hieraan te danken en voorkwam vroege 
ontginning. De naam Liempde (Lyemde, 
Limde) is zeer waarschijnlijk zelfs van dit ver-
schijnsel afgeleid. De bodem bestaat vaak uit 
lemig fijn zand. Op veel plaatsen is een leem-
laag aanwezig van ten minste 20 cm dik. Deze 
laag begint op 40 tot 120 cm diepte. Deze leem-
lagen zijn ontstaan aan het eind van het laatste 
glaciaal. Het bos in De Geelders dateert al van 
ver voor de jaartelling. Ooit was hier een einde-
loos, vochtig woud met Es, iep, linde en Zwarte 
els. Gebieden als De Mortelen, Heerenbeek, 
Velder, Kuppenbunders, Best Broek, De 
Scheeken en delen van het Dommeldal maak-

kaart groter aanleveren
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die heden ten dage nog verder in de omgeving 
voorkomen dragen met name bij aan de ensem-
blewaarde. 
Biodiversiteit van de grenswal van Het 
Speet
Voor de publicatie over de leembossen uit 2013, 
waaronder De Geelders, zijn veel ecologische 
onderzoeken gedaan. Voor de omgeving van 
Het Speet verwijzen wij graag naar deze uit-
gebreide publicatie waar De Geelders goed en 
veelvuldig aan bod komt.255 In deze en vol-
gende paragrafen gaat het meer specifiek over 
de grenswal om Het Speet zelf, dus de dieren 
en planten die op deze grenswal zijn aangetrof-
fen. We besteden ook wat meer aandacht aan de 
extra inventarisaties die gedaan zijn én die een 
duidelijke aanvulling zijn op de leembossenpu-
blicatie. Daarbij gaat het specifiek over de inven-
tarisaties van ongewervelden, paddenstoelen en 
mossen. 

Ook boskamp Het Speet is vanaf de laat-
negentiende eeuw, binnen de omliggende 
grenswal, van rabatten voorzien, zodat de onge-
stoorde bodems ook hier vooral op de grenswal 
liggen. Het aanleggen van rabatten leidde tot 
een verlaging van de biodiversiteit, zoals bleek 
uit het onderzoek van Maes,256 die zich maar 
heel langzaam herstelt. Kleine milieus zoals 
waterloopjes en de grenswallen waren de refu-
gia voor verschillende soorten. 

Een grenswal bestaat uit vele ecologische gra-
diënten die een bijdrage aan de hoge biodiversi-
teit leveren. Doordat wallen hogere en daardoor 
drogere locaties zijn, levert een wal vaak een 
bijzondere bijdrage aan soorten die hun nesthol 
(bijvoorbeeld muizen of marterachtigen) hoog 
en droog willen hebben en aan soorten die van 
steile kanten houden. Zo werd de eerste dassen-
burcht in een grenswal in De Geelders gegraven. 

FLORA

Hogere planten257

Op de wal om Het Speet zijn bijzondere hout-
achtige soorten zoals Wilde mispel, Viltroos, 
Heggenroos, Bastaardmeidoorn, Haagbeuk, 
Wilde kardinaalsmuts, Zwarte bes, Bosaalbes, 
Rode kornoelje en Wegedoorn vastgesteld. De 
meeste soorten komen weliswaar in kleine tot 
zeer kleine aantallen voor. Ook veel bijzon-
dere kruiden zoals Gewone salomonszegel, 

ten er samen met De Geelders onderdeel van 
uit.

Toponiemen uit de periode voor 1312 geven 
de indicatie van de vroegere aanwezigheid van 
dit woud duidelijk aan. Er was het Woud van 
Oirschot dat gesitueerd was in het huidige noor-
den van Oirschot en Best en in het zuiden van 
Liempde, Boxtel en Sint-Oedenrode. Dit woud 
was weer onderdeel van een veel groter woud 
dat via Liemderwalt en het Woud van Elde via 
het Woud tussen Schijndel en Middelrode rich-
ting Vught liep. In 1293 werd de Bodem van Elde 
(waarin De Geelders liggen) nog als het Bos van 
Elde aangeduid. 

De Geelders ontleent zijn naam aan een deel-
gebied van de Bodem van Elde en deelgebied 
van De Geelders: het goed Gheerlaer. De oudste 
vermelding van deze naam dateert uit 1386. Het 
achtervoegstel ‘laer’ duidt op een ontginning 
in een bosrijk gebied. Geer zou ontleend zijn 
aan de persoonsnaam Geerling. Gheerlaer bete-
kent dan de ontginning van Geerling van den 
Bossche, wellicht was het de destijds bekendste 
boskamp in De Geelders.253 Boskampen zijn 
hier ontginningen van de gemeijnt Bodem van 
Elde met het doel om hout (hakhout, opgaand 
hout) te telen. Om in dit gebied te mogen ont-
ginnen werd aan de hertog van Brabant betaald 
(eenmalig voorlijf en een jaarlijkse erfpacht). 
Hout was erg kostbaar in de Middeleeuwen. 

De boskampen zijn oorspronkelijk aange-
legd door rijke burgers, zoals Geerling van 
den Bossche, en door instellingen zoals Het 
Zinnelooshuis (Renier van Arkel)254 uit ’s-Her-
togenbosch om deze snel groeiende stad van 
brandhout en bouwmateriaal te voorzien. 

Voor de waardering van boskamp Het Speet 
is het historisch verhaal van belang; dit draagt 
met name bij aan de waardebepaling van de 
criteria herinneringswaarde, gaafheid/ authen-
ticiteit, zeldzaamheid, informatiewaarde, 
ouderdom en ensemblewaarde en representa-
tiviteit (zie het vorig hoofdstuk). Behalve het 
historische verhaal is bij de waardebepaling ook 
de huidige fysieke en ecologische situatie van 
de boskamp Het Speet van belang, deze draagt 
met name bij aan de waardebepaling van de 
criteria biodiversiteit, herinneringswaarde, con-
servering, gaafheid/ authenticiteit, zeldzaam-
heid, informatiewaarde, ensemblewaarde en 
representativiteit. De elementen en structuren 

|    Bonnekaart 1908 van het centrale deel van De Geelders  
(bron kadaster)

|   Bosanemonen ( foto Saxifraga - Marijke Verhagen, 2010) 

|   Das ( foto Jeanne Soetens, 2014) 

|   Dubbelloof op de wal van Het Speet ( foto Jeanne Soetens, 2017) 

|   Adelaarsvaren aan de zijde van de Lussendreef op de wal 
van Het Speet ( foto Kees van Kessel, 2017)
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Blauwe bosbes aangetroffen. Ook twee zeer 
zeldzame wilgenhybriden zijn er gevonden: de 
Geoorde wilg x Rossige wilg (Salix x charrieri), 
de Kleinbladige kruipwilg x Geoorde wilg (Salix 
x ambigua), beide waren niet eerder bekend 
in Noord-Brabant. Het heideterreintje zelf is 
bekend vanwege Kleine zonnedauw, Ronde 
zonnedauw, Klokjesgentiaan, Witte snavelbies, 
Blauwe zegge en Moeraswolfsklauw.

Mossen258

In februari tot augustus 2010 werd het gebied 
Het Speet ook op het voorkomen van mossen 
onderzocht. Het was destijds met stip het rijkste 
hok van de elf km-hokken van De Geelders die 
werden onderzocht: 139 soorten, waaronder 
maar liefst acht Rode Lijst-soorten. In oktober 
2017 is de wal om Het Speet ten behoeve van 
deze publicatie opnieuw geïnventariseerd. Het 
is fascinerend wat jaren van nietsdoen voor 
beeld oplevert: dood hout, omgevallen bomen 
kriskras over elkaar, boomkluiten en grote ver-
scheidenheid in bomen en struiken. Vochtige 
omstandigheden maken het gunstig voor epi-
fyten.259 Behalve de algemene soorten ook bij-
zondere soorten als Spatelmos, Kwastjesmos en 
Dwerghaarmuts. 

Spatelmos werd gevonden op de voet van een 
Es. Bij de inventarisatie van De Geelders in 2010 
kwam het in drie km-hokken voor maar in dit 
km-hok is het toen niet waargenomen. Het is 
een vrij zeldzame soort en zijn voorkeur gaat uit 
naar stamvoeten in vochtige milieus. Van de vier 
gevonden haarmutsen is de Dwerghaarmuts 
bijzonder. Het is een vrij zeldzame soort die 
steeds een klein polletje vormt van hooguit één 
cm. Deze mossoort groeit op bomen met een 
rijke schors, zoals hier op jonge zomereik. 

Nog een opvallende epifyt die hier gevon-
den werd is Broedkroesmos. Deze epifyt groeit 
op de mineraalrijke schors van bijvoorbeeld 
Wilg, Populier, Iep of Vlier. Broedkroesmos 
was dertig jaar geleden uiterst zeldzaam maar 
nu algemeen voorkomend; zoals veel epify-
ten profiteert ook deze soort van de schoner 
geworden lucht. Op het westelijke deel van 
de wal zie je meer variatie in bodemmossen: 
Gewoon gaffeltandmos, Geplooid snavelmos, 
Gesnaveld klauwtjesmos, Fijn laddermos, 
Fraai haarmos, Gewoon thujamos en nog meer. 
Laatstgenoemde soort lijkt kenmerkend voor 

Zomereik, Zwart els en Hazelaar zullen meren-
deels autochtoon zijn en wijzen op een hoge 
ouderdom van de walbegroeiing van tenminste 
tweehonderd jaar.

De struiklaag wordt aan de oostkant van 
de wal overheerst door Adelaarsvarens. 
Verder zien we daar Brede stekelvaren, de 
hybride Dryopteris x deweveri, Wijfjesvaren, 
Dubbelloof, Koningsvaren, Pilzegge, 
Pijpenstrootje en op de nattere delen Pitrus, 
Gele lis en Riet. Maes geeft aan dat de waarde als 
genenbron van belang is. Een aanzienlijk deel 
van de beplanting kan genetisch als autochtoon 
worden beschouwd. Hierdoor is de beplanting 
zowel van betekenis voor de soortenrijkdom (de 
biodiversiteit) als voor het genetisch erfgoed.

In de noordoosthoek van Het Speet ligt Het 
Heitje, waar Natuurwerkgroep Liempde samen 
met de Heemnatuurgroep uit Sint-Oedenrode 
al jarenlang plagt en opschot verwijdert om 
bebossing en vergrassing te voorkomen. In 
1792 was er ook al 9,09 ha heide in boskamp 
Het Speet. Daar is de zeldzame Kruipwilg, de 
Geoorde wilg, Stekelbrem, Grauwe wilg en 

|   Het Heitje in De Geelders ( foto Bert Vervoort, 2008) 

|   Klokjesgentiaan 
in De Geelders 

( foto Bert Vervoort, 2009) 

|   Kwastjesmos ( foto Dick Haaksma, 2012) 

|   Dwerghaarmuts ( foto Dick Haaksma, 2017) 

|   Broedkroesmos ( foto Dick Haaksma, 2010) 

hetbosgebied en vormt op veel plaatsen een 
sprookjesachtig mooi tapijt. Het komt op de wal 
op meerdere plaatsen voor. 

De westelijke dreef die uitkomt bij het heitje 
is nat en bestaat uit lemig fijn zand. Op som-
mige plaatsen hier komt leem aan het oppervlak 
wat voor verschillende interessante soorten 
zorgt.. Dat zijn: twee soorten goudkorrelmos, 

Bosanemoon, Adelaarsvaren, Koningsvaren, 
Dubbelloof en Witte Klaverzuring zijn hierop 
aangetroffen. 

De adelaarsvarens op de wal wijzen op een 
oude vegetatie. De wal rondom Het Speet staat 
aan de noordoostzijde vol met Dubbelloof, een 
prachtig gezicht in elk jaargetijde. Vanaf de 
Lussendreef is deze vegetatie goed te bewon-
deren. Het Speet ligt, zoals hierboven ver-
meld, op een oude boslocatie, waardoor goede 
bosontwikkeling gemakkelijk op gang kwam. 
Bijzonder is de populatie zomereiken aan de 
oostzijde op de grenswal. Hier staat deze popu-
latie, deels in de vorm van lage knotbomen. 
Het is een zeldzame vorm van eikenhakhout 
en wordt hieronder verder uitgelegd. Verspreid 
over de gehele wal zien we spontane vestiging 
van Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Gewone 
vogelkers, Wilde lijsterbes, bramensoor-
ten, Blauwe bosbes, Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaanse eik, Beuk, Zachte berk en Ruwe 
berk. Behalve Beuk, Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik kunnen deze soorten meren-
deels als autochtoon worden opgevat. Ook de 
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die water vasthouden. Het waterabsorberend 
vermogen van veenmossen is uitzonderlijk 
sterk. Kenmerkend voor dit stuk wal maar ook 
richting de Schutstraat is Kussentjesmos. Het 
vormt bolvormige, blauwachtige kussens die 
zich soms aaneensluiten en dan een aanzienlijk 
oppervlak kunnen bedekken. Dit mos prefereert 
zure, humeuze zandgrond. De kussens kunnen 
heel oud worden, soms zijn jaarringen te vin-
den zoals bij een houtschijf. Het is mos is zeer 
kenmerkend en nauwelijks met andere soorten 
te verwarren. Het aanwezige Kussentjesmos 
wijst op een oude begroeiing. In het mossen-
onderzoek van De Geelders werd deze soort 
kapselend gevonden, wat zeer uitzonderlijk 
is. Slechts op een paar plaatsen in Nederland 
komt dit voor. Er zijn acht soorten knikmos-
sen gevonden waaronder Aardappelknikmos 
in Het Speet. Dit mos is pas in 2001 als aparte 
soort erkend. Het groeit vooral op wortelkluiten 
met wat lemig zand en en heeft de status ‘zeer 
zeldzaam’. Aardappelknikmos groeit vooral op 
wortelkluiten met wat lemig zand. Knikmossen 
zijn een grote,lastige groep onder de mossen. 
De NDFF260 Verspreidingsatlas Mossen telt 36 
soorten. Soms zijn ze in het veld te herkennen 
maar vaak dient men onder de microscoop de 
kenmerkende tubers261 te zoeken die in het sub-
straat aan rizoïden262 zitten.

Paddenstoelen263

In het najaar van 2017 en begin 2018 zijn aparte 
inventarisaties264 uitgevoerd nar paddestoelen 
op de grenswal Het Speet. Er zijn 35 verschillen-
de paddenstoelen op deze grenswal aangetrof-
fen. Dood hout is ook hier, zoals ook in de rest 
van De Geelders265 een belangrijke reden voor 
het grote aantal paddenstoelen. In De Geelders 
komt een flink aantal Rode-Lijst-soorten voor, 
deze werden op de grenswal gedurende de korte 
extra inventarisatie niet aangetroffen. 

FAUNA

Zoogdieren266

Ook aan zoogdieren werd in het najaar van 
2017 en begin 2018 aandacht besteed. Voor de 
inventarisatie en het onderzoek zijn onder meer 
cameravallen gebruikt. Soorten als Bosmuis 
en Bunzing werden vastgesteld, die de hoge 
en droge wal zowel voor hun verblijfplaats 

Bleek peermos, Gewoon landvorkje, Gekroesd 
plakkaatmos en Lichtrandmos. Grof goudkor-
relmos is een vrij zeldzame soort en Gestekeld 
goudkorrelmos is zeldzaam . Gestekeld goud-
korrelmos en Grof goudkorrelmos groeien op 
voedselarm, vrij zuur substraat maar die laatste 
soort heeft liever een iets rijkere, lemige bodem. 
Een groot contrast met de dreef vormt de wal 
evenwijdig aan de Lussendreef. Manshoge 
adelaarsvarens geven mossen daar geen kans. 
Gelukkig hebben op wat vochtige plekken in de 
aangrenzende diepe sloot een paar levermossen 
zich weten te handhaven: Langbladig- en Scheef 
buidelmos, Gewoon kantmos en Gewoon maan-
mos. Langbladig buidelmos groeit zowel op een 
minerale ondergrond als op ruwe humus, maar 
vrijwel steeds op een hellende ondergrond; het 
behoort tot de zeldzame soorten in dit gebied. 
In de diepe sloot kwam ook Gewoon veenmos 
voor. Met Geoord veenmos en Gewimperd veen-
mos heeft Het Speet drie veenmossoorten, alle 
drie algemene soorten. 

Het wijst er op dat in Het Speet nattere, min 
of meer zure milieus te vinden zijn. In totaal 
komen in Nederland dertig veenmossen voor 
waarvan er twee zijn “verdwenen” dat wil zeg-
gen dat ze sinds 1990 niet meer zijn waarge-
nomen. Veenmossen zijn veelal gebonden aan 
vochtige, natte tot zeer natte voedselarme tot 
matig voedselrijke standplaatsen. Ze hebben 
één-cel-dikke bladen die opgebouwd zijn uit 
cellen met bladgroen en grotere holle cellen 

|   Gewimperd veenmos ( foto Dick Haaksma, 2010) 

|   Bosmuis ( foto Jeanne Soetens, 2006)

|   Gewoon thujamos ( foto Dick Haaksma, 2010) 

|   Ree ( foto Jeanne Soetens, 2014)

|   Kleverig koraalzwammetje, september 2010 ( foto Bert Vervoort) |   Bunzing ( foto Jeanne Soetens, 2014)



139138

Een fractie kleiner en minder voorkomend is 
de Mospissebed. Deze smalle, glanzende pisse-
bedden zijn zeer snel en zijn vaker in het strooi-
sel te vinden in plaats van onder objecten. Ook 
deze soort is op de grenswal van Het Speet te 
vinden, al lijkt deze zich vooral thuis te voelen 
in de iets vochtigere delen. Ook is hier een zeer 
klein pissebed aanwezig namelijk het Paarse 
drieoogje. 

Deze verzamelsoort bestaat uit twee verschil-
lende soorten pissebedden die met het blote oog 
niet uit elkaar te houden zijn. In het projectge-
bied is ook Trichoniscus pusillus te vinden. Deze  
3 à 4 mm grote dieren kenmerken zich door een 
paarsrode kleur en ogen die zijn samengesteld 
uit drie ocellen (puntoogjes271). Deze kleine pis-
sebedjes zijn meestal te vinden samen met de 
grotere soorten pissebedden. Het voorhanden 
zijn van ruim voldoende voedselrijke uitwerp-
selen van de grote soorten kan hier een reden 
voor zijn.

Een aparte verschijning is de Gewone oprol-
pissebed. In tegenstelling tot de eerder bespro-
ken soorten hebben deze dieren sterk gewelfde 
schilden. Deze bouw komt van pas bij gevaar. 
De Gewone oprolpissebed rolt zich bij gevaar 
namelijk op tot een bolletje zodat de kwetsbare 
onderdelen onbereikbaar zijn voor predatoren; 
ze laten zich in tegenstelling tot de andere soor-
ten veel waarnemen op stammen van de vegeta-
tie. De Gewone oprolpissebed is enkel waarge-
nomen op Het Speet, maar is vermoedelijk ook 
in de rest van het gebied te vinden. Deze soort is 
dan ook minder gevoelig voor droogte dan veel 
andere pissebedden.

Ongezond blauw 
Op de grenswal Het Speet zijn zes pissebedden 
gevonden die een prachtige azuurblauwe kleur 
hadden. Deze opvallende kleur wijst op een 
besmetting met het Iridovirus. Dit virus is voor 
de pissebed altijd dodelijk. De besmette dieren 
werden niet in elkaars buurt gevonden, besmet-
ting via direct contact ligt dan ook niet voor de 
hand.

Miljoenpoten
Miljoenpoten en duizendpoten worden vaak 
met elkaar verward. De twee klassen zijn echter 
gemakkelijk uit elkaar te houden. De duizend-
poten hebben per lichaamssegment één paar 

in 2017/2018 door Robin Kraaij. De bladwes-
pen268, libellen269 en wilde bijen270 zijn uitvoe-
rig beschreven in het leembossenboek en krij-
gen daarom hier minder aandacht. Alle andere 
groepen worden uitvoeriger beschreven.
 
Verborgen vuilruimers op de grenswal
Al het plantaardig en dierlijk materiaal in de 
natuur belandt uiteindelijk op de bodem. Hier 
vindt een afbraakproces plaats dat ervoor zorgt 
dat kostbare nutriënten opnieuw beschikbaar 
komen voor het ecosysteem. Een groot deel van 
de afbraak van al het dode, organische materiaal 
komt voor rekening van bacteriën en schim-
mels. Maar als dit de enige reducenten zouden 
zijn, dan zou de afbraak van het materiaal zeer 
lang duren. Dit omdat de afbraak van enkel aan 
de oppervlakte van het materiaal plaats kan vin-
den. Belangrijke reducenten zoals pissebedden 
en miljoenpoten zorgen door het eten van blad-
afval en de hierop levende schimmels dat het 
materiaal fijn wordt gemalen. Ongeveer 30 tot 
90% van het opgegeten materiaal wordt fijnge-
malen en weer uitgescheiden. In deze uitwerp-
selen zitten weer bacteriën, schimmelsporen en 
micro-organismen uit het darmstelsel van deze 
reducenten. Dit proces is zeer belangrijk voor 
een snelle en efficiënte afbraak van het bladaf-
val.

Pissebedden
Pissebedden zijn ovale kreeftachtigen die zowel 
op het land als in zee voorkomen. Pissebedden 
zijn vooral te vinden op vochtige plekken; 
ze drogen in de volle zon namelijk snel uit. 
Ondanks hun terrestrische levenswijze hebben 
pissebedden wel kieuwen. In Nederland komen 
rond de 37 soorten pissebedden voor. 

Op de grenswal Het Speet zijn verschil-
lende pissebedden gevonden. De meest voor-
komende en opvallende soorten zijn de vaak 
matgrijze Ruwe pissebed en de veel bredere 
Kelderpissebed. Deze soorten zijn door ons 
hele land zeer algemeen en zijn op veel plekken 
door elkaar te vinden. Toch is de tendens dat de 
Kelderpissebed zich ophoudt in de wat vochti-
ger plekken en de ruwe pissebedden wat hoger 
op de wallen iets talrijker zijn. De aantallen 
van deze twee soorten lopen in de honderden 
dieren. Deze twee pissebeddensoorten worden 
beide vrij groot, tot ongeveer 14 mm lengte. 

|   Grote wintervlinder ( foto Bert Vervoort, 2017) 

|   Paars drieoogje (Trichoniscus pusillus), 
rechts op de foto een Kelderpissebed, het 
verschil in formaat is hier duidelijk te zien 

( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Gewone oprolpissebed met het Iridovirus 

( foto Robin Kraaij, 2013) 

|   Springstaart Dicyrtomina ornata ( foto Robin 

Kraaij, 2014) 

poten en zijn rovers met grote gifkaken aan de 
kop. Miljoenpoten hebben per segment twee 
paar poten. Het zijn vreedzame blad- en schim-
meleters die kleine kaken hebben om bladafval 
te vermalen. Miljoenpoten zijn er in meerdere 
verschijningsvormen. De meest voorkomende 
en bekende is een lange cylindrische vorm. 

Op de grenswal Het Speet komen meerdere 
cylindrische miljoenpoten voor. De meest 
voorkomende soort is de Knotskronkel. Deze 
vrij grote soort die enkele centimeters lang kan 
worden is te herkennen aan een beige bruine 
kleur en een laatste segment met een knotsje. 
Deze langzame dieren zijn vooral aangetroffen 
op dood hout en minder in het bladafval. Een 
andere grote cylindrische miljoenpoot die in het 
gebied te vinden is, is de Grote tweestreep. Dat 
is een donkerbruine miljoenpoot van maximaal 
vijf centimeter die gemakkelijk te herkennen is 
aan de twee oranje strepen die in de lengte over 
de rug van deze dieren loopt. In vergelijking 
met de Knotskronkel is deze soort veel minder 
talrijk en alleen op de droogste delen van de 
wallen te vinden. De kleinste cylindrische mil-
joenpoot die is aangetroffen, is het Bruinstipje; 
deze minder dan een centimeter lange, zeer 
dunne miljoenpootjes zijn te herkennen aan de 
bruine vlekjes op hun flanken. Deze kleine dier-
tjes zijn in Het Speet enkel op hout gevonden. 
In de meeste gevallen ging het hier om dood 
hout, maar er zijn ook twee exemplaren gevon-
den die leken te grazen op de algengroei van een 
levende boom. 

Naast cylindrische en oprolmiljoenpoten 
komen er in het projectgebied ook platruggen 
voor. Platruggen zijn miljoenpoten die van 
bovenaf gezien zijn opgebouwd uit platte recht-
hoekige pantserplaten. De poten gaan vrijwel 

als voor hun voedsel gebruiken. De bosmuis 
eet de vruchten van bijvoorbeeld Hazelaar en 
Zomereik die op de wal groeien, de Bunzing 
heeft voor zijn dieet weer interesse in de bos-
muizen. Ook zijn de Rosse woelmuis, de Mol, de 
Egel, de Rode eekhoorn en het Ree aangetroffen. 

Ongewervelden267

Een bijzondere extra inventarisatie van de 
grenswal Het Speet is die van de ongewervelden 
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vangen duizendpoten de prooi door deze vast 
te klampen en te doorboren met de gifklauwen. 
Deze vervormde voorste poten zijn sterk, scherp 
en hebben grote klieren vol gif. Deze kaken zijn 
bij de Nederlandse grootste soort zo sterk dat 
ze ook door de mensenhuid kunnen steken en 
een steek vergelijkbaar met een wespensteek 
kunnen toebrengen. Er is voor een prooi, een-
maal gevangen geen ontsnappen meer aan. 
Duizendpoten jagen op wormen, slakken en 
allerhande geleedpotigen. 

Onder dood hout en schors komt de Gewone 
duizendpoot veel voor. Deze duizendpoot is de 
grootste van Nederland met een maximale lengte 
van 3,5 centimeter. De dieren zijn bruinrood, 
breed en hebben grote kaken. In verhouding met 
andere duizendpoten hebben ze weinig poten, 
namelijk dertig. In het projectgebied zijn deze 
jagers veelvuldig te vinden. De gewone duizend-
poten zijn vooral te vinden op de plekken waar 
veel prooi te vinden is. De eisen aan de bodem en 
vochtigheidsgraad lijken minder belangrijk.

De andere in het gebied voorkomende dui-
zendpoten zijn aardkruipers. Deze soorten 
behoren tot verschillende families maar heb-
ben met elkaar gemeen dat ze heel anders 
gebouwd zijn dan de gewone duizendpoot. 
Deze dieren zijn lichtoranje/geel en zijn veel 
slanker gebouwd. Ook hebben ze veel meer 
poten, tot wel 180. De slanke lichaamsbouw 
zorgt ervoor dat deze duizendpoten veel mak-
kelijker in de grond dan aan de oppervlakte 
kunnen jagen. Graafgangen van wormen en 
andere ongewervelden zijn een groot deel van 
het jachtterrein van aardkruipers. De verbor-
gen levenswijze maakt het lastig deze dieren te 
vinden. De vier soorten die gevonden zijn (Gele 
aardkruiper, Stronkaardkruiper, Grote aard-
kruiper en Bosaardkruiper), zijn alle aangetrof-
fen in de matig vochtige delen van het gebied. 
Vermoedelijk zitten er in het gebied grote 
aantallen aardkruipers dieper in de bodem. Er 
is dan ook een grote kans dat een gericht onder-
zoek meer soorten zou opleveren.

Schorpioenen zonder staart
De kleine ongewervelden in de bodem hebben 
veel vijanden. Eén van deze predatoren op zeer 
kleine ongewervelden zijn de pseudoschorpioe-
nen. Deze kleine spinachtigen hebben erg veel 
weg van schorpioenen. Ze hebben net als schor-

het meest verwant is met de kreeftachtigen. De 
meeste springstaartjes hebben twee uitsteeksels 
onder hun lijf gevouwen zitten. Zodra er gevaar 
dreigt, trekken spieren deze uitsteeksels naar 
achteren waardoor ze tegen de grond klappen. 
Gevolg is dat het springstaartje richting de vei-
ligheid gekatapulteerd wordt.

In Nederland komen twee hoofdgroepen 
springstaartjes voor, namelijk de langwerpige 
en bolvormige soorten. In het projectgebied 
zijn beide typen gevonden. De gevonden 
bolle springstaarten zijn Dicyrtomina ornata, 
Dicyrtomina saunderis, Dicyrtoma fusca, die alle-
maal een formaat van 1 à 2 millimeter hebben. 
Opvallend is dat vooral de bolle springstaarten 
zich in het vroegere voorjaar lieten zien en 
later in het seizoen minder. De langwerpige 
Springstaarten werden vertegenwoordigd door 
de vrij grote soorten Tomocerus vulgaris, Orchesella 
cincta, Orchesella flavescens, en Pogonognathellus 
flavescens. Veel lastiger te vinden waren de veel 
kleinere Vertagopus arboreus en Neanura muscorum. 
Toch zijn deze laatste twee soorten aangetroffen 
op Het Speet. Ze leven op iets vochtiger plekken 
dan de grotere soorten. Omdat springstaarten 
verborgen leven, zeer klein zijn en lastig op 
naam te brengen zijn, is het te verwachten dat 
er nog veel meer soorten zullen opduiken als er 
meer onderzoek gedaan wordt. De soorten die 
nu zijn vastgesteld zijn veelal gevonden in de 
directe omgeving van grotere ongewervelden. 
Vaak was er schimmel in de buurt waar ver-
moedelijk op gefoerageerd wordt. Maar ook op 
spinrag waren vaak springstaarten te vinden. 
Wellicht vormt dit eiwitrijke rag een aanvulling 
op het dieet van rottend blad en schimmels

Predatoren in de strooisellaag
In de strooisellaag zijn naast reducenten ook 
allerlei predatoren te vinden. Deze predatoren 
voeden zich met de eerder genoemde diersoor-
ten, maar jagen ook op elkaar en op allerlei lar-
ven en wormen die in en op de bodem leven.

Duizendpoten zijn in het projectgebied goed 
vertegenwoordigd. Deze veelpotige dieren 
zijn in tegenstelling tot de plantenetende mil-
joenpoten geduchte jagers. De bruinoranje tot 
lichtgele dieren hebben een afgeplat lichaam, ze 
bewegen snel en hebben gevoelige lange anten-
nes. Hiermee kunnen ze hun prooi goed opspo-
ren en bejagen. Zodra de prooi binnen bereik is, 

geheel schuil onder de uitstekende lobben van 
de rugplaten.

In het projectgebied is de Gewone platrug 
aangetroffen. Deze typische bosbewoners waren 
vooral te vinden op de meest schaduwrijke plek-
ken. De meeste dieren van deze soort zijn aange-
troffen in los strooisel. Ook zijn er drie exempla-
ren van de Vlekribbel aangetroffen. Deze soort, 
uit een eigen familie, zit qua uiterlijk ongeveer 
in tussen een cylindrische miljoenpoot en een 
platrug. De dieren zijn te herkennen aan de 
lichaamssegmenten die aan de uiteinden iets 
ingesnoerd zijn. Hierdoor heeft het dier een 
geribbeld uiterlijk. Deze drie exemplaren zaten 
alle op plekken vrijwel onderaan de wallen, op 
naar verhouding zeer vochtige plekken.

Springende minireducenten 
De tot nu toe besproken aangetroffen soorten 
behoren tot de grote reducenten. Deze relatief 
grote dieren verwerken het organisch materi-
aal in hun spijsverteringssysteem in kleinere 
fracties. Deze extreem kleine organische deel-
tjes en de hierop levende schimmels en algen 
vormen het hoofdvoedsel voor springstaartjes. 
Springstaartjes lijken op het eerste gezicht op 
vleugelloze insecten. Ze hebben zes poten en lij-
ken facetogen te hebben. Toch zijn deze minus-
cule ongewervelden geen insecten. Ze hebben 
niet de klassieke kop-borststuk- achterlijf bouw, 
de ogen blijken te zijn opgebouwd uit losse 
ocellen en de anatomie van de kaken is totaal 
anders dan die van de insecten. Deze dieren 
behoren dan ook tot een eigen klasse, die nog 

|   Springstaart Dicyrtomina saunderis ( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Gewone duizendpoot ( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Mosschorpioentje ( foto Robin Kraaij, 2013)

|   Chernes hahnii ( foto Robin Kraaij, 2017)
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plaats van de gebruikelijke zes tot acht ogen bij 
spinnen

Hooiwagens zijn grofweg in te delen in 
langpotige soorten en kortpotige soorten. De 
lengte van de poten geeft meteen een belang-
rijke aanwijzing over de levenswijze van de 
hooiwagen. De kortpotige soorten houden zich 
over het algemeen op in krappe ruimte zoals de 
strooisellaag en onder dood hout. De langpotige 
soorten zijn meer vrijlevend en rusten vaak op 
bomen en bladeren waar de poten niet in de weg 
zitten.

Op de grenswal van Het Speet zijn zowel 
kortpotige als langpotige hooiwagens aange-
troffen; de kleinst aangetroffen hooiwagens zijn 
Nemastoma lugubre en Nemastoma bimaculatum. 
Deze kleine zwarte hooiwagens hebben opval-
lende witte vlekken en zijn vooral te vinden op 
de meer vochtige plekken. Ook de hooiwagens 
Mitostoma chrysomelas, Voorjaarshooiwagen en 
Drietandhooiwagen zijn soorten die zich vooral 
ophouden tussen het strooisel. 

Een bijzondere vondst onder een stuk schors 
was een mannelijk exemplaar van de zeldzame 
hooiwagen Trogulus tricarinatus. Deze soort was 
nog niet bekend uit Noord-Brabant.

In de vegetatie zijn verschillende langpotige 
hooiwagens te vinden. Deze soorten zitten voor-
al op lichte, zonnige plekken. De Rode hooiwa-
gen, Leiobunum rotondum en Gewone hooiwa-
gen komen het meest voor. Van de Strekpoot, 
Mitropus morio en Oligolophus hanseni werd ieder 
één exemplaar aangetroffen. 

Spinnen 
Spinnen zijn weinig populair. De combinatie 
van gifkaken, veel poten, veel ogen en webben 
spannen over wandelpaden maakt dat spin-
nen vaak verwenst worden. Toch zijn het nut-
tige jagers die op veelzijdige manieren jagen 
op allerlei insecten en andere ongewervelden. 
Veel soorten die in de strooisellaag leven, jagen 
actief achter hun prooi aan. Ook springspinnen, 
die vaak te vinden zijn op stammen en takken, 
zoeken met hun goede ogen naar prooi om deze 
vervolgens te bespringen. Wielwebspinnen 
daarentegen spinnen een web en wachten rustig 
af tot een prooi in het net vliegt.

In de strooisellaag van Het Speet werden 
enkele karakteristieke bodembewoners gevon-
den, het ging om de Roodwitte celspin en de 

echte schorpioenen komen pseudoschorpioe-
nen vrij algemeen in Nederland voor. Ze zijn erg 
klein en worden daardoor snel over het hoofd 
gezien. Er zijn veel bodembewonende soor-
ten, maar er zijn ook soorten die vooral tussen 
schors worden gevonden. Pseudoschorpioenen 
hebben een bijzondere verspreidingswijze. Ze 
grijpen zich regelmatig vast aan grote vliegende 
insecten zoals langpootmuggen om nieuwe ter-
ritoria te vinden. Dit betekent dat deze dieren 
vrij gemakkelijk op onverwachte plekken kun-
nen opduiken.

In Het Speet zijn twee soorten pseudoschor-
pioenen aangetroffen. In de strooisellaag zijn 
verschillende exemplaren gevonden van het 
Mosschorpioentje. 

De dieren zijn alle aanwezig in los, vrij droog 
bladmateriaal. De andere aangetroffen soort 
is Chernes hahnii. Dit is een zeer zeldzaam dier 
dat tussen schors (vaak plataan) wordt gevon-
den. Ook dit dier is aangetroffen tussen schors. 
Deze soort was voor deze vondst enkel uit 
Gelderland, Zuid-Holland en Limburg bekend. 
Daar komt Het Speet in Noord-Brabant nu bij.

Leven op en boven de bodem
Veel insecten en andere ongewervelden leven 
deels op de bosbodem en deels minder verbor-
gen. Hooiwagens, spinnen, mieren en kevers 
hebben vaak een levenswijze die zich deels 
in de grond en deels in de vegetatie afspeelt. 
Hieronder komen de soorten aan bod die veel 
mobieler zijn dan de eerder genoemde bodem-
fauna. 

Hooiwagens
Hooiwagens worden vaak ten onrechte spin 
genoemd. Ze behoren wel tot de zeer grote 
groep van de spinachtigen, net als bijvoorbeeld 
schorpioenen, de eerder genoemde pseudo-
schorpioenen en de spinnen. Hooiwagens 
onderscheiden zich op enkele belangrijke 
punten van de spinnen. Zo hebben spinnen een 
lichaam dat is opgedeeld in een kopborststuk 
en een achterlijf terwijl hooiwagens een onge-
deeld lichaam hebben. Andere verschillen zijn 
het ontbreken van spintepels en gifkaken bij 
hooiwagens. Dit betekent dat hooiwagens geen 
web kunnen maken en prooien niet kunnen ver-
lammen met gif. Een laatste belangrijk verschil 
is dat hooiwagens slechts twee ogen hebben in 

|   Gewone hooiwagen ( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Struikspin, deze soort is makkelijk te her-
kennen aan de twee vlekjes op het achter-
lijf ( foto Robin Kraaij, 2015)

|   Hooiwagen, Nemastoma bimaculatum  

( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Platte wielwebspin ( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Hooiwagen, Mitostoma chrysomelas  

( foto Robin Kraaij, 2014) 

|   Schorsmarpissa, Nederlands grootste 
springspinsoort ( foto Robin Kraaij, 2014)

pioenen de kenmerkende armen met scharen, 
dezelfde knippende kaken en hetzelfde lichaam 
met segmenten. Het enige dat ontbreekt 
is de zo kenmerkende staart met gifstekel. 
Pseudoschorpioenen compenseren het gemis 
van de gifstaart met hun scharen. Deze scharen 
bevatten gifklieren waardoor een vastgegrepen 
prooi al snel verlamd is. In tegenstelling tot de |   Korrelschalebijter ( foto Robin Kraaij, 2014)
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Kleinste kamstaartje, Moeraskampoot, 
Stekelkaakkampoot en Ringpootzwartkop

Kevers
Kevers zijn bijzonder variabele insecten. Ze 
behoren tot de kleurrijkste en vormenrijkste 
ordes binnen de insecten. De meeste kevers 
zijn te herkennen aan de aanwezigheid van 
twee harde dekschilden die over de vliezige 
achtervleugels en het achterlijf heen liggen. 
Kevers worden regelmatig verward met want-
sen, omdat deze ook enigszins verharde voor-
vleugels hebben. Kevers hebben echter altijd 
bijtende monddelen en wantsen hebben altijd 
een steeksnuit. Door de vormenrijkdom binnen 
de kevers is het lastig om een beeld te krijgen 
van variatie binnen deze grote groep. Zo heb-
ben kortschildkevers zeer kleine dekschilden 
die het achterlijf grotendeels onbedekt laten en 
hebben de weekschildkevers slappe weke dek-
schilden. Een tweede probleem is de determi-
natie van kevers. Er zijn veel soorten en veel van 
deze soorten zijn alleen onder de binoculair uit 
elkaar te houden.

In de bosbodem van het projectgebied zijn 
allerlei keversoorten te vinden. In larvevorm 
zijn vooral bodembewonende larven van knip-
torren, weekschildkevers en enkele bastaard-
weekschildkevers te vinden. In de bodem is het 
verder een drukte van belang op het gebied van 
loopkevers. De meest opvallende loopkevers 
die te vinden zijn, zijn de tot wel drie à vier cm 
grote Korrelschalebijter en de Violette loopke-
ver. 

Deze grote jagers zijn met hun lange poten en 
grote kaken afschrikwekkende dieren. Ze zijn 
beide zwartpaars gekleurd en lijken erg veel op 
elkaar. Door de vorm en structuur van het hals-
schild en de dekschilden zijn ze toch uit elkaar 
te houden. Deze grote kevers zijn op beide 
locaties aangetroffen. Met een halve centimeter 
zijn de kleinste loopkevertjes die gevonden 
zijn een stuk moeilijker te vinden. Deze kleine 
Tweevlekkige snelkever heeft grote ogen en 
jaagt vooral op zicht. 

Ze zijn enkel op Het Speet aangetroffen. In 
het projectgebied komen nog vele andere soor-
ten loopkevers voor. De meeste soorten lijken 
bijzonder veel op elkaar en zijn ongeveer één 
centimeter groot en zwart of donkerbruin. De 
meeste loopkevers lieten zich vangen op de wat 

|   Violette loopkever ( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Tweevlekkige snelkever ( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Kleine wespenbok ( foto Robin Kraaij, 2014)

Bosdikkaak. In het strooisel werden verder in 
het voorjaar overwinterende exemplaren gevon-
den van de Gewone zakspin, Groene krabspin, 
Struikspin en Platte wielwebspin. 

Deze dieren trekken zich voor de winterpe-
riode terug op plekken waar de goede vochtig-
heidsgraad heerst en de temperatuur niet onder 
0 graden Celsius komt.

Op de schors van de op Het Speet aanwezige 
vegetatie werd onder andere de Boomzesoog, 
een spin die in tegenstelling tot de meeste soor-
ten maar zes ogen heeft, gevonden. Ook van de 
Schorsmarpissa, Nederlands grootste spring-
spinsoort werden twee exemplaren gevonden. 

Op een boom die volkomen vrij was van korst-
mossen, werd de Korstmosrenspin gevonden. 
Een schaarse soort die weinig wordt waargeno-
men. Deze spinnen jagen actief achter prooien 
aan en maken hierbij handig gebruik van hun 
camouflage die lijkt op korstmos.

In De Geelders werden al in 2015 84 soor-
ten spinnen vastgesteld.272 Via opkweek van 
geïnfecteerde spinnen werden ook sluip-
wespen, onder andere Acrodactyla carinator273 
gevonden. Bijzondere spinnensoorten in 
De Geelders waren de Schouderkruisspin, 
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In het gebied komen verschillende wantsen 
voor. De meest opvallende en grote soorten 
zijn de Roodpootschildwants en de Groene 
stinkwants. Deze dieren worden meer dan een 
centimeter groot en zijn te zien op stengels, 
stammen en bladeren van allerlei bomen in 
beide gebieden. Het oppakken van deze dieren 
is geen pretje. Bij bedreiging scheiden ze een 
vieze stank uit. In de strooisellaag zijn kleinere 
wantsen terug te vinden. Deze vaak onopval-
lend bruin gekleurde, smalle wantsen zijn 
totaal aangepast aan het onderaardse leven. 
Gevonden bodembewonenende wantsensoor-
ten zijn onder andere Gewone grootrug, Bruine 
moswants en Gewone heremietwants. Cicades 
zijn maar weinig gevonden. Ongetwijfeld heeft 
dit vooral te maken met het erg bewegelijke en 
springerige karakter van deze dieren. Wel zijn 
er veel Spuugbeestjes en Bloedcicades aanwezig. 
Vooral de bloedcicade is een opvallende soort. 
Hij is makkelijk te herkennen aan zijn zwart-
rood vlekkenpatroon. Ook is een exemplaar 
aangetroffen van de Oorcicade. Dit is een perfect 
gecamoufleerde cicade die goed te herkennen 
is aan de twee uitsteeksels op zijn borststuk die 
nog het meeste doen denken aan muizenoortjes.

drogere delen van het gebied. Hoger in de vege-
tatie zijn bladeters zoals bladhaantjes te vinden. 
Ook het prachtige metallic Groene zuringhaan-
tje is volop aanwezig. Daarnaast zijn lieveheers-
beestjes prima vertegenwoordigd. Naast de 
zeer algemene soorten zoals het Zevenstippelig 
lieveheersbeestje en het Veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje, die op beide locaties te vinden 
zijn, is ook het wat minder vaak voorkomende 
Oogvleklieveheersbeestje op de grenswal van 
Het Speet aangetroffen. Een leuke uitzon-
dering die op beide wallen voorkomt is het 
Meeldauwlieveheersbeestje. Dit lieveheers-
beestje eet geen luizen maar de meeldauw-
schimmel.

Ook in de wat hogere vegetatie zijn boktor-
ren te vinden. Deze langwerpige kevers heb-
ben vaak opvallend lange voelsprieten. Een 
veel algemenere soort is de geel zwarte kleine 
Wespenbok. Deze kleine boktorretjes zijn veel 
aanwezig op beide locaties. Het aantreffen van 
de Bonte en Grijze ribbelbok in beide gebieden 
geeft aan dat er dood hout is voor deze soorten 
die hout etende larven hebben. Soldaatjes en 
andere weekschildkevers lijken wel wat op 
boktorren. Ze hebben echter heel zachte, weke 
schilden. Van deze familie zijn zowel het Geel 
soldaatje als het Donker soldaatje overal veel te 
vinden.

Wantsen en cicades
Samen met de wantsen vormen cicades en lui-
zen de orde van de Hemiptera. Alle leden van 
deze grote orde hebben in plaats van kaken een 
steeksnuit. Deze is gevormd uit twee helften 
die strak tegen elkaar aan liggen. De steeksnuit 
kan allerlei vormen hebben. Korte, sterke, dikke 
steeksnuiten voor predatoren die een prooi 
moeten vangen en verlammen, maar ook dunne 
extreem lange steeksnuiten die in plantenvaten 
kunnen worden ingebracht om zo het glucose-
rijke vocht op te kunnen zuigen. De aanwezig-
heid van een steeksnuit is een van de weinige 
overeenkomsten tussen de wantsen, cicades en 
bladluizen. Verder zijn het totaal verschillende 
onderordes. Zo zijn cicades cylindervormig met 
sterke springpoten. Wantsen hebben vaak een 
afgeplat uiterlijk. Luizen zijn juist meer bolvor-
ming, met op hun achterlijf twee uitsteeksels, 
de siphonen. Bladluizen zijn er met of zonder 
vleugels.

|   Donker soldaatje ( foto Robin Kraaij, 2013) 

|   Geel soldaatje ( foto Robin Kraaij, 2013) 

|   Roodpootschildwants ( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Bloedcicade ( foto Robin Kraaij, 2011) 
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lijken totaal afwezig. In werkelijkheid zijn de 
achtervleugels omgevormd tot haltertjes. Deze 
haltertjes zien er meestal uit als dunne stokjes 
met een wat dikker uiteinde. Met de combinatie 
van twee sterke vleugels en stabiliserende hal-
tertjes zijn muggen en in het bijzonder vliegen 
echte luchtacrobaten. Sommige vliegen kunnen 
op een plek blijven stilhangen en zelfs achter-
uitvliegen kan. 

Muggen en vliegen lijken zoals gezegd 
behoorlijk veel op elkaar. Er zijn bijzonder 
slanke, mugachtige vliegen en bijzonder stevig 
gebouwde muggen die erg lijken op vliegen. 
Een goed zichtbaar verschil zit in de antennes, 
muggen hebben draadvormige of pluimvormi-
ge antennes die bestaan uit min of meer gelijke 
segmenten. Vliegen daarentegen hebben anten-
nes die vaak erg kort zijn en bestaan uit segmen-
ten die elk een totaal andere vorm hebben. Geen 
van de segmenten lijkt op de vorige.

Muggen
De bekendste muggen zijn de steekmuggen. Dit 
is vooral te danken aan een bloeddorstige eigen-
schap die de vrouwtjes hebben. De vrouwelijke 
exemplaren van deze muggen hebben mond-
delen die zijn geëvolueerd tot een flinke injec-
tienaald. Met deze monddelen wordt een niets-
vermoedende prooi gestoken en ingespoten met 
een bloedverdunner. Door deze bloedverdunner 
blijft het bloed van het slachtoffer stromen en 
zullen ook de monddelen van de mug niet ver-
stopt raken met stollend bloed. Helaas voor ons 
als mens levert deze bloedverdunner een allergi-
sche reactie op, met als gevolg een bult en flink 
veel jeuk. De mannetjes van steekmuggen zijn 
heel anders, dit zijn ongevaarlijke nectareters. 

de Gewone wesp, die ook veelvuldig in het wal-
lengebied voorkomt, maar hebben behalve de 
bekende gele en zwarte strepen ook donkerrode 
kleuren. Het veelvuldige voorkomen van de 
Gewone wesp is de basis voor de grote popu-
latie wespendieven in de leembossen van Het 
Groene Woud.274 De steek van de Hoornaar is 
pijnlijk, maar verschilt niet veel van de steek 
van een normale wesp. De Hoornaar is gelukkig 
wel een stuk minder agressief dan haar kleinere 
familielid. Waar de Gewone wesp regelmatig 
opdringerig in de buurt van mensen probeert 
aan een maaltijd te komen, blijven hoornaars 
uit de buurt. De levenswijze van de Gewone 
wesp en Hoornaar lijken vrij veel op die van de 
Honingbij. 

Naast deze twee sociale wespensoorten, 
komen er ook solitaire wespensoorten voor in 
het gebied. De solitaire wespen zijn een erg 
grote groep met veel lastig uit elkaar te hou-
den soorten. In het gebied zijn er onder andere 
bladwespen te vinden. Deze wespen hebben 
niet de karakteristieke ‘wespentaille’ en hebben 
geen angel. Ze zijn dus volkomen ongevaarlijk. 
De larven van deze wespen lijken als druppels 
water op rupsen. Ze hebben één paar buikpoten 
meer en zijn zo te onderscheiden. Er vliegt een 
grote verscheidenheid aan bladwespen rond 
in het wallengebied. Veel soorten larven heb-
ben net als rupsen een specifieke waardplant. 
Ook sluipwespen zijn, ondanks hun verborgen 
levenswijze, aanwezig. Sluipwespen zijn er 
van groot tot zeer klein en zijn bijna allemaal 
gespecialiseerd in het jagen op één of enkele 
soorten geleedpotigen. Als een sluipwesp zijn 
prooi, vaak een larve of pop, heeft gevonden 
zal hij eitjes afzetten in deze prooi. De larven 
eten vervolgens de prooi van binnenuit op. De 
larven van sluipwespen eten de vitale delen van 
de prooi als allerlaatste op zodat de prooi blijft 
leven en zo niet bederft. Zowel bladwespen en 
sluipwespen zijn zeer moeilijk op naam te bren-
gen. De exacte soorten zijn dan ook niet vast te 
stellen zonder extra onderzoek.

Vliegen en muggen
Vliegen en muggen behoren samen tot één orde, 
de Diptera (tweevleugeligen). De Diptera heb-
ben (op een paar vleugelloze uitzonderingen 
na) twee vleugels. De voorvleugels zijn vliezige 
volwaardige vleugels, maar de achtervleugels 

Aan het hoofd van het nest staan één of enkele 
koninginnen. Deze zijn in het begin van hun 
leven, tijdens de mierenzwerm bevrucht en 
leggen de hele dag eieren. Ze wordt verzorgd 
door haar werksters. De vrouwelijke mieren zijn 
onvruchtbaar en hebben meestal omgebouwde 
geslachtdelen die nu dienst doen als verdedi-
gingsmiddel. Een deel van de mieren heeft een 
angel. Anderen kunnen zuur spuiten.

Er zijn drie miersoorten aangetroffen in de 
wal om Het Speet. De Zwarte wegmier liet zich 
op de droogste plekken zien. De Gewone steek-
mier is op de iets vochtigere plekken te vinden. 
Deze oranje mieren zijn vrij primitief en heb-
ben net als wespen een angel. Op verschillende 
plekken waren op het schors mierensnelwegen 
te vinden van glanzende houtmieren. Deze mie-
ren zoeken in bomen en struiken naar prooien 
en oogsten honingdauw. Deze zoete vloeistof 
wordt uitgescheiden door bladluizen. 

Bijen
In het wallengebied zijn enkel honingbijen 
gezien. Deze bijen komen over een groot deel 
van de wereld voor en zijn één van de weinige 
insecten die door de mens worden gehouden. 
De honingbij maakt een nest van was met de 
bekende honingraatstructuur. De raten wor-
den gebruikt als opslagpotjes voor honing en 
stuifmeel maar ook als kraamkamer voor de bij-
enlarven. De bijen die foeragerend op bloemen 
te zien zijn, zijn de wat oudere werksters. Deze 
oudere werksters hebben in het begin van hun 
leven allerlei taken uitgevoerd in het bijennest 
en gaan pas de risicovolle buitenwereld in als 
ze ouder zijn. Mochten ze dan worden opge-
geten, dan is de schade voor de kolonie minder 
groot dan bij een net geboren dier. Het is dan 
ook meestal zo dat bij sociale insecten de taken 
risicovoller worden naarmate de dieren ouder 
worden. Van de andere soorten bijen zijn helaas 
geen gegevens beschikbaar. 

Wespen
De grootste en meest opvallende vondst waren 
meerdere werksters van de Hoornaar. Deze 
vlogen op veel verschillende plekken en op 
beide locaties. Een nest was helaas niet te vin-
den. Deze wespen zijn de met hun lengte van 
ongeveer 2,5 centimeter afschrikwekkende 
dieren. Ze lijken op een grote uitvoering van 

Mieren, bijen, wespen, vliegen,  
vlinders en muggen
Wie aan mieren, bijen en wespen denkt, zou ze 
misschien niet direct indelen in één orde. Toch 
zijn het allemaal leden van de Hymenoptera 
(vliesvleugeligen). De belangrijkste overeen-
komst tussen bijen, mieren en wespen is dat er 
sociale soorten bestaan. Deze sociale insecten 
vormen samen een volk dat één of meerdere 
koninginnen heeft die zorgen voor al het nage-
slacht. De rest van het volk bestaat uit onvrucht-
bare vrouwelijke werksters en mannelijke 
dieren. Naast sociale soorten, kennen bijen en 
wespen ook veel solitaire soorten. Deze dieren 
redden zich alleen of samen met een partner en 
verzamelen samen voedsel voor een volgende 
generatie.

Mieren
Mieren zijn erg bekende insecten. Vooral de 
Zwarte wegmier, die op elk terras in Nederland 
voorkomt, is erg bekend. Vooral bij mieren 
gaat de sociale band in een volk heel ver. Alle 
mierensoorten leven in groepsverband. Deze 
kunnen bestaan uit duizenden individuen. 

|   Gewone steekmier (Robin Kraaij, 2014) |   Gewone steekmug ( foto Robin Kraaij, 2017)

|   Hoornaar ( foto Robin Kraaij, 2014)
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aan de grote tang aan het achterlijf, die bij man-
netjes en vrouwtjes verschillend is. De vrouw-
tjes hebben een rechte wat kleinere tang en de 
mannetjes hebben een grotere gekromde tang. 
Voor de rest hebben deze oorwormen een lang-
werpig bruin lijf en kleine dekschildjes waar de 
vleugels onder zitten opgevouwen. Oorwormen 
zijn alleseters en eten veel bladafval en schim-
mels, maar ook kleine diertjes.

Verder is Nederlands gevaarlijkste spinachti-
ge ook aangetroffen, de Teek. Deze soort is niet 
gevaarlijk door zijn gif want dit heeft hij niet. 

is ongetwijfeld die van de vlinders, ook wel 
Lepidoptera of schubvleugeligen genoemd. 
Vooral de dagvlinders zijn met hun felle kleu-
ren en dwarrelende vlucht ware kunstwerkjes. 
Vlinders danken hun wetenschappelijke naam 
aan hun vleugels. In plaats van vliezige vleugels 
zoals de meeste insecten, zijn vlindervleugels 
bezet met schubjes die als dakpannen op het 
oppervlak liggen. Deze schubben kunnen met 
elkaar ingewikkelde kleurenpatronen vormen 
zoals de grote ogen van de Dagpauwoog of 
de het ingewikkelde strepenpatroon van het 
Landkaartje. Vlinders eten meestal nectar, al zijn 
er ook soorten die zich graag tegoed doen aan 
mest of als volwassen vlinder helemaal niet eten.

Naast de bekende dagvlinders komen er in 
Nederland vele honderden soorten nachtvlin-
ders voor. Een deel van deze nachtvlinders 
vliegt overdag, maar de meeste doen hun naam 
eer aan en zijn in de nacht actief. Dag en nacht-
vlinders zijn vrij makkelijk uit elkaar te hou-
den. Waar dagvlinders allemaal sprietvormige 
antennes met knopjes aan het uiteinde hebben, 
hebben nachtvlinders deze knopjes niet. Ze 
kunnen draadvormige, veervormige of naar het 
uiteinde verbrede antennes hebben, maar heb-
ben nooit de karakteristieke knopjes. 

De in het gebied waargenomen dagvlinders 
lieten zich alle slechts één keer zien. Deze prach-
tige dieren, zoals het Landkaartje (de onderkant 
van de vleugels is net een landkaart), Koevinkje 
(een bruine vlinder bezet met kleine oogvlek-
jes), Citroenvlinder (prachtige citroengele man-
netjes en roomwitte vrouwtjes) kunnen vele 
kilometers afleggen op zoek naar nectar, een 
partner en een geschikte waardplant om eitjes 
op te leggen. De enige vlinder die veel meer 
voorkomt is het Bont zandoogje. Deze bruin 
wit gestipte vlinder was tot voor kort vooral in 
de bossen te zien maar is tegenwoordig ook in 
de stad een veel geziene soort. De stipjes op de 
donkere vleugels van deze vlinder doen denken 
aan het zonlicht dat op de bosbodem valt en 
maakt dat een rustend Bont zandoogje perfect 
gecamoufleerd is.

Overige soorten ongewervelden
Sommige soorten passen niet in de eerder 
besproken ordes. Zo zijn er op beide locaties 
exemplaren aangetroffen van de Gewone oor-
worm. Deze insecten zijn goed te onderscheiden 

de Tipula vernalis, een bruingrijze langpootmug 
van middelgroot formaat, op Het Speet. Ook is 
er daar een vrouwtje van de Houtlangpootmug 
waargenomen. Deze grote zwart met rode lang-
pootmug lijkt een flinke angel te hebben, maar 
dit is dit een legboor om eitjes in hout te leggen. 

De Rouwvlieg is in tegenstelling tot wat 
zijn naam doet vermoeden een mug. Deze 
stevig gebouwde, pikzwarte muggen kennen 
een duidelijk verschil tussen de mannetjes en 
vrouwtjes. De vrouwtjes hebben een klein kopje 
met kleine oogjes. Het mannetje daarentegen 
heeft een in verhouding erg grote kop dat voor 
ongeveer 80% uit oog bestaat. Hierdoor kunnen 
de mannetjes, de vrouwtjes goed herkennen 
als ze massaal vliegen. De Rouwmug vliegt in 
het voorjaar, in april en mei zijn ze massaal te 
vinden. Omdat de larven in de bodem overwin-
teren, heeft de strengheid van de winter grote 
invloed op het aantal volwassen rouwmuggen 
in het voorjaar. Daarom zijn deze dieren het 
ene jaar met duizenden te zien en het volgende 
jaar bijna afwezig. In het hele gebied lieten zich 
verspreid over het gebied in 2017 maar enkele 
dieren zien. 

Vlinders
De meeste bekende en geliefde insectenorde 

In Het Speet waren op de onderzoeksdagen niet 
bijzonder veel muggen actief, terwijl juist De 
Geelders bekend staat als het muggengebied bij 
uitstek. In 2018 zijn de muggen weer volop aan-
wezig. Ook langpootmuggen zijn erg bekend. 
Met lange poten, een slank lijf en een kopje dat 
van dichtbij wel wat op een paardenhoofd lijkt, 
zijn ze goed herkenbaar. Bij deze vaak grote 
muggen zijn de twee vleugels en haltertjes erg 
goed te zien. De poten van langpootmuggen 
laten gemakkelijk los. Ze blijven na amputatie 
nog een tijd lang stuiptrekken en leiden daar-
mee de aandacht af van de nu vijfpotige mug. Er 
zijn in het gebied drie soorten langpootmuggen 
aangetroffen. Er vlogen enkele exemplaren van 

|   Eikenpage ( foto Bert Vervoort, 2010) |   Gewone oorworm ( foto Robin Kraaij, 2013) 

|   Hertog Jan III van Brabant gaf in 1314  
het gebruiksrecht van de Bodem van  
Elde uit276

|   Heideblauwtje ( foto Bert Vervoort, 2017) 



153152

De Hoogstraat (nu Savendonksestraat-
Hoogstraat) vormde de grens op Kasteren met 
de gemeijnt Bodem van Elde. In de grensbepa-
ling in 1314 werden de Hoogstraat, de weg tus-
sen Boxtel en Sint-Oedenrode en Wedehage286 
(westelijk van Savendonk) genoemd. Dat er 
in deze periode al boskampen zoals Het Speet 
bestonden is zeer waarschijnlijk. Er zijn name-
lijk oudere ontginningsuitgiften uit dit gebied 
bekend. 

De ouderdom van de wal rondom Het 
Speet wordt daarom geschat op de Late 
Middeleeuwen. Er zijn hiervoor vele redenen 
aangegeven dat de ouderdom van de grens-
wal van Het Speet ouder is dan het jaar 1300. 
Wellicht zijn er vergelijkingen te maken met 
de 12e-eeuwse grenswallen in Engeland287 
en Vlaanderen288 of zelfs die van 11e eeuw in 
Drenthe.289 Gemeijnten zijn al vanaf de 9e eeuw 
bekend terwijl de uitgifte door de hertog van 
Brabant pas in de 13e eeuw gestart is.290 Het 
ontstaan van particulier bezit zoals de bos- of 
andere kampen zal wellicht hier in de 11e eeuw 
gestart zijn. 

Aan de randen van sommige boskampen, 
waaronder Het Speet is een voorpootstrook 
van twaalf meter breed aanwezig. Dit voor-
pootrecht zoals beschreven in hoofdstuk 4 is 
ingesteld door de Brabantse hertog Philips om 
te voorzien in de groeiende houtbehoefte van 
de Meierij van ’s-Hertogenbosch. De eigenaren 
van bijvoorbeeld Het Speet zoals de kartuizers 
mochten daarmee tegen betaling een strook 
opgaande bomen planten en oogsten op de 
gemeijnt. In een vorig hoofdstuk is daar verder 
op ingegaan. Aan de zuid-oostkant van Het 
Speet zijn deze middeleeuwse voorpootstroken, 
door hun vorm en afbakening met greppels, nog 
steeds te herkennen. Een bijzonderheid is dat 
er een voorpootstrook tussen Het Speet en De 
Batenkamp291 ligt (nu Buitenkamp), wat er op 
kan duiden dat De Batenkamp pas na 1314, na 
het verlenen van het voorpootrecht, is aange-
legd. Rondom vrijwel de gehele boskamp Het 
Speet loopt een grenswal die relatief hoog en 
smal is. 

De pachters van de kartuizerhoeven op 
Kasteren werden via pachtcontracten ook ver-
plicht om de grenswallen van de kartuizerei-
gendommen zoals bijvoorbeeld Het Speet te 
onderhouden. Grenswalonderhoud en -herstel 

kampen en zijn daarmee ouder dan de vroegst 
bekende uitgifte van de gemeijnt Bodem Van 
Elde door Jan III van Brabant in 1314. Rond het 
jaar 1300 kwam er een einde aan de uitgifte van 
grond voor ontginning.279 Het Speet is een van 
de boskampen die in De Geelders aangelegd 
zijn. De eerste bekende eigenaar van Het Speet 
is Johannes Spaybaet, die het vanaf circa 1376280 
in bezit kreeg.

De latere Nonnenbossehoeve tussen 
Middelrode en Schijndel was in 1300 in bezit 
van Gerlach of Geerling van Den Bossche.282 De 
boskampen De Geelders, De Haverenkamp, en 
De Heikamp bij Het Speet, dat onderdeel was 
van de grote hoeve (Het Groot Duijfhuis) op 
Kasteren, waren ook complexen van de grootte 
zoals hierboven aangegeven.283 

In het gebied van de leembossen hebben 
de ontginningsblokken vaak een afgeronde 
vorm. Ze worden daarom ook ronde kampen 
genoemd, de afgeronde zijde bevindt zich altijd 
aan de kant van de wildernis.284 In middel-
eeuwse, Engelse bossen zoals Hatfield Forest285 
vinden we dezelfde vorm terug. Bij de uitgifte 
van de gemeijnt Bodem van Elde was een deel 
van de gronden binnen de buitengrenzen van 
de Bodem van Elde al ontgonnen en maakte dus 
geen deel uit van de gemeijnt. 

Bijzonder aan de kampen in De Geelders is, 
dat ze niet werden gebruikt voor de landbouw, 
maar voor de productie van hout, een schaars en 
kostbaar goed in die tijd. Ze waren voor land-
bouw immers te nat vanwege de leem. Binnen 
de kampen werd het oorspronkelijke bos 
beschermd en omgevormd tot gebruiksbos. Dit 
gebeurde vaak met zorgvuldig houthakbeheer. 
Er stonden meestal geen boerderijen in deze 
kampen en ze waren niet onderverdeeld in klei-
nere percelen, zoals blijkt uit de oudste kadas-
tergegevens van 1832. De Geelders was praktisch 
onbewoond. 

In 1471 en tot 1659 werd het in Olland 
gestichte kartuizerklooster Sinte Sophia 
van Constantinopel eigendom van verschil-
lende kampen in De Geelders onder andere De 
Averenkamp, De Turfkamp, De Heijkamp en De 
(Voorste) Batencamp (nu Buitenkamp). In totaal 
was dit ongeveer 130 hectare. Na de kartuizers 
kwamen de boskampen soms weer bij dezelfde 
groep grootgrondbezitters terecht die ze enkele 
eeuwen eerder gevormd hadden. 

Middeleeuwen. Historische feiten en wellicht 
ook verhalen uit de streek geven informatie over 
de herinneringswaarde, over ouderdom, symbo-
liek en verbondenheid met historische gebeur-
tenissen, lokale geschiedenissen en wellicht ook 
over bewoners of gebruikers. Het historische 
verhaal geeft ook aan of het van belang is voor 
de wetenschap en informatiewaarde voor het 
gebied. Bevat het gebied elementen die bijdra-
gen aan wetenschappelijk onderzoek of kennis 
van gebied. Ook geeft het historische verhaal 
informatie over de ensemblewaarde, over de 
mate van samenhang met (kwaliteiten van) 
andere elementen, mate waarin het onderdeel is 
van een groter geheel, of essentieel onderdeel is 
van een complex van elementen.

Eigendom
Op 11 juni 1314 gaf hertog Jan III van Brabant 
het gebruiksrecht (dat ze waarschijnlijk ook al 
een keer eerder hadden ontvangen of volgens 
gewoonterecht al gebruikten) van dit gebied 
gemeenschappelijk uit aan de inwoners van 
alle vier de omringende dorpen: Boxtel, Sint-
Michielsgestel, Schijndel en Sint-Oedenrode. 
Ook Kasteren onder Liempde was gerechtigd 
voor het gebruik van de Bodem van Elde al 
moest dat soms wel bevochten worden. In 1497 
was er iets bijzonders bij de kartuizers aan de 
hand. Op 27 september van dat jaar machtigden 
prior en procurator van de kartuizers een heel 
scala aan geestelijken, onder wie confraters uit 
Antwerpen, en juristen. Dirk van Dinther was 
een van hen.277 Dit hing samen met een proces 
voor de Raad van Brabant tussen inwoners van 
het gehucht Kasteren (waar kartuizerhoeven 
lagen) en inwoners van de dorpen Boxtel, Sint-
Oedenrode, Schijndel en Sint-Michielsgestel 
over het gebruik van de tussen die dorpen in lig-
gende gemeijnt De Bodem van Elde. 278 

Verschillende kampen van circa tien hec-
tare werden eerder al met een wal omgeven en 
lagen als het ware als eilanden in de wildernis 
(de gemeijnt Bodem van Elde). In de Bodem 
van Elde zijn ook later percelen aan particu-
liere ontginners verkocht. Enkele voorbeel-
den van uitgiften spreken over oppervlakten 
van 10 à 11 bunder. De ontginningen in De 
Geelders ten noorden van de Hoogstraat (nu 
Savendonksestraat-Hoogstraat) zijn voor 1300 
ontstaan en hadden allemaal de vorm van 

Het gevaar schuilt in de ziekte die de Teek bij 
zich draagt. De ziekte van Lyme geeft veel vage 
symptomen en is bij late diagnose zeer ernstig. 
De beste methode om deze kleine diertjes te vin-
den is een grondige controle van het lichaam na 
afloop van een dag in het veld. De aanwezigheid 
van twee à drie exemplaren per velddag duidt 
erop dat de Teek veelvuldig voorkomt op Het 
Speet.

Het historisch verhaal en de  
cultuurhistorie275

Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk is de 
historische context van belang. Daarbij gaat 
het met name over gaafheid en authenticiteit. 
Hierbij kan duidelijk worden in hoeverre de 
huidige situatie veel of weinig afwijkt van de 
oorspronkelijke situatie in bijvoorbeeld de 

|   Blijkbaar waren in 1915 de gebruiksrechten van de voor-
malige Bodem van Elde (Olland, Liempde, Gemonde, 
Schijndel) nog niet vergeten (Eindhovensch Dagblad d.d. 2 september 1915) 

|   Boskamp Het Speet wordt reeds apart vermeld in 1659281 
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|   Doorsnede van de door de tijd wat afgevlakte middeleeuwse 
grenswal van Het Speet anno 2018. Over de wal liep een pad. 
Oorspronkelijk waren de sloten dieper en de wal hoger (illustratie 

Annelies Ebregt, 2018) 
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Opgaand hout
Het kerngebied van de houtproductie lag in en 
om het huidige gebied De Geelders. In een van de 
oudste archiefstukken van het klooster werd als 
onderdeel van het stichtingsgoed op Kasteren, 
een eikenbos (’s-Heeren Bosch) genoemd. Dit bos, 
vermoedelijk een aaneengesloten stuk grond met 
eikenbomen beplant, komt ook in latere stukken 
nog voor. Uit dit bos en uit de omliggende lan-
derijen verkocht het klooster bomen. Dit waren 
vrijwel altijd opgaande eiken die waarschijnlijk 
gebruikt werden als bouwmateriaal voor huizen 
en schuren. 

De oudste vermelding van verkoop van 
hout betreft de hoeve Ten Acker (nu Het Groot 
Duijfhuis), de grote hoeve op Kasteren. In 1472 
verkochten de rector en de procurator eiken-
hout van deze hoeve. Negen personen kochten 
deze partij hout voor 102½ peter, een flink 

exploiteren. Het afsteken van plaggen, ‘rossen’ 
met wortel en al beschadigde de hei het zwaarst. 
Met maaien of slaan van vlaggen werd alleen 
het bovenste laagje verwijderd. Doordat de 
wortels intact bleven kon de hei weer gemakke-
lijk uitschieten. De minste schade werd aan de 
hei toegebracht als ze gemaaid werd. Afgezien 
van een enkele vermelding van turf steken, 
verpachtten de kartuizers hun hei altijd ten 
behoeve van maaien. De bewoners van Kasteren 
(waaronder de pachters van de kartuizerhoe-
ven) hadden recht op delen van de gemeijnt die 
onder Liempde vielen onder andere Teutelaer, 
Gemeijn Speetjen en Groote Beekheide (nu 
Eekhoorn).

Bosbouw in de 16e en 17e eeuw  
in De Geelders 
Van de verkoop van hout in De Geelders hebben 
we bijzondere en zeldzame gegevens. Dit was 
een belangrijke bron van inkomsten getuige 
het feit dat er een afzonderlijke administratie 
voor werd aangelegd vooral over de periode 
1564-1658. In die periode hield het klooster een 
‘houtregister’292 bij. 

Het klooster verhandelde twee soorten hout: 
opgaand hout en schaarhout. Productie van 
opgaand hout, volwassen bomen, was met meer 
risico. Er was veel tijd nodig om kaprijpe bomen 
te telen. In die tijd konden stormen, brand, 
insecten en ziekten hun tol eisen. Een ander 
nadeel was de schade die grote bomen konden 
toebrengen aan omringende landbouwgrond. 
Er was bovendien geen tussenopbrengst als 
alles in één keer werd geoogst. En het oogsten 
zelf gebeurde meestal door anderen. 

Een aantal van deze nadelen vormden voor 
de kartuizers geen bezwaar. Opgaande bomen 
waren een mooi appeltje voor de dorst en 
‘Boompje groot, plantertje dood’ was voor een 
geestelijke instelling als het klooster bijvoor-
beeld geen probleem. Schade aan omringende 
grond was minder erg als die grond niet in eigen 
beheer was. Aan schaarhout met een hakhout-
cyclus waren minder risico’s verbonden dan aan 
opgaande bomen. Het grootste voordeel was de 
snelle productie waardoor het klooster via korte 
omlopen verzekerd was van een vrij geregelde 
inkomstenbron. 

heid informatie over de heide die de kartuizers 
binnen de grenzen van de Bodem van Elde 
bezaten en de exploitatie ervan. De inkom-
sten daarvan zijn gering, vergeleken met de 
opbrengsten van schaarhout. De hei lag voorna-
melijk in Gemonde, en wel aan de Broekstraat 
(rechtsgebied van Schijndel) en in de Dungense 
Kampen (rechtsgebied van Sint-Oedenrode). 
Ook bezaten ze een heiveld in Voskens Hoek (nu 
Vossenholen-Gemonde). De Dungense Kampen 
vormden het belangrijkste heidegebied en was 
minimaal tien hectaren groot. Het klooster 
bezat ook een aangrenzende stuk hei, Michiel 
Robben Kamp, dat ruim twee ha groot was. 
Deze stukken heide lagen zeer waarschijnlijk 
dicht in de buurt van de huidige Overkamp (aan 
Gemondse zijde). Schapen zullen destijds de 
heide begraasd hebben. 

Er waren verschillende manieren om de hei te 

is daarom waarschijnlijk een continu aandachts-
punt van de eigenaar geweest.

Eigendom van Het Speet in relatie tot de 
gemeijnt Bodem van Elde
Bezit van grond of hoeven in een bepaalde 
plaats kon rechten op gemeijnten, grond voor 
gemeenschappelijk gebruik, met zich meebren-
gen. Het in Olland gestichte kartuizerklooster 
Sint Sophia van Constantinopel was sinds 1471 
eigenaar van een aantal hoeven rondom de 
Bodem van Elde. Deze rechten varieerden van 
het steken van turf tot het oogsten van hout of 
het laten weiden van schapen, rundvee of het 
voeden van varkens met eikels (akeren). Door de 
vaak onduidelijke afgrenzingen en afspraken 
waren problemen over de grens van de Bodem 
van Elde niet zeldzaam. 

Het archief geeft ook een beperkte hoeveel-

|   Houtregister van het kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel293 ( foto Jan Sanders, 2010) |   Opgaand hout (Zomereik) ( foto Ruud van Nooijen, 2015)
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Woudgraaf
Blijkbaar rechtvaardigde het regelen van de 
houtproductie in dit gebied het aanstellen van 
een persoon met deze speciale taak: ‘Woudgraaf 
van Kasteren’. De door de kartuizers aangestelde 
Woudgraaf regelde de verkopen van het schaar-
hout en opgaand hout en hield daarvan een 
administratie, het zogenaamde houtregister 
bij. In 1574 komt zijn eigen naam in het houtre-
gister voor: ‘Peter Goijaertsen, ons woudtgraef 
tot Casteren’, hij kocht zelf schaarhout in de 
Wedehagen op Kasteren. 

Voorwaarden voor de houtoogst op onder 
andere Het Speet
Om niet voor onaangename verrassingen te 
komen te staan waren er aan de verkoop van 
hout door de kartuizers voorwaarden verbon-
den die door de Woudgraaf van Kasteren gecon-
troleerd werden. Deze voorwaarden laten goed 
zien hoe zorgvuldig de kartuizers het bosbeheer 
ingericht hadden. De kopers van opgaande 
bomen werden met weinig voorwaarden opge-
zadeld. Met de verkoop van schaarhout kon 
meer schade aangericht worden. Op de eerste 
plaats betrof dit schade aan de jonge bomen of 
struiken, die bewust aangeplant waren of er 
via natuurlijke weg opgeschoten waren. In veel 
gevallen werd uitdrukkelijk bedongen dat er 
geen schade mocht worden aangericht aan dit 
‘poetsel’, groot of klein, van berken, elzen, espen 
(ratelpopulieren), eiken of ander geboomte. 
Blijkbaar werden er allerlei soorten hout op de 
wallen geplant of toegelaten. 
Over het gebruik van het pootgoed is een 
verkoopcontract uit 1570 bekend over schaar-
hout in de Haverenkamp aan de kant van de 
Boxtelseweg. Dit schaarhout gebruikte het 
klooster meestal zelf, wellicht een reden om 
er extra zuinig op te zijn. Uiteraard mocht 
het pootsel, groot of klein, niet afgehakt wor-
den. Bovendien moesten de kopers toelaten 
dat werklieden van het kartuizerklooster het 
uitstaken. Als dat om een of andere reden 
niet mogelijk was, dan moesten de kopers al 
het hout van nog nooit afgehouwen stronken 
laten staan. De houtopbrengst van dit perceel 
bestond uit ‘staecken ende rijs’. Dit voorbeeld 
toont aan dat het klooster bewust hout aan-
plantte op zijn percelen of wallen. Het nog niet 
eerder gekapte hout dat men nog verplanten 

op Kasteren waren het vooral de Bordelaar, de 
Acker, de Zeepstrepen, de Kalverstrepen (nu 
Kasterensche Braeck), de Braak, de Steenoven, 
de Weehagen, de Hoefbeemd, de Turfkamp en 
Het Speet met hun wallen. In Gemonde kwam 
het schaarhout van de Dungense Kampen. 
Meer nog dan bij het opgaande hout waren 
ook andere gebieden binnen het boscomplex 
van De Geelders van belang. Een bijzondere 
plaats bij de verkoop van schaarhout nam 
de hoeve in Gemonde of het erf Averencamp 
(Haverenkamp nu Overkamp) in. Dit kamp 
had in tegenstelling tot de andere kampen wel 
een hoeve. Dit gebied van ruim 11,5 ha en het 
in de buurt liggende heiveld Geerlaer (waar-
aan het huidige natuurgebied De Geelders 
zijn naam dankt, nu bosgebied liggend aan de 
Schutstraat) had de kartuizerschenker Ludolf 
van de Water op 4 juni 1451 overgenomen van 
Gijsbert van de Water, natuurlijke zoon van 
zijn broer Everard. 

Deze hoeve werd niet bewoond. De 
Haverenkamp leverde veel schaarhout. 
Schaarhout kon in tegenstelling tot eiken-
bomen geen uitstel van kap dulden. Voor 
een gezond perceel schaarhout met een dito 
opbrengst was regelmatige kap noodzakelijk. 
De houtwallen en schaarhoutpercelen werden 
gemiddeld eens in de zes jaar gekapt. 

kampen waren stukken geheel of gedeeltelijk 
ontgonnen grond. De vorm van de percelen bin-
nen de kampen was vaak langwerpig, gezien 
de benaming streep of strepen. Het hout werd 
gewonnen uit de kampen, die onderling door 
houthagen of houtwallen van elkaar geschei-
den waren, en uit de hagen of wallen zelf. Deze 
houtwallen waren het productiegebied van 
schaarhout. Ze leverden geriefhout voor het 
dagelijks gebruik (gereedschap, staken), klein 
bouwmateriaal (timmerhout, vitselstek, het 
houten onderdeel in de muren van boerderijen) 
en niet te vergeten brandhout. Dit was nodig 
voor de directe verwarming, voor de bakkers om 
brood te bakken en voor de brouwers voor de 
bierbereiding. 

Het schaarhout kwam uit hetzelfde gebied 
in en om de huidige De Geelders. In 1569 ver-
kocht het klooster schaarhout in het bos te 
Kasteren. Daarna ging het enkel om schaar-
hout erbuiten. In 1576 werd zelfs met nadruk 
bepaald dat alleen het schaarhout om het bos 
gekapt mocht worden en niet erin. In 1581 en 
1587 werd opnieuw het schaarhout rondom het 
bos op Kasteren verkocht. De houtwallen wer-
den vrijwel alleen voor schaarhout gebruikt. 
In Olland-Houthem werd veel schaar-
hout gewonnen uit Herentoms Kamp, de 
Batenkamp, Roesteldonk en de Peggen Hoeve; 

bedrag. Het bos speelde geen grote rol bij de 
verkoop van opgaand hout. Alleen in 1564 wer-
den er 32 eikenbomen uit verkocht. Ze brachten 
gemiddeld 1 gulden en 12 stuivers op en waren 
daarmee geen bijzonder zware exemplaren. 
Op kleine stukjes, overhoeken en bij de boerde-
rijen van het klooster stonden solitaire bomen. 
Op de gronden van de kartuizers in en om De 
Geelders, zoals de Haverenkamp en Het Hoefje, 
hadden ze het voorpootrecht. Op een voorpoot-
strook binnen de Bodem van Elde van 12 meter 
die grensde aan hun land mochten ze bomen 
zetten. Vooral deze soort bomen gingen in de 
verkoop. Op Kasteren leverden De Wedehagen, 
De Celenstrepen, De Ceelen en De Steenoven 
bij herhaling 30 tot 70 eiken. Hetzelfde gold 
voor de buurt van de Hoge Straat (de huidige 
Slophoosweg) en Het Hoefje in Olland en voor 
de Dungense Kampen in Gemonde. Aan de 
Schutstraat naast Egberts Kamp op Kasteren 
werden in 1565, 108 eiken verkocht, in 1566 in de 
Celenstrepen 128 eiken. 

Schaarhout294

Nog vaker dan bos met opgaande bomen wer-
den kampen en wallen (onder andere Het Speet) 
genoemd waaruit schaarhout gewonnen werd. 
Deze kampen, met de houtwallen ertussen, 
waren onderdeel van de kartuizerhoeven. De 

|   Hakhout ( foto Ger van den Oetelaar, 2016)

|   Hakhout werd gebruikt voor de musterd-
mijt, hierbij staan de zusjes Van den Braak 
rond 1953 voor de musterdmijt van Het 
Groot Duijfhuis (collectie Van den Braak) 
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waren de eigendommen al geconfisceerd door 
de Staten-Generaal. Op 28 augustus 1658 werd 
een overeenkomst gesloten tussen gedepu-
teerden van de Staten-Generaal enerzijds en 
de heer Richard298 en Jozef van Oetelaar, prior 
van de kartuizers van Antwerpen, anderzijds. 
Er werd overeengekomen dat de kartuizers aan 
de Staat 55.000 gulden betaalden. In ruil daar-
voor kregen de kartuizers de vrije beschikking 
over al hun goederen in ’s-Hertogenbosch en 
de Meierij van ’s-Hertogenbosch waaronder de 
vele goederen in en rond het huidige Geelders-
complex. Na ondertekening van het contract 
zette het klooster meteen alle goederen die het 
nog bezat in de Meierij te koop. Kartuizerprior 
Josephus van Oetelaar en zijn procurator299 
kregen daarvoor een paspoort. Ongeveer een 
derde van de goederen, namelijk het klooster in 
Vught met het visgeweer in de Dommel, twee 
hoeven op Kasteren en een in Olland met een 
bos op Kasteren geheten ’s Heeren Bosch, de 
Haverenkamp (= Overkamp) en Het Speet werd 
in 1659300 opgekocht door Pieter Lus. 

Pieter Lus werd dus in 1659 eigenaar van veel 
goederen die binnen het Geelders-complex 
lagen. Pieter had grote plannen, zo wilde hij in 
1663302 op de Overkamp en wel op de grens tus-
sen Sint-Oedenrode, Schijndel en Boxtel een 
wind- en rosmolen303 bouwen. Hij had daartoe al 
een weg aan laten leggen van de Overkamp naar 
de Slophoos, de Lussendreef die nu nog bestaat. 
Het pad loopt langs Het Speet. Vanwege bezwaar 
van concurrende molens (o.a. Kasterense water-
molen van de heer van Boxtel304 en de windmo-

omheining rondom het houtperceel. Ze werd 
gemaakt door het hout te ‘crocken’ (breken) en 
samen te binden. Zo groeide het in elkaar tot 
een stevig vlechtwerk. In 1585 werd de mogelijk-
heid tot aanleg van zo’n vree voor het eerst in 
een contract opgenomen. 

De houtverkoop geschiedde toen ‘op conditiën 
dat zijluijden [de kopers] niet en zullen affhou-
wen dat hout, staende beneden aen den wal, 
omdat het convent zal mogen crocken ende neer-
leggen om den voorschreven wal mede te vreden’. 
Vanaf die tijd keerde deze bepaling herhaaldelijk 
terug in de contracten. Naast ‘vreden’ werd ook 
de term ‘heymen’ gebruikt. Pas de komst van 
het prikkeldraad in de twintigste eeuw zou deze 
manier van afrasteren doen verdwijnen. 

Na de ontdekking van vlechtheggen in 2011 
heeft Natuurwerkgroep Liempde het initiatief 
genomen om dit gebruik weer toe te passen. In 
2012 is, binnen het boscomplex De Geelders, 
aan de Savendonkseweg op Kasteren, nabij 
Wedehagen296, op het gebied ’t Coot297, op 
voormalige kartuizergrond op 21 maart door 
de Ollandse en Liempdse kinderen een nieuwe 
lange vlechtheg aangeplant met 1550 struiken 
autochtoon plantmateriaal. De kinderen ont-
vingen ieder een kartuizerscapulier. 

Beheer in de 17e eeuw en later
Na de inname van van ’s-Hertogenbosch in 
1629, werd rond 1640 het overduidelijk dat de 
laatste uren voor de kartuizers in de Meierij 
geslagen hadden. Zij waren om godsdienstre-
denen niet welkom meer. Van vele kloosters 

kon, werd omschreven als ‘pootsel dat te vorens 
niet gestockt en is geweest’, ‘eenstuerich’ of 
‘eenstoelich’ pootsel. Ook andere zaken konden 
van kap uitgesloten worden. Soms moesten de 
kopers twaalf berken laten staan, zogenaamde 
‘leerboemen’, waarvan ladders gemaakt werden. 
De kopers van schaarhout moesten het hout, 
al dan niet opgebonden in mutsaards, voor 
half april uit het veld hebben gehaald. Zo niet, 
dan was het hout dat nog op het perceel stond, 
eigendom van het klooster en werd de koper 
veroordeeld tot een geldboete van 10, soms 20 
realen. Deze bepaling was noodzakelijk om te 
voorkomen dat door het late afhouwen schade 
zou ontstaan aan het uitlopende jonge hout. 

Vlechtheggen
Soms moesten de kopers ook de doornen strui-
ken (meidoorn, wellicht ook Hulst) laten staan. 
De bedoeling hiervan was dat ze na het afhou-
wen gebruikt konden worden om de houtvel-
den en houtwallen te beschermen tegen vee. Het 
vee moest binnen de weiden gehouden worden 
om te voorkomen dat de beesten het jonge hout 
zouden opvreten waardoor de houtpercelen 
minder waard zouden worden. Er werd daarom 
nadrukkelijk bepaald dat de kopers ‘den vree die 
daer gemaect is niet en sullen afhauden noch brecken’. 

Ook zeven jaar later, bij de volgende verkoop 
van het schaarhout, werd deze laatste bepaling 
opgenomen. De kopers, drie bakkers uit Den 
Bosch, zagen misschien vanuit zichzelf het 
belang van een goede ‘vree’ niet in. De ‘vree’ was 
de met doornen struiken gemaakte natuurlijke 

|   Boomfeestdag 2012: een nieuwe kartuizer-
vlechtheg op ’t Coot wordt geplant ( foto Karel 

Voets, 2012) 

|   De in 2012 geplante kartuizervlechtheg op ’t Coot is in juni 2018 klaar om zo spoedig mogelijk gelegd/
gevlochten te worden ( foto Ger van den Oetelaar, 2018) 

|   Akkoord tussen gedeputeerden van de Staten-Generaal 
enerzijds en de heer Richard en Jozef van Oetelaar, prior van 
de kartuizers van Antwerpen anderzijds301 ( foto Jean Coenen, 2009) 

|   Zegelstempel305 van Pieter Lus, koper van 
de kartuizereigendommen. (bron: Noord-Brabants 

Museum, gespiegeld weergegeven) 

|   Het gedeelte uit het houtregister over de vlechtheggen: ‘cro-
ken ende te samen bynden omme den vrede daermede te onderhou-
den datter gheen beesten int schot en komen’ = breken/knakken 
en samenbinden om de omheining daarmee te onderhou-
den zodat er geen runderen in het jonge schot komen 295 
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eikenhakhout in De Geelders kregen in 1948 
echter geen vergunning om het hakhout te 
ontginnen tot landbouwgrond vanwege de wet 
op het Nationaal Plan, waarin De Geelders als 
beschermd gebied was opgenomen. Zij had-
den het bos tussen de dreven in hun bezit en 
het aangrenzende bos in de richting van de 
Leemskuilen. In 1951 werden deze gronden (30 
ha) aangekocht door Staatsbosbeheer van de 
heren Van der Lee, Van Kessel en Verstegen uit 
Nistelrode en Van de heer van de Hezik uit Den 
Bosch, die de grond gekocht had van de boeren 
uit Nistelrode. In 1954 werd het bezit uitgebreid 
met 17 ha van M. van den Oever uit Haaren, die 
de grond eveneens van de boeren uit Nistelrode 
gekocht had en later in 1958 nog met bovenge-
noemde aankoop van ongeveer 22 ha. 

Staatsbosbeheer is daarna begonnen met het 
omvormen van het eikenhakhout tot spaartel-
genbos. Daarbij werd van elke hakhoutstoof 
één telg (uitloper) gespaard en opgeleid tot een 
opgaande eik. Kleine delen zijn echter nog tot 
begin jaren negentig in hakhoutbeheer geble-
ven. Enkele kleine heidevelden zoals binnen 
de boskamp Het Speet en tussenliggende wei-

verkocht. De Marggraff-familie had in 1832 ook 
al wat eigendom in De Geelders. De Marggraff-
erfgename, de Marggraff Stichting heeft anno 
2018, 85 ha in eigendom van De Geelders.

Het Speet, als onderdeel van een gebied van 
ongeveer 22 ha, werd verkocht aan A.J.L. baron 
van den Bogaerde van Terbrugge, de kasteelheer 
van Heeswijk, waarna het in 1856 overging naar 
L.M.G. van den Bogaerde en jonkheer D.T.A. 
van den Bogaerde van Moergestel. Deze heren 
waren wel erg optimistisch om in deze natte uit-
hoek in 1857 een boerderij te bouwen. De heide-
grond eromheen werd ontgonnen. De gezinnen 
van Johannes Verhoeven, Embert van Geffen, 
Antonius Verhagen, Adrianus van Hamond en 
Petrus van den Langenberg hebben hier achter-
eenvolgens gewoond en een poging gewaagd 
om daar te kunnen boeren. In 1894 werd de 
boerderij weer afgebroken, er zijn geen resten 
meer van te vinden. 

De nazaten van de adellijke heren hebben Het 
Speet e.o. in 1958 aan Staatsbosbeheer verkocht. 

Er zijn wel pogingen geweest om ook De 
Geelders nog te ontginnen. Een combinatie 
van vier boeren uit Nistelrode, eigenaren van 

bleven nog grote heidevelden en bos in de vorm 
van ‘boerenbos’ aanwezig: hakhout, middenbos 
en opgaande bomen. Van de nog niet ontgonnen 
delen werden de genoemde gemeenten eigenaar, 
hoe de laatste gezworene van de Bodem zich er 
ook tegen verzette. Zij verkochten in de loop van 
de negentiende eeuw grote stukken, meest aan 
vermogende particulieren. Door van andere par-
ticulieren stukken aan te kopen, konden enkele 
eigenaren grote aaneengelegen stukken in dit 
gebied in eigendom krijgen. Naast de gemeen-
ten bouwden in de loop van de negentiende 
eeuw bijvoorbeeld de familie Velsen, een familie 
van Boxtelse papierfabrikanten, en de familie 
Marggraff uit Vught hier grote goederencom-
plexen op, waaraan in een aantal gevallen de kar-
tuizergoederen ten grondslag lagen. 

In 1832 waren grote delen van De Geelders 
het eigendom van Martinus Versantvoort (1778-
1836, onder andere Het Speet) en Bernard van 
Rijckevorsel (1797-1841), de toenmalige eige-
naar van Het Groot Duijfhuis. Na het overlij-
den van zijn weduwe, vrouwe Elisabeth Clara 
Vermeulen in 1862, werd een groot gedeelte 
van De Geelders aan mr. Johan L. Marggraff 

len in Schijndel) en zijn sterfte in 1674 zijn deze 
plannen niet uitgevoerd. 

Nadien bleven de kartuizergronden in De 
Geelders grotendeels bijeen omdat de grote 
kartuizerhoeven in één hand bleven. Voor Het 
Speet liep dat de eigendomsoverdracht via Pieter 
Lus, Ewout Blanckaerts (1683306), Johannes van 
Ceulen (1723307), familie Versantvoort (1769308) 
en Bogaerde van Terbrugge naar Staatsbosbeheer 
(1956). Ook latere eigenaren waren niet zo arm-
lastig dat ze gedwongen waren grote delen van 
deze hoeven te verkopen. De Bodem van Elde 
werd vooral vanaf de 18e eeuw steeds kleiner 
door talloze uitgiften aan particulieren. In 1802 
werd de Bodem van Elde verdeeld tussen de 
vier gemeenten met uitzondering van het deel 
waarin de inwoners van Kasteren gerechtigd 
waren. Landmeter Hendrik Verhees tekende toen 
een kaart van de Bodem van Elde om de grillige 
grenzen tussen de dorpen en hun rechten op 
de Bodem van Elde vast te leggen. Daarop is de 
toestand van die tijd te zien. Er waren inmiddels 
veel stukken aan particulieren uitgegeven en 
door hen ontgonnen. Op de kaart door Hendrik 
Verhees aangegeven als ’nieuwe erven’. Maar er 

|   Wapen familie Marggraff309
|   Pad vanaf de Schutstraat naar de voormalige boerderijlo-

catie ( foto Ruud van Nooijen, 2018) |   Het Heitje binnen boskamp Het Speet ( foto Bert Vervoort, 2012) 
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els. De hazelaars en zwarte elzen staan voorna-
melijk in het zuidelijke deel van de wal, waar 
de bodem leemhoudend is. In het noordelijke 
deel, waar de bodem meer zandig is, vinden we 
verspreid struiken van Grauwe wilg, de hybride 
Salix x multinervis en Sporkehout. 

De knotbomen vinden we vooral aan het 
oostelijke deel van de wal rondom Het Speet. 
Er staan thans circa 30 knotbomen op dit deel, 
waarvan een deel afgestorven is; sommige zijn 
liggend en deels vergaan en met mos begroeid. 
Ze zijn, na circa 1950, boven de knothoogte 
doorgegroeid en niet meer als knotbomen 
beheerd. De knoteiken hebben een knothoogte 
die varieert van 30 tot 100 cm. 

De hakhoutstoven van de zomereiken hebben 
een omvang van 3 tot 5,5 meter in omtrek. Een 
leeftijd van tweehonderd jaar of ouder van de 
grootste stoven is dan mogelijk. Er staan meer 
dan twintig grotere en kleinere eikenstoven. 
Ze zijn al langere tijd niet meer als hakhout 
beheerd. De hakhoutstoven kunnen als zodanig 
zijn opgezet. Mogelijk waren ze in eerste aanleg 
als knoteiken opgezet en waren ze in een later 
fase lager aan de voet gehakt. Deels zijn de hak-

Halverwege buigt de wal in noordwestelijke 
richting tussen heideterrein (westelijk) en een 
gemengd rabattenbos van Zomereik en in min-
dere mate van Grove den. Langs het noordelijke 
deel van de wal loopt een pad dat aan weerszijde 
is beplant is met opgaande Amerikaanse eiken 
en beuken. De rabattenbossen zijn mogelijk 
aangelegd rond 1870 of in het begin van de 20e 
eeuw. De huidige eikenbeplanting is een jon-
gere generatie uit circa 1960. Aan weerszijde van 
de grenswal liggen greppels, die in een deel van 
het jaar watervoerend zijn.

Cultuurhistorische inrichting van de 
beplanting
Oudste tijdslaag (vóór 1850)
De authentieke beplanting van bomen en strui-
ken staat op beide taluds van de wal om Het 
Speet. Bovenop de taluds, op walhoogte, vin-
den we zomereiken, die deels als hakhout zijn 
beheerd en deels als lage knotbomen. Onder de 
eiken, lager op het talud, staan verspreid meer-
stammige hazelaars. Op het grensvlak van de 
waterlijn van de greppels in het talud van de wal 
vinden we hakhoutelzen. Het gaat om Zwarte 

gemeijnt zichtbaar. In de landbouwgebieden 
zijn ze volledig verdwenen, de stroken zijn 
toegevoegd aan de aanliggende percelen. In de 
bosgebieden zijn ze op de meeste plaatsen ook 
verdwenen. Op enkele plaatsen hebben de voor-
pootstroken de vele eeuwen van verkavelingen, 
het aanleggen van rabatten en dergelijke over-
leefd, één van die plekken is hierboven beschre-
ven. Hier is dus de middeleeuwse geldhonger 
van de hertog nog te zien in het landschap.

Omschrijving van de grenswal  
Het Speet anno nu312

Inleiding
In 2015 en 2016 heeft Ecologisch Adviesbureau 
Maes extra onderzoek gedaan naar de grens-
wal Het Speet, specifiek het oostelijk gelegen 
gedeelte, in de buurt van de Lussendreef. De 
grenswal langs Het Speet is aan de oostzijde 
ongeveer 500 meter lang en circa vijf meter 
breed en is vooral vanaf de Lussendreef erg goed 
als aarden wal waar te nemen. Het zuidelijke 
deel van de wal loopt zuid-noord tussen een 
rabattenbos van Zomereik (ten westen) en een 
rabattenbos van Amerikaanse eik (ten oosten). 

landen werden gecreëerd of gehandhaafd ten 
behoeve van een grotere biodiversiteit. 

Bijzonder fenomeen: voorpootrecht en 
voorpootstroken
In hoofdstuk vier is het voorpootrecht en het 
ontstaan van de voorpootstroken besproken.310 
De Bodem van Elde kreeg het voorpootrecht 
in 1462.311 Het Speet was een oude particuliere 
ontginning en lag als ontginningseiland in de 
grote gemeijnt Bodem van Elde. Waar Het Speet 
grensde aan de gemeijnt verkreeg de eigenaar 
het recht om (tegen betaling) een strook opgaan-
de bomen te planten op de gemene grond dus 
op de gemeijnt, op de grond van de hertog. 
Vanwege de waarde van hout (hout = goud) zal 
men vrij vlug gebruik gemaakt hebben van het 
verkregen recht. De destijds door de eigenaren 
van Het Speet aangelegde voorpootstrook ligt 
tussen de grenswal en de huidige Schutstraat is 
nog steeds als zodanig aanwezig en goed waar 
te nemen. Op de kadasterkaarten van 1832 van 
de gemeenten die in de Meierij van ’s-Hertogen-
bosch gelegen zijn, zijn de voorpootstroken als 
een lint van processierupsen op de grens van de 

|   Grenswal rondom Het Speet ( foto Ruud van Nooijen, 2018) |   Knoteiken van de Zomereik op de grenswal Het Speet ( foto Bert Maes, 2016) 
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Jongere tijdslaag (na circa 1960)
Rond 1960 zijn met een nieuwe generatie 
bomen op de belendende rabattenbossen zowel 
zomereiken als Amerikaanse eiken als opgaande 
bomen op de wal aangeplant. 

De regio rondom boskamp Het Speet314

Het Speet maak onderdeel uit van een nog steeds 
aanwezig zeldzaam complex van boskampen 
in de voormalige gemeijnt in De Geelders. 
Restanten van de gemeijnt zijn zeldzaam omdat 
de gemeijnt ter plekke niet meer bestaat. De hui-
dige ontwikkeling van Kiskeswei, die bijna tegen 
Het Speet ligt laat anno 2018 goed zien hoe de 
gemeijnt er uit gezien kan hebben. 

Ook de Schutstraat heeft nog steeds een mid-
deleeuwse vorm en middeleeuwse naam. De 
onlangs gebouwde replica van de schutskooi, 
aan de Schutstraat, versterkt het verhaal van de 
gemeijnt Bodem van Elde. Een gedeelte van de 
grenswal functioneert nog steeds als grens en 
is tegenwoordig de grens tussen de Marggraff-
eigendommen en die van Staatsbosbeheer en 
voor het noordoostelijke gedeelte ook nog 

|   Onderkant van een oude knoteik op de grenswal Het Speet 
met Blauwe bosbes ( foto Bert Maes, 2016)

houtstammen als spaartelgen behandeld.
Het meest bijzonder en zeldzaam zijn de 

hierboven genoemde lage knoteiken. Ze zijn 
spaarzaam ook op andere plekken in Het 
Groene Woud aangetroffen. Ook elders in het 
land komen ze voor, maar als geheel is het een 
zeldzaam verschijnsel. 

De reden voor deze lage knoteiken is niet 
helemaal duidelijk. Geopperd is dat een der-
gelijke knothoogte handig is voor degene die 
moet hakken of knotten. Een reden kan ook zijn 
dat schapen het frisse jonge, uitlopende blad op 
de knot niet kunnen beschadigen door vraat. 
Wellicht is de verklaring dat er dan minder last 
is van de kruiden- en varenbegroeiing tussen 
de eiken. De ontdekking van de biohistoricus 

|   Schematische weergave van het zuidelijk deel van de grenswal Het Speet (illustratie Bert Maes, 2016) 

Van den Bremt (VIOE, Brussel) in een Vlaams 
document ‘vanwege de vorst’ kan een plausibele 
verklaring zijn. Een halve tot een meter met 
vorst boven de grond kan een paar graden ver-
schil maken. Hierdoor kon het kostbare hak- en 
knothout beter beschermd worden. Hoe dan 
ook, hier is een buitengewoon interessant cul-
tuurhistorische fenomeen bewaard gebleven, 
dat onze aandacht verdient.

Over de voorgeschiedenis van het ontstaan 
van de knoteiken zijn er drie mogelijkheden: 
1. De knoteiken zijn als nieuw fenomeen opge-
zet en beheerd. 
2. Ze zijn als een soort (geknotte) spaartelg 
opgeleid vanuit een hakhoutstoof.
3. Ze zijn als meerder knoteiken vanuit een hak-
houtstoof opgeleid en in dit geval op te vatten 
als een verhoogde hakhoutstoof. Dit type is op 
meer plaatsen aangetroffen, zoals in de Loonse 
en Drunense Duinen. 
Volgens Maes313 is de plaats van de bomen en 
de struiken op de wal waardeverhogend en van 
belang uit historisch-landschappelijke oog-
punt. Hetzelfde geldt voor de historische plaat-
sing van bomen en struiken op de taluds. Ook 
de historische beheersvormen van hakhout, 
spaartelgen, knothout en struikvormen op de 
grenswal van Het Speet dragen positief bij aan 
de waarde. De soorten (autochtone) bomen en 
struiken met hun cultuurhistorische gebruik 
die nu nog steeds op de Middeleeuwse grenswal 
aanwezig zijn, zijn zeer bijzonder. 

|   Lussendreef in De Geelders ( foto Bert Vervoort, 2009) 

|   Knotwilgen in de Kiskeswei markeren de grens met 
de gemeijnt van de Schutstraat. Tevens is dit de oude 
gemeentegrens tussen Liempde (Schutstraat) en Boxtel (de 
kamp Gelders). De huidige ontwikkeling lijkt terug te voe-
ren naar de gemeijnt ( foto Jac Hendriks) 
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de beleefbaarheid van de wallen en de omlig-
gende landschapselementen hoog te noemen. 
Het feit dat het gebied onbebouwd is gebleven, 
ver weg van bewoningskernen ligt, een bos-
bouwkundig gebruik kent dat (vermoedelijk) 
teruggaat tot de 14e eeuw zijn van belang.

Als we kijken naar de criteria uit hoofdstuk 6 
dan komen we op de volgende beoordeling. Het 
criterium zichtbaarheid scoort voor de grenswal 
van Het Speet hoog, zeker vanaf de Lussendreef 
en vanaf het pad over de grenswal is de wal erg 
goed te zien. Hetzelfde geldt voor de herinne-
ringswaarde, de grenswal is een nog beleefbaar 
fysiek overblijfsel van een rijke én goed gedo-
cumenteerde geschiedenis. De gebruikswaarde is 
onder andere door de kartuizergrenswalroute 
die over deze wal loopt. Qua gaafheid/authentici-
teit en ouderdom is de hoge waarde uit de geschie-
denis en uit de recente onderzoeken gebleken. 
Qua zeldzaamheid scoort deze grenswal ook erg 
hoog, met name omdat deze wal nog als com-
pleet geheel bewaard is. Uit de onderzoeken en 
de publicaties van Bert Maes is ook de hoge eco-
logische waarde voor wat betreft autochtoon gene-
materiaal aangetoond. Dit is nog versterkt door 
het recente mossen- en ongewerveldenonder-
zoek. Robin Kraaij, KNNV Mossenwerkgroep 
afdeling Eindhoven met NWG-lid Kees van 
Kessel en Marleen Smulders hebben uitgebreid 
onderzoek gedaan naar specifieke en zeldzame 
soorten, die kenmerkend zijn voor oude bos-
sen. Het samenkomen van deze zeldzaamheden 
hangt samen met de ouderdom van het bos, het 
voorkomen van leem in de ondergrond en de 
daarmee samenhangende natte omstandighe-
den en het voorkomen van basische kwel.

Wellicht de belangrijkste bouwsteen voor de 
hoge waarde is de ensemblewaarde in combina-
tie met authenticiteit. Het voorkomen in een 
complex van boskampen in een nat bosgebied, 
omringd door relicten van de gemeijnt en van 
de kartuizers zijn ontegenzeggelijk erg zeld-
zaam, zo niet uniek. 

Vanuit Het Groene Woud bezien mag zeker 
benadrukt worden dat hier gaat om twee typen 
landschappen (De Geelders en Velder) die beide 
een verschillende cultuurhistorische structuur 
kennen met elke een andere eigendomssituatie 
en ontginnings- en gebruiksgeschiedenis, maar 
beide met een duidelijke relatie met Den Bosch 
(hout, adel). Dat beide landschappen, met zo’n 

steeds de grens tussen Liempde (gemeente 
Boxtel) en Sint-Oedenrode (gemeente 
Meierijstad). 

Het landschap van De Geelders werd sterk 
beïnvloed door de kartuizers. In het land-
schap in en direct rondom De Geelders zijn 
een aantal kartuizerstructuren en elementen 
aanwezig. De in het landschap dominerende 
middeleeuwse kartuizerhoeve Het Groot 
Duijfhuis met de oudste Vlaamse schuur (1525) 
van Nederland draagt daar flink aan bij, maar 
ook de meer moderne kartuizerpoosplek aan 
de Boxtelseweg, de bewegwijzerde kartuizer-
grenswalroute van SPPiLL op de grenswal van 
Het Speet en de kartuizerroute ’kartuizerspati-
amentum’.315 De koper van de kartuizergoede-
ren, Pieter Lus, wordt nog herinnerd in de dreef 
die tegen Het Speet aanligt en heel toepasselijk 
Lussendreef is genoemd.

In de omgeving is het voorpootrecht nog 
van kracht, er zijn wel geen voorpootstroken, 
de gemeijnt is er namelijk niet meer, maar het 
recht geldt nu op de beplanting in de berm. De 
berm is het enige overgebleven gemeentelijk 
eigendom. Geen lange bomenrijen van één ras, 
één soort én één leeftijd maar een continue, per 
aanliggende eigenaar/rechthebbende, wisse-
lende wegbeplanting. 

Conclusie waardering Het Speet 
Het waarderen van een landschap is geen 
eenduidige zaak, zoals ook al in het vorige 
hoofdstuk beschreven is. Het is niet mogelijk 
om uitgaande van objectieve criteria tot een 
getalsmatige rangschikking van landschapsele-
menten of complete landschappen te komen. 
Dat hangt samen met de subjectieve kenmerken 
die aan een landschap verbonden zijn. De enige 
manier om toch tot een waardering te komen is 
uit te gaan van een methode, die in vakkringen 
algemeen wordt geaccepteerd. Deze methode is 
in hoofdstuk 6 beschreven. 

Op grond van hetgeen hiervoor is uiteengezet 
over de geschiedenis van het gebied, vooral de 
samenhang met de nu nog beleefbare kartui-
zergeschiedenis en de gemeijnt Bodem van 
Elde, verdient de grenswal Het Speet de score 
‘zeer hoog’. Er liggen daar niet zo maar een paar 
wallen in het bos verborgen, maar deze wallen 
zijn een deel van een groter geheel, dat ook zeer 
hoog gekwalificeerd kan worden. Bovendien is 

|   Wal langs Het Speet voorpootstrook gezien vanaf de Schutstraat ( foto Jac Hendriks)

duidelijke ontginningsstructuur en gave walpa-
tronen zo dicht bij elkaar nog bestaan, is zeker 
een waarde verhogend onderdeel van deze waar-
dering en maakt het internationaal gezien nog 
meer bijzonder. Het voorkomen van belangrijk 
genenmateriaal draagt hiertoe zeker bij. Deze 
uitzonderlijk hoge waardering, die samenhangt 
met de hoge ouderdom van het complex, komt 
ook tot uitdrukking in de ecologische waarden, 
die zijn vastgesteld voor De Geelders en specifiek 
de grenswal Het Speet. Een en ander maakt dui-
delijk dat de landschappelijke hoge waardering 
wordt onderstreept door de hoge biodiversi-
teit die in De Geelders wordt aangetroffen. De 
Geelders, is met de omliggende leembossen een 
uniek ensemble van zowel de landschappelijk als 
de ecologische kwaliteit. De grenswallen waaron-
der die van Het Speet nemen daarbij een promi-
nente plaats in.
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Ger van den Oetelaar

|   Omgeving De Huisplaats op Velder ( foto Ruud van Nooijen, 2015) 

Ger van den Oetelaar

Beschrijving en waardering van 
de rondliggende grenswal Velder

|   Omgeving De Huisplaats op Velder ( foto Ruud van Nooijen, 2015)
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V Het mozaïeklandschap van Velder en zijn omge-
ving is goed tot zeer goed bewaard gebleven. 
Geologische, bodemkundige, hydrologische en 
historische kenmerken zijn er weinig tot niet 
aangetast. De kenmerkende afwisseling van 
voedselarme hoogten met nat doorstroommoe-
ras en geïsoleerde, stagnante laagten is intact of 
eenvoudig te herstellen. 

Velder wordt momenteel grotendeels beheerd 
als bosgebied waarbij houtoogst een lage pri-
oriteit heeft. Het eeuwenlange beheer als bos-
gebied gaat minstens terug tot in de 13e eeuw, 
waarbij het destijds deel uitmaakte van een 
groot vochtig woud (Woud van Oirschot). In de 
18e eeuw was Velder het grootste aangesloten 
boscomplex van Noord-Brabant. Het continue 
beheer als opgaand bos van dit natte gebied laat 
anno 2018 een zeer hoge biodiversiteit zien. De 
biodiversiteit van Velder heeft nog een hogere 
waarde vanwege zijn inbedding in een groter, 
rondom liggend, leembossencomplex (onder 
andere Mortelen, De Scheeken, Heerenbeek) 
dat ook als zodanig beheerd wordt. Binnen het 

van ’t Park uit Leuven, een voortdurend obsta-
kel bij de afvoer van overtollig water. Hetzelfde 
geldt voor de volgende eigenaren. Er werden, 
tot in de negentiende eeuw, veel processen over 
gevoerd. Een compromis werd gevonden in de 
aanleg van een overlaat in de wal, bekend als  
t Gatt in de Velderschen Wall. De wal is heden ten 
dage nog bijna compleet aanwezig. 

In de Middeleeuwen is Velder qua natuur 
een rijk bos met behalve zomereiken ook haag-
beuken en linden. De eigenaren van Velder ver-
kochten ook hout, jachtgebruik was echter het 
hoofdgebruik. Het ging hierbij om hakhout en 
takhout en soms ook om opgaande bomen. In 
1768 werd de enige hoeve die op Velder lag, afge-
broken. Deze hoeve stond op de onbebouwde 
locatie die nu bekend is als De Huisplaats in 
het zuidoosten van Velder. De hoeve was, qua 
onsluiting, gericht op het westen, op kasteel 
Stapelen waar de heer van Boxtel woonde. 

Bij deze hoeve begon ook de hoofdlaan naar 
het oosten, de Velderse Allée, binnen de ster-
renbosstructuur, die nog steeds aanwezig is. 

in het midden van de 17e eeuw ten dienste van 
de jacht aangelegd. De jacht vond plaats in een 
woudachtige omgeving met veel zware bomen. 
Een bijzonderheid is, dat tot ver in de 18e eeuw, 
de jacht op wolven voor Velder goed gedocu-
menteerd is.

Ook de aanleg van de wal rondom Velder, 
staat in verband met de jacht. De rondliggende 
wal wordt in de tweede helft van de 13e eeuw 
aangelegd om het wild binnen en ook om 
de runderen van de buren buiten te houden. 
De middeleeuwse wal vormt voor de buren, 
Heerenbeek, een landbouwdomein van de Abdij 

Inleiding316 
Velder is gelegen in het hart van Nationaal 
Landschap Het Groene Woud, ten zuiden van 
Liempde. Velder is al vanaf de Middeleeuwen als 
Vellaer bekend. Het is het best bewaarde jacht-
landschap van Nederland.317 Al vóór 1311 kwam 
Velder in het bezit van de heren van Boxtel die 
op Stapelen woonden. Ze hebben Velder waar-
schijnlijk na 1231 in leen gekregen van de hertog 
van Brabant of ze hebben het verworven van de 
graven van Rode. 

 De heren van Boxtel gebruikten Velder tot 
1819 vooral als jachtgebied. Velder was in die 
eerste eeuwen een zogenaamde vrije warande 
waar de heren van Boxtel het alleenrecht op 
de jacht hadden. Voor de jachtpartijen die met 
name ook bedoeld waren om de status van de 
heren van Boxtel te verhogen, werd de regio-
nale adel uitgenodigd. De jacht met honden 
op Edelhert en Wild zwijn, binnen de ronde 
vorm van Velder, werd zo georganiseerd dat 
het gehele adellijke gezelschap daar optimaal 
van kon genieten. De sterrenbosstructuur werd 

|   Impressie van het middeleeuwse Velder met Zomereik, Winterlinde en Haagbeuk ( foto Ingrid Margry in Białowieza-Polen, 2010) |   Middeleeuwen. De hoeve ligt aan de westzijde, waar ook de weg richting kasteel Stapelen begint.  
De rondliggende Velderse wal is 4.800 m lang (illustratie Bob Brobbel, 2015)

|   Vellaer in de Bossche protocollen uit het 
jaar 1389318
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gedeelten van Velder waar de basenrijke kwel 
overheerst, ontstaan een aantal bijzondere natte 
bostypen welke goed ontwikkeld zijn name-
lijk het bostype beekdalbos dat hoort tot het 
Verbond van Els en Gewone Vogelkers en soms 
zelfs elzenbroekbos. Op andere delen van Velder 
waar de kwel minder invloed heeft ontstaat een 
zogenaamd stagnatiebos dat behoort tot het 
Haagbeukenverbond. 

beheer wordt er relatief weinig geoogst en is 
er op veel plekken een natuurlijke bossituatie 
ontstaan. Een (open) gedeelte van Velder wordt 
beheerd als evenemententerrein en er komen 
enkele weilanden voor. Als bijdrage aan het 
cultuurhistorisch landschap heeft Velder veel te 
bieden.

Biodiversiteit van de rondliggende 
 Velderse wal
Voor de publicatie over de leembossen319 zijn 
veel ecologische onderzoeken gedaan. Voor 
Velder als totaal verwijzen wij graag naar deze 
uitgebreide publicatie waar Velder en het aan-
grenzende Heerenbeek goed en veelvuldig aan 
bod komen. In deze en volgende paragrafen 
gaat het meer specifiek over de omliggende 
Velderse wal zelf, dus de dieren en planten die 
op deze wal aangetroffen zijn. In het algemeen 
behoren vochtige bossen tot de soortenrijkste 
en meest bedreigde bossen van Nederland. 
Vochtige bossen drogen in de zomer zelden 
sterk uit, maar zijn ook niet langdurig nat. In 
de loop van vele eeuwen heeft zich in laagtes 
en beekdalen en op slecht-doorlatende leem-
gronden over grote oppervlakten een dikke 
humusrijke en basenrijke bosbodem ontwik-
keld, die ook in droge perioden voor een goede 

|   Velderse wal, groeiplaats van vele zeldzame planten ( foto Ruud van Nooijen, 2018) 

|   Wespendief. Pas in mei arriveert hij om te broeden en 
enkele maanden later trekt hij weer naar Afrika. In 2014 
en 2015 waren er vier paren wespendieven op Velder en 
Heerenbeek aanwezig ( foto Dirk Eijkemans, 2011)

vochtvoorziening zorgde. Zo ontstond een bij-
zonder boslandschap. In dit habitat- tussen nat 
en droog- leven talrijke karakteristieke soorten 
planten en dieren die weinig of geen aanpassin-
gen hebben voor droge omstandigheden; ze zijn 
afhankelijk van een constant microklimaat en 
een hoge basenverzadiging. 

In Nederland is, vanwege hun Europese bete-
kenis, een aantal vochtige bossen aangewezen 
als Natura 2000-gebied. Ofschoon uit de recente 
soorten-inventarisaties blijkt dat Velder voldoet 
aan de Europese normen, heeft Velder momen-
teel niet de status van Natura 2000-gebied. 
Het gebied is bij de aanwijzing van de Natura 
2000-gebieden over het hoofd gezien. Uit 
recent onderzoek320 blijkt echter dat Velder en 
de omliggende bossen zich wel kwalificeren 
voor twee Vogelrichtlijnsoorten (Wespendief 
en Zwarte Specht) en meerdere habitattypen 
(elzenbossen/alluviaal bos, vogelkers-essenbos-
sen en haagbeukenbossen). 

Binnen Velder is een aantal zogenaamde oude 
boskernen vastgesteld, waar bijzondere autoch-
tone bomen en struiken voorkomen zoals 
Bosaalbes, Grootvruchtige meidoorn (beide 
nieuw ontdekt in Noord-Brabant) en Viltroos. 
De 2.000 hectare grote vochtige bos-natuurkern 
van Nationaal Landschap Het Groene Woud is 
niet alleen voor Noord-Brabant maar ook voor 
Nederland en Noordwest-Europa van belang. 
Ongeveer 40 procent van het Nederlandse bos-
areaal ligt immers op van oorsprong vochtige 
plekken. Helaas is door verdroging, verzuring 
en vermesting van het specifieke karakter van 
veel vochtige bossen weinig meer over. De mees-
te vochtige bossen in pleistoceen Nederland zijn 
aangeplant op voormalige heide of zandverstui-
vingen met bodems die zowel droogtegevoelig 
als sterk verzuurd en basenarm zijn geworden. 
Op veel kleinere schaal zijn ze bewaard geble-
ven in natte laagten in het landschap, zoals 
Velder. De huidige vochtige bossen fungeren 
deels als refugium voor vocht- en basenmin-
nende soorten. Door deskundigen wordt 
Velder als voorbeeld genoemd voor een goed 
ontwikkeld vochtig bos; het wordt gezien als 
“een oud bos met karakteristieke soorten met 
intact reliëf en relatief intacte waterhuishou-
ding”. De waterhuishouding op Velder wordt 
bepaald door de trage doorlatendheid van de 
ondergrondse leemlagen en de rijke kwel. In de 

|   Eenbes, ook op de Velderse wal is deze oud-bos-indicator te 
vinden ( foto Bert Vervoort, 2014)

|   In de 18e eeuw was Velder het grootste aangesloten bos-
complex van Noord-Brabant. Impressie van Velder met 
Zwarte els ( foto Ingrid Margry in Białowieza-Polen, 2009)

 

• 
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diep uitgegraven sloten, wallen begroeid met 
bosstruweel en gemengd bos; soms open, maar 
vaak geheel of gedeeltelijk beschaduwd. Ook 
de samenstelling van de bodem varieert sterk, 
van puur zand tot klinkklare leem. De periode 
waarin werd geïnventariseerd was uitzonderlijk 
droog; zelfs de diepst uitgegraven sloot, circa 1.8 
m, was nauwelijks vochtig. Omdat grote delen 
in de schaduw liggen bleven de mossen her-
kenbaar. Ook dood hout bleef voldoende water 
vasthouden om de mossen te laten gedijen. 
Verrassend daarop was Vloedvedermos. Het is 
een bijzonder vedermos, tenminste voor deze 
omgeving, en is in het veld moeilijk op naam te 
brengen. Het is geen typische soort voor dood 
hout maar komt vooral voor op wortelkluiten 
en boomvoeten in gebieden die regelmatig 
worden overstroomd. De Biesbosch staat er 
om bekend. Het mos wordt als zeldzaam 
beschouwd. 

Bij een stuwtje werd Gewoon spatwatermos 
gevonden.Het is een vrij zeldzame soort, die 
voorkomt in spatwaterzones langs beken, rivie-
ren en kanalen met basenrijk water. 

Vlakbij, op baksteen bij een duiker en geluk-
kig ook nog vochtig, stond Steenvedermos. Een 
bescheiden vedermosje in groene 2-4 mm hoge, 
losse zoden met helder rode kapsels. 

Het komt vooral voor op mergel en andere 
kalkhoudende steensoorten en wordt hoofdza-
kelijk gevonden in Zuid-Limburg en langs de 
Grote Rivieren. In Noord-Brabant is de soort 
bekend van slechts tien atlasblokken. Op een 
kalkrijk, stenen overblijfsel van een stuwtje 
groeiden Kalkvedermos (varieteit mucronatus), 
een zeldzame soort en mogelijk Klein beekve-
dermos. Dat is een uiterst moeilijk te determine-
ren en zeer zeldzame soort, nauw verwant aan 
Steenvedermos. Helaas is het niet met zekerheid 
op naam gebracht omdat bepaalde kenmerken 
niet konden worden vastgesteld. 

Zeer opvallend in dit deel van de wal is de 
rijke bedekking van het talud met Kegelmos. 
Het is een gemakkelijk herkenbaar levermos 
en groeit vooral op niet te zure, beschaduwde 
beekoevers. Het heeft een olijfgroen, leerachtig 
thallus, dat regelmatig gevorkt vertakt is en 
tot zo’n 15 cm lang kan worden. Dit grootste 
inheemse levermos, staat als Kwetsbaar op de 
Rode Lijst323 en is zeldzaam. In deze omgeving 
is Kegelmos geen zeldzaamheid maar zo mas-

FLORA

Hogere planten321

Maes heeft vanaf 2007 de rondliggende 
Velderse wal intensief onderzocht op autoch-
tone bomen en struiken. De Velderse wal is, in 
tegenstelling tot de aangrenzende bosbodem 
met rabatten vanaf zijn ontstaan in de der-
tiende eeuw, tamelijk ongestoord geweest voor 
wat betreft de bodemopbouw. Het aanleggen 
van de rabatten op de aanliggende percelen 
heeft plaatsgevonden tot in de twintigste eeuw. 
In zijn onderzoek worden op de wal en in de 
er langs liggende sloten bijzondere kruid-
achtige planten zoals Slanke sleutelbloem, 
Gele dovenetel, Eenbes, Lelietje-van- dalen, 
Bosanemoon, Groot heksenkruid, Waterviolier 
en Cyperzegge gevonden. Maes is verrast door 
het voorkomen van zeer zeldzame houtach-
tige gewassen. Op de Velderse wal vond hij de 
zeer zeldzame Grootvruchtige meidoorn en 
Schijnkoraalmeidoorn. Voor de Grootvruchtige 
meidoorn was het de eerste vondst in Noord-
Brabant. Samen met de meer gewone mei-
doorns werd op de Velderse wal in combinatie 
met het aangrenzende Heerenbeek een unieke 
mix van meidoorns gevonden. Wellicht heeft 
dit te maken met de veelvuldige benutting, 
zoals blijkt uit de archieven, van doornige mei-
doorns (onder andere via het leggen of vlech-
ten van heggen) in het verleden op de wal om 
de passeerbaarheid nog moeilijker te maken. 
Of wellicht als natuurlijke populaties die zich 
hier vanouds hebben stand gehouden Ook 
zeldzaamheden zoals Viltroos, de Wegedoorn, 
de Hondsroos, Haagbeuk, Gelderse roos, 
Zwarte bes, Bosaalbes en Wilde kardinaalsmuts 
werden er vastgesteld. De Bosaalbes, die op 
meerdere plekken op de wal gevonden werd, 
bleek een nieuwe soort voor Noord-Brabant te 
zijn. 

Mossen322

In april 2015 en in het najaar van 2017 is mos-
senonderzoek gedaan op Velder. In totaal 
werden op de Velderse wal 112 verschillende 
soorten, waaronder een aantal zeer bijzondere, 
genoteerd. De illustraties in deze publicatie 
geven een idee hoe de Velderse wal er uitziet. 
Als biotoop voor mossen is het een afspiege-
ling van Velder en Heerenbeek: diep en minder 

|   Waterviolier die in de walsloot op de grens met 
Heerenbeek uitbundig groeit ( foto Bert Vervoort, 2015)

|   Steenvedermos ( foto Dick Haaksma, 2012) 

|   Vloedvedermos ( foto Dick Haaksma, 2010) |   Kegelmos op het talud van de Velderse wal ( foto 

Kees van Kessel, 2018)

|   Gewoon spatwatermos ( foto Dick Haaksma, 2011) 

saal als het in de sloot op de grenswal staat zie je 
het niet vaak.

De Velderse wal is in het veld goed te vol-
gen. De verschillen in vorm en doorsnede 
zijn groot. Het meest westelijke deel, tegen 
het evenemententerrein, lijkt het meest op 
wat “Van Dale” onder een wal verstaat: “lang 
gestrekte ophoging van aarde om iets tegen te 
houden”. Daar ligt ook de diepste sloot van de 
wal. Kort voor het inventarisatiebezoek was 
het talud geschoond en daar doen de mossen 
hun voordeel mee; doordat ruigere begroeiing 
wordt afgevoerd kan het licht de mossen weer 
bereiken. Bovendien bieden schoongeschraapte 
delen kansen voor pioniers. Op dit stuk werd 
de meest opzienbarende vondst van het onder-



179178

Voor het een groot gedeelte komen de soorten 
overeen met de ongewervelde soorten die op de 
grenswal Het Speet door Robin Kraaij aange-
troffen zijn. De afwijkingen worden hieronder 
besproken.

Verborgen vuilruimers op de grenswal
Pissebedden
De gewone oprolpissebed liet zich in tegenstel-
ling tot de andere soorten veel waarnemen op 
stammen van de vegetatie. Deze soort is enkel 
waargenomen op het Speet, en dus niet op 
Velder. Op de Velderse wal is wel een andere 
vondst gedaan die erg interessant is. Het gaat 
hier om een soort die nog niet bekend is voor 
Nederland. Namelijk Porcellio monticola. Helaas 
moet de soort voor 100% zekerheid gevangen 
worden en is het gevonden exemplaar na de foto 
op Velder in het strooisel weggekropen om niet 
meer gevonden te worden. Gelukkig spreken 
alle uiterlijke kenmerken van dit dier wel voor 
deze zeer bijzondere soort. Meerdere experts 
die de foto gezien hebben, bevestigen dat het 
deze soort is. Dit familielid van de zeer alge-
mene Ruwe pissebed kent in Zuid-België zijn 
meest nabije vindplek.

Miljoenpoten
Op beide grenswallen is de Grote platrug 
(Polydesmus angustus) aangetroffen. Deze typi-
sche bosbewoners waren vooral te vinden op de 
meest schaduwrijke plekken. De meeste dieren 
van deze soort zijn aangetroffen in los strooisel. 
Ook zijn meerdere dieren aangetroffen op de 
voet van verschillende vegetaties. Opvallend is 
dat de deze dieren duidelijk talrijker waren op 
de Velderse wal. 

Predatoren in de strooisellaag.
Duizendpoten
Onder dood hout en schors komt de Gewone 
duizendpoot (Lithobius forficatus) veel voor. Deze 
duizendpoot is de grootste van Nederland met 
een maximale lengte van 3,5 centimeter. De 
andere in het gebied voorkomende duizendpo-
ten zijn aardkruipers. De verborgen levenswijze 
maakt het lastig deze dieren te vinden. De vier 
soorten die gevonden zijn (Gele aardkruiper, 
Stronkaardkruiper, Grote aardkruiper en 
Bosaardkruiper), zijn allen aangetroffen in de 
matig vochtige delen.

zoek gedaan: op ongeveer. 20 cm van de bodem 
in de diepe, droge sloot groeit Varenvedermos. 
In 1995 is deze soort voor het laatst gevonden 
in Nederland. Vóór 1950 is het verzameld op 
diverse plaatsen rond Boxtel, ook in Velder. De 
status van Varenvedermos op de Rode Lijst is 
“VN” verdwenen uit Nederland. De vreugde 
was groot toen bevestiging werd verkregen van 
de reviseur over de juistheid van onze determi-
natie. Dankzij deze vondst zal dat “Verdwenen” 
verdwijnen in de verspreidingsatlas.

Paddenstoelen
Er is in het najaar van 2017 een aparte inven-
tarisatie324 uitgevoerd op de rondliggende 
Velderse wal. Bijzondere soorten die een aanvul-
ling vormen op de inventarisaties die voor het 
Leembossenboek325 uitgevoerd zijn bijvoor-
beeld de gevoelige soort Kleine bloedsteelmy-
cena en een aantal als kwetsbaar bekende soor-
ten zoals de Wilgenzompzwam, Gezoneerde 
Stekelzwam, Fluwelige stekelzwam, Wollige 
stekelzwam, Eikenbladstromakelkje, 
Blauwvoetstekelzwam, Kurkstrookzwam, 
Kleine molenaar en Sparrenplaatjeshoutzwam. 
Ook werden de bedreigde soorten Grote ader-
bekerzwam en Korianderzwam opnieuw vast-
gesteld. Deze extra inventarisatie bevestigt de 
hoge waarde van de paddenstoelenflora van de 
Velderse wal. 

FAUNA

Zoogdieren326

Ook aan zoogdieren werd in het najaar van 2017 
en begin 2018 extra aandacht besteed. Er wer-
den onder meer cameravallen gebruikt. Soorten 
als Vos, Bosmuis en Rosse woelmuis werden 
vastgesteld; die zullen de hoge en droge wal 
zowel voor hun verblijfplaats als voor hun voed-
sel gebruiken. Vos zal zeker interesse hebben 
voor bosmuizen en de bosmuis voor de vruch-
ten van bijvoorbeeld Hazelaar en Zomereik. 
Ook werden sporen van Das aangetroffen. 

Ongewervelden327

Een bijzondere extra inventarisatie328 van de 
rondliggende Velderse wal is die van de onge-
wervelden in 2017/2018 door Robin Kraaij. De 
bladwespen329, libellen330 en wilde bijen331 zijn 
uitvoerig beschreven in het Leembossenboek. |   Gestreept nestzwammetje op Velder ( foto Bert Vervoort, 2013) 

|   Strekpoot ( foto Robin Kraaij, 2014)

|   Het zeer zeldzame Varenvedermos op het sloottalud  
op Velder. De bladtop is kenmerkend voor dit mos  

( foto’s Kees van Kessel, 2017) 

|   De Hermelijn komt van oudsher op Velder voor. Het 
is een roofdier, dat voornamelijk op knaagdieren 
zoals woelmuizen en woelratten jaagt. Ook vogels 
en konijnen (die groter zijn dan hijzelf) worden 
gedood. Mannetjes doden grotere prooidieren dan 
vrouwtjes. De prooidieren worden met een beet in 
de nek gedood. ( foto Saxifraga-Piet Munsterman, 2011)

|   Ruwe pissebed ( foto Robin Kraaij, 2013) 

Porcellio monticola, een pissebedsoort die niet bekend 
is voor Nederland en in 2017 aangetroffen op de 
Velderse wal ( foto Robin Kraaij, 2017)
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opbrengst van het middeleeuwse bos was vaak 
groter dan van bouwland waar bovendien veel 
meer menselijke arbeid voor nodig was. 

De grenzen van deze Engelse bossen werden 
zorgvuldig gedefinieerd door een grote wal 
met meestal een (vlecht) haag of hek van lat of 
paalwerk er bovenop. Behalve als begrenzing 
waren deze wallen ook bedoeld om aantasting 
door buren en het door hen gehouden vee te 
voorkomen. 

Oude bossen in het Verenigd Koninkrijk heb-
ben karakteristieke gebogen buitenlijnen waar-
door ze op topografische kaarten meestal direct 
opvallen. Ze dateren uit een periode waarin het 
landschap in plaats van in het kantoor van de 
ontwikkelaar, in het veld werd vormgegeven, 

hier om Ctenophora elegans. Dit is een grote 
langpootmug waarbij de mannetjes veervor-
mige antennes hebben en een contrastrijk geel 
zwart lichaam. Ongetwijfeld is deze mug een 
voorbeeld van mimicry en doet deze een wesp 
na. Deze opvallende langpootmug is bekend 
uit Noord-Brabant maar zeer schaars en wordt 
bijna nooit gezien.

Het historische verhaal en  
de cultuurhistorie
Eigendom
De heren van Boxtel waren eigenaar van Velder 
tot de Franse Revolutie en hebben het waar-
schijnlijk al zeer vroeg verkregen van de hertog 
van Brabant of de heren van Rode. De laatste 
heer van Boxtel, prins Frederik III van Salm-
Kirbourg, verloor zijn rechten eind 18e eeuw en 
zijn kinderen accepteerden de erfenis niet waar-
door alles via curatoren verkocht werd. In 1819 
wordt het Velder openbaar verkocht aan Onno 
Adolf Marc Guillaume de Senerclans de Grancy 
van Haanwijk, die het in 1834 weer doorver-
kocht aan Johannes van Diepen. De erfgenamen 
van Johannes van Diepen verkochten Velder 
vervolgens in 1852 aan Jan Francis van Boeckel. 
Jan Francis kwam uit het Belgische Bocholt en 
was een op vele gebieden succesvol zakenman. 
In 1870 stierf Jan Francis van Boeckel en zijn 
weduwe Theresia van Boeckel-van der Heijden 
nam het initiatief om het huidige huize Groot 
Velder met tuin, een ontwerp van de Bossche 
tuinarchitect W.F. Maréchal, en later het koets-
huis te bouwen. De familie Van Boeckel is in 
2018 nog steeds eigenaar van Velder.

Rondliggende Velderse wildwal vergeleken 
met Engels onderzoek
Volgens Rackham,332 een autoriteit op het 
gebied van ancient woodland in het Verenigd 
Koninkrijk, geven grondwerken zoals aarden 
wallen en het voorkomen van planten- en 
bomensoorten zoals linden een aanvulling op 
de archieven.333 In de Vroege Middeleeuwen 
hadden bossen waardevolle eigenschappen 
waarvan maximaal gebruik gemaakt werd. Er 
was enerzijds natuurlijke verjonging doordat 
het gehakte schaarhout334 weer uit zichzelf uit-
liep en anderzijds leverde het bos onder meer 
vruchten, noten, bessen, bloemen (thee, nectar 
voor de imkerij), turf en bladeren (veevoer). De 

Hooiwagens
In het onderzoeksgebied zijn zowel kortpotige 
als langpotige hooiwagens aangetroffen. Een 
bijzondere vondst onder een stuk schors was 
een mannelijk exemplaar van de zeldzame 
hooiwagen Trogulus tricarinatus. Deze soort was 
nog niet bekend uit Noord-Brabant.

In de vegetatie zijn verschillende langpotige 
hooiwagens te vinden. Deze soorten zitten voor-
al op lichte, zonnige plekken. De Rode hooiwa-
gen, Leiobunum rotondum en Gewone hooiwa-
gen komen het meest voor. Van de Strekpoot, 
Mitropus morio en Oligolophus hanseni werd ieder 
één exemplaar aangetroffen.

Kevers
De meeste loopkevers lieten zich vangen op de 
wat drogere delen van het gebied. Hoger in de 
vegetatie zijn bladeters zoals bladhaantjes te 
vinden. Één van deze soorten is het Moertje. 
Een rood met metallic kevertje dat zich vaak 
ophoudt in natte gebieden, maar die hier op 
Grote brandnetel zat op een wat verstoord 
stukje terrein van de wal. Het prachtige metal-
lic groene Zuringhaantje is volop aanwezig 
op deze plekken. Ook lieveheersbeestjes zijn 
prima vertegenwoordigd. Het wat minder vaak 
voorkomende Heidelieveheersbeestje is ook te 
vinden.

Ook in de wat hogere vegetatie zijn boktor-
ren te vinden. Deze langwerpige kevers heb-
ben vaak opvallend lange voelsprieten. De 
opvallendste vondst is die van de prachtig geel 
zwarte Ladderboktor. deze soort is vrij schaars 
in Nederland. Er is één exemplaar aangetroffen 
op de wal. 

Muggen
Op Velder waren op de onderzoeksdagen niet 
bijzonder veel muggen actief. Wel konden 
twee soorten worden vastgesteld op de wal. De 
Gewone steekmug (Culex pipiens) en de Grote 
steekmug. Deze grote steekmug wordt regelma-
tig aangezien voor de beruchte Tijgermug, maar 
is op de geringde pootjes na een totaal andere 
soort.

Ook langpootmuggen zijn erg bekend. Met 
lange poten, een slank lijf en een kopje dat van 
dichtbij wel wat op een paardenhoofd lijkt, 
zijn ze goed herkenbaar. De meest spectacu-
lair gekleurde soort is hier gevonden, het gaat 

|   Hooiwagen, Trogulus tricarinatus ( foto Robin Kraaij, 2014) 

|   Ladderboktor ( foto Robin Kraaij, 2011)

|   Langpootmug Ctenophora elegans ( foto Robin Kraaij, 2014) 

|   Wat Rackham in het Verenigd Koninkrijk constateerde is 
ook op Velder waar te nemen. Deze bochtige contouren 
kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de aanleg van een 
grenssloot rond solitaire grote bomen ( foto Ruud van Nooijen, 2018)
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Onderzoek van de Velderse wal in 2014 en 
2015
In 2014 en 2015 is door Stichting Brabantse 
Bronnen (SBB) onderzoek342 gedaan naar de 
ouderdom van de wal op Velder. Onder leiding 
van Ineke de Jongh (SBB) is met Archeologisch 
Adviesbureau RAAP343 en met vrijwilligers van 
SPPiLL344 archeologisch onderzoek gedaan 
aan de Velderse wal en de grenswallen in De 
Geelders. De resultaten die uit de datering en 
uit het pollenonderzoek kwamen zijn in een 
apart hoofdstuk van dit boek verwerkt. 

Beheer
Jacht
Het is vanaf de Middeleeuwen het streven 
geweest om Velder als jachtdomein in stand te 
houden. Het jachtbedrijf is daarom de belang-
rijkste reden dat Velder de waarde kreeg die het 
tot op de dag van vandaag nog heeft. De middel-
eeuwse adel koesterde diepgewortelde gevoe-
lens omtrent de jacht. Zij bedreef die met harts-
tocht, passie en vakmanschap. Zij konden hun 
status tijdens de jacht etaleren. Het was bene-
den de adellijke waardigheid het wild met pijl 

zijn. Aan de zuidzijde van Velder zijn de kleine 
bochtige richtingveranderingen om de paar 
meter goed te zien. Deze zijn waarschijnlijk in 
de Middeleeuwen ontstaan als er om een grote 
boom heen gegraven moest worden. De wal van 
Velder is ook, zoals in het Verenigd Koninkrijk, 
veel meer dan alleen een waterkering, immers 
op hogere gedeelten wordt de wal ook hoger 
wat voor de waterkeringsfunctie niet nodig 
is.338 In het Verenigd Koninkrijk duiden zulke 
grenswallen op bossen die zeker ouder zijn dan 
1250. 

Een grenswal stabiliseert de omtrek: vele 
bossen op zestiende-eeuwse kaarten hebben 
vandaag de dag nog steeds dezelfde vorm, met 
dezelfde bochtige lijnen.339 Dit geldt ook voor 
Velder. Velder lijkt overeenkomstig het genoem-
de Engelse onderzoek op ancient woodland van 
vóór 1250 en heeft zoals eerder aangegeven 
kenmerken van een jachtgebied of een warande 
voor edelherten en zwijnen.340 De grenswal341 
die Velder rondom omsluit, moet ook al in of 
vóór de dertiende eeuw van nut zijn geweest, 
mogelijk als omheining van de hiervoor 
genoemde warande.

waar de landgebruiker niet uit de voeten kon 
met rechte lijnen. De gebogen grens veranderde 
om de paar meter wat van richting. Deze boch-
tige contouren kunnen bijvoorbeeld het gevolg 
zijn van de aanleg van een grenssloot rond soli-
taire grote bomen.335 

Middeleeuwse Engelse bossen hadden een 
karakteristieke onregelmatige vorm. Een 
typische, middeleeuwse grens van een Engels 
bos had een sterke, bochtige grenswal met een 
externe sloot, met een totale breedte van 20 tot 
40 meter.336 Het dwarsprofiel van de wal was 
gewoonlijk rond maar was regelmatig ook stei-
ler aan de buitenzijde. Er stonden vaak knot-
bomen halverwege het buitentalud. Waar de 
grenswal een scherpe hoek maakte ontstond aan 
de buitenzijde soms een heuveltje.337

Het totaal aan (Engelse) eigenschappen 
bezit de rondlopende grenswal van 4,8 km 
van Velder eveneens. Aan de buitenzijde is de 
Velderse wal steiler. Het is wonderlijk dat deze 
kenmerken nu nog steeds te zien zijn ondanks 
het feit dat de grenswallen op Velder al hon-
derden jaren waarschijnlijk niet meer echt ten 
behoeve van hun oude functie onderhouden 

|   De gebogen wal in het zuiden van Velder, op de grens met Heerenbeek. Ook hier de bochtige middeleeuw-
se contouren ( foto Ruud van Nooijen, 2018)

|   Sfeer van de woudachtige entourage van 
Velder waarin de jachtpartijen werden 
georganiseerd345

|   In het atelier van Adriaan en Jacob 
Smolderen werd in 1665 de deur van de 
jachtrechtbank vervaardigd. De deur 
stond in het toenmalige stadshuis, waar de 
jachtrechtbank zich bevond. Ze herinnert 
ons aan het belang van de jacht in Brabant, 
met op het bovenste paneel de afbeelding 
van een valkenier pluym tegen pluym en op 
het middenpaneel een tafereel uit de jacht 
hayr tegen hayr.347 Vanaf de 15e eeuw werden 
in het oude stadhuis van Turnhout jacht-
geschillen beslecht voor twee jachtrecht-
banken. Het Valkenhof behandelde zaken 
die verband hielden met de jacht met val-
ken op vliegend wild pluym tegen pluym. Het 
Consistorie van de Hoorn hield zich bezig 
met de jacht met honden op lopend wild 
hayr tegen hayr.348
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|   Weergave van de middeleeuwse situatie van de wildwal van Velder, gezien vanuit Velder. Velder heeft 
de entourage van een aristocratisch jachtgebied vanwege de kapitale haagbeuken, winterlinden en de 
zomereiken. Ook de zwarte elzen zijn kapitale bomen in deze periode. Rechts daarachter moet doorgaan 
voor een oude Zwarte Els. De wal (rechts) met ondoordringbare beplanting zorgen zorgt dat het jachtwild  
op Velder bleef. Planten als Gele lis, Pluimzegge, Salomonszegel, Waterviolier, Moerasvaren en Brede en 
Smalle stekelvaren (illustratie Annelies Ebregt, 2018)

BESTAND TE KLEIN
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grootvalkenier (of oppervalkenier) der (Spaanse) 
Nederlanden, hetgeen een zeer begeerde func-
tie was. Hij verkreeg de functie na de dood van 
Filips-Karel, graaf van Arenberg, hertog van 
Aarschot. Het was een onbezoldigde functie 
die hij vervulde naast zijn militaire werk.356 De 
oppervalkenier ontving, onder andere, valken 
uit het Land van Turnhout.357 Hij was ook al 
erfelijk opperjachtmeester van het keizerrijk.358 
In 1641 benoemde hij in zijn hoedanigheid als 
oppervalkenier der Nederlanden, Bartholomeus 
Campomenoso, heer van Heysselaer, tot luite-
nant van de valkeniers te Aartselaar (België).359 
De liefhebberij in de jacht van Ambrosius van 
Horne was mogelijk de reden om in het midden 
van de 17e eeuw een grote investering te doen op 
Velder, te weten de aanleg van het huidige ster-
renbos in Franse stijl. 

In de 17e eeuw was het aanleggen van sterren-
bossen en vergelijkbare ontwerpen in de mode 
geraakt. In Noord-Brabant werd al in 1625 bij 
Breda een sterrenbos aangelegd.361 Deze stijl 
kenmerkte zich door brede lanen en transver-
sale assen in geometrische vormen. De aanleg 
ervan had grote gevolgen voor Velder, maar 
bevestigde tegelijkertijd nadrukkelijk de status 
van Velder als jachtgebied. Regelmaat verving 
de grilligheid van de Velderse natuur. Het 
omringende landschap werd als het ware bui-
tengesloten. De ratio overwon de wildernis. Het 
aantal wegen dat vanuit de omringende gebie-
den naar een sterrenbos liep was altijd beperkt 
in ontwerpen volgens deze stijl. Bovendien 
werd er vaak gebruik gemaakt van groenblij-
vende beplanting. Mogelijk zijn de vele rodo-
dendrons, die op dit moment nog te zien zijn, 
een 17e-eeuws relict hiervan. Binnen de beboste 
gedeelten van de Franse formele aanleg kan 
men verschillende categorieën onderscheiden. 
Velder werd volgens de categorie ‘Forêts et les 
grands bois de haute futaie’ aangelegd. 

Deze categorie kenmerkte zich door een grote 
oppervlakte aan bos met opgaand hout met 
paden voor de jacht. Het ging daarbij om de 
meutejacht, de lopende jacht of par-force. Later 
bleek het sterrenbos overigens ook van nut voor 
de jacht met geweren. Het middelpunt van de 
Velderse ster, de zogenaamde Negen Dreven, 
ligt zoals dat ook hoort volgens deze Franse stijl 
op de hoogste plek. Eén van de lanen is hierbij 
de hoofdlaan. Voor Velder is dat de laan die van 

dat iedereen mocht jagen op klein wild maar dat 
de jacht op groot wild voorbehouden was aan 
ridders en edellieden. In Brabant mocht ieder-
een bijvoorbeeld met honden en roofvogels 
jagen en waren enkel de geprivilegieerde, geslo-
ten jachtterreinen de zogenaamde vrije waran-
den (vrijwouden) verboden terrein. Velder was 
ook zo’n vrijwoud, aldus ook Cantillon in zijn 
uitgebreid werk over Brabant in 1770.353 Ook in 
Heeze, Leende, Helmond, Rixtel en Nemerlaer 
bevonden zich vrije waranden.354 

Als jachtgebied werd Velder mogelijk nog 
populairder dan het al was toen Ambrosius 
van Horne heer van Boxtel was (1618-1656). 
Ambrosius van Horne was een groot liefhebber 
van de jacht, onder meer met valken en andere 
roofvogels. In 1640 werd Ambrosius van Horne 

en boog, strikken of vallen te verschalken. Dat 
was meer iets voor het gewone volk. Het jacht-
bedrijf was pas edel als het wild door een con-
frontatie met een gelijke werd overmeesterd: 
‘Hayr tegen hayr ende pluym tegen pluym’.346 

De status van het jachtbedrijf werd onder-
streept doordat met name de hogere adel, bij-
voorbeeld de Bourgondische hertogen zoals de 
aartshertogen Albrecht en Isabella, zich nadruk-
kelijk met de jacht profileerden. In de zestiende 
en zeventiende eeuw zien we dat de jacht een 
hiërarchische dimensie krijgt waarbij het jagen 
deel uitmaakte van het vertoon van macht, rijk-
dom en prestige. Hierdoor werd ook Velder 
beïnvloed. De jacht moest een spektakel349 zijn 
en uiteraard veel opbrengen voor de jagende en 
niet-jagende gasten. Daarom werden allerlei 
dieren gevangen, gefokt en ten behoeve van een 
succesvolle jacht losgelaten in het desbetreffen-
de jachtgebied of warande. Vanwege de aanwe-
zige hoge wal met ondoordringbare beplanting 
bleef het (losgelaten) wild op Velder. 

De hertogen van Brabant beschikten naast 
een ottervanger ook over patrijzen-, konijnen- 
en mussenvangers die in heel het hertogdom 
Brabant ‘verzamelden’ voor de jacht in hun 
eigen warandes. Paarden speelden uiteraard ook 
een belangrijke rol bij de jacht en verhoogden 
de status van de berijders.

Niet alleen tijdens de jacht zelf maar ook bij 
het afsluitingsceremonieel stond de jachtheer 
in het centrum van de belangstelling. Bij de val-
kenjacht legden de knechten de buitgemaakte 
kraanvogels, grote trappen, eenden, fazanten 
en patrijzen netjes gerangschikt in orde van 
grootte aan zijn voeten. Het jachttableau werd 
getoond.350 Bij de lopende jacht op bijvoorbeeld 
edelherten moest de jachtheer of de eregast het 
wild deskundig versnijden. De jagershandlei-
dingen gaven daarvoor precieze aanwijzingen. 
De jachtheer kreeg de beste stukken en het 
gewei. Door deze rituelen werd macht, rijkdom 
en prestige tentoongespreid.

Buiten het vrijwoud351 was het Brabants 
jachtrecht van toepassing. De jachtcultuur had 
weliswaar de nodige elitaire trekken, maar 
de jacht werd zeker niet alleen door edelen 
beoefend. Van een exclusief jachtprivilege van 
de adel was geen sprake. Dat gold alleen in de 
zogenaamde vrijwouden. In de Brabantse Blijde 
Inkomst352 van 1356 werd bijvoorbeeld beslist 

|   Heer van Boxtel en dus eigenaar van 
Velder, Gerard van Horne (1560-1612)355 
knielend op het altaarluik waar hij zelf 
opdrachtgever van was (collectie Het Noordbrabants 

Museum, foto Peter Cox) 

|   Ambrosius van Horne, heer van Boxtel en 
grootvalkenier der Spaanse Nederlanden 
en opperjachtmeester van het keizerrijk360

|   De hoofdlaan Allé in Velder van het ster-
renbos werd in 1777 op kaart weergegeven. 
Hij loopt naar de grens van Heerenbeek 
vanaf de Velderse hoeve, waar de heren van 
Boxtel waarschijnlijk verbleven voordat 
hun jachtpartij begon362 ( foto Jos van Ooijen, 2015)
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den.370 Naast de opgaande boomvorm zijn er 
overigens nog andere oogstbare vormen.

De meeste boomsoorten lopen na de kap weer 
uit via slapende knoppen in de omgeving van 
het wondvlak. In die beheervorm worden ze 
hakhout genoemd. Op die manier kunnen ze 
decennia of soms zelfs eeuwen meegaan. Vele 
eikenbomen in het huidige Velder zijn mogelijk 
ontstaan uit een spaartelg371 na een hakhout-
kap en zijn dus genetisch gezien vele eeuwen 
oud. Hakhoutstronken geven de gebruiker een 
periodieke oogst van takken en/of bladeren die 
voor een zeer groot aantal doeleinden worden 
gebruikt. Dit hakhout wordt vóór 1800 ook wel 
onder andere schaarhout, akkermaalshout, 
struwellen of struiken genoemd. De stronk die 
achterblijft na het kapproces wordt ook wel de 
stoof genoemd. Relatief jonge rechte twijgen 
die gekapt worden duidt men vaak aan met rijs-
hout. Schaarhout is het wat dikkere hakhout, 
terwijl rijshout372 vaak het wat dunnere hak-
hout is. Uit de pachtcontracten van Velder blijkt 
dat iedere houtwal en ieder houtveld gemiddeld 
eens in de zes jaar werd gekapt. Behalve eiken, 
werden ook o.a. iepen, elzen, essen en haagbeu-
ken gehakt.

De knotboom is gedeeltelijk hetzelfde als 
een opgaande boom. Men laat knotbomen tot 

exact bekend366 zijn. Weliswaar zijn ook in de 
18e eeuw nog sterrenbossen aangelegd 367, maar 
toch wordt het moment van de aanleg van het 
sterrenbos op Velder, vanwege bovengenoemde 
argumenten, geschat op het derde kwart van de 
17e eeuw. Sindsdien heeft de totale sterrenbos-
structuur op Velder alle eeuwen overleefd en is 
nog compleet aanwezig en goed bewandelbaar. 

Houtoogst
Uit de informatie over de jacht geldt voor Velder 
echter dat het benutten van bos lange tijd van 
ondergeschikt belang is geweest. Voor Velder 
lag immers de nadruk op de jacht. Toch konden 
met name de eigenaren van Velder het af en 
toe niet laten om te oogsten, zowel voor eigen 
gebruik als om er geld mee te verdienen. De 
meeste gegevens over de houtopbrengst stam-
men uit de 16e en de 19e eeuw.368 

Als een boom op een normale natuur-
lijke manier groeit dan neemt hij de normale 
opgaande vorm aan. Een opgaande boom staat 
in vele Velderse bronnen vermeld als een boom-
vorm die je kunt oogsten. De stam van zulke 
bomen wordt ook zaagbol genoemd. Andere 
delen van opgaande bomen hebben hun eigen 
namen in de diverse aktes. Genoemd kunnen 
worden knuisten, rabauwen,369 en eersein-

De Huisplaats, waar de middeleeuwse hoeve 
stond, naar Heerenbeek loopt en op de kaart 
van 1777363 als Allé in Velder staat weergegeven. 
Het is dus niet de huidige hoofdlaan. Deze laan 
voldoet ook aan de bovengenoemde eis dat de 
hoofdlaan niet direct verbonden mocht zijn 
met de buitenwereld. Het is op zichzelf natuur-
lijk logisch dat de hoofdlaan begon bij de toen 
aanwezige middeleeuwse bebouwing. Een bos 
was destijds op zich geen normale verblijfplaats 
voor mensen maar door de aanleg van een ster-
renbos werd het juist bij uitstek een plaats om 
elkaar, jagers en niet-jagers, te ontmoeten, al 
dan niet tijdens een spectaculaire jachtpartij.364 

Vanaf het eerdergenoemde hoger gelegen 
middelpunt was zo’n jachtpartij goed te volgen. 
Overstekend wild en hun achtervolgers konden 
daar goed worden waargenomen. De nu aanwe-
zige rododendrons zullen daar toen zeker niet 
gestaan hebben. Wanneer het sterrenbos met 
de daarbij behorende grote investering precies 
werd aangelegd, is moeilijk te bepalen. Ervan 
uitgaande dat met name Ambrosius van Horne 
(1618-1656), gelet op zijn belangstelling voor de 
jacht en de erbij behorende functies, goed past 
bij het toenmalige modebeeld, zou de aanleg 
vóór 1660 plaatsgevonden kunnen hebben. 

De aanleg is een grote investering ten dien-
ste van de status van de eigenaars, de heren 
van Boxtel. Soms werd deze ontwerpvorm van 
brede lanen en transversale assen in geometri-
sche vormen gebruikt om tuinen of parken bij 
kastelen te ontwerpen. Dat gebeurde dan bij de 
woonplek van de desbetreffende heer, dat werk-
te uiteraard ook statusverhogend. De heer van 
Boxtel woonde echter niet meer in Boxtel maar 
in Overijse (België), het sterrenbos op Velder was 
puur ten dienste van de jachtstatus.

Op de zeer nauwkeurige Heerenbeekkaart uit 
1650, die de grens met Velder weergeeft, is nog 
niets te zien van een doorgaande verbinding 
tussen Heerenbeek en Velder, zoals die heden 
ten dage langs de hoofdas van het sterrenbos er 
wel is. Als ten tijde van de inventarisatie voor 
de Heerenbeekkaart in 1650, die verbinding er 
al gelegen zou hebben, is het aannemelijk dat 
de tekenaars die wel op de kaart gezet zouden 
hebben. Het kleine voetpad anno 1650 naar 
Velder staat immers wel op de Heerenbeekkaart. 
Midden 17e eeuw zijn meer sterrenbossen aan-
gelegd waarbij van sommige de aanlegjaren 

|   Weergave van het 17e-eeuwse sterrenbos in Franse stijl,  
uit 1837365

|   Ook na de Middeleeuwen werd er op Velder nog volop 
gejaagd. Jachttableau op Velder op 28 oktober 1960. 
Uiterst rechts: Riky van Heesch en Zus de Laat. Een gezel-
schap met onder andere Piet Opheij, Jan Hommen, Piet 
ter Aa, Gerard van Boeckel, Wim van Dooren, div. leden 
familie Eijkemans (Lennisheuvel), dhr. Kalis, Toon van 
Heesch, Maximiliaan Wösten en een flink aantal drijvers 
(collectie Wim Verberk) 

|   Roepend mannetje van de Wespendief. De Wespendief was 
niet interessant als jachtvogel en ook niet als jachtwild. 
Wel zullen er vele eeuwen wespendieven geleefd hebben 
op Velder ( foto Stef van Rijn, 2014) 

|   Kapitale zomereiken zijn ook nu nog op Velder aanwezig en herinneren aan het Middeleeuwse 
Velder. De rechtereik is 318 centimeter omtrek, de linker 310 centimeter, Velder ( foto Ger van den Oetelaar, 2015)
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|   Weergave van de huidige situatie, anno 2018, van de wildwal van Velder, gezien vanuit Heerenbeek aan 
de zuidzijde in mei-juni. Links Heerenbeek met het huidige vochtige pad richting de Schutskuil, rechts 
Velder met opgaande bomen op de wal. In de voor Heerenbeek zo belangrijke afvoerende sloot staat 
Waterviolier. Met kenmerkende soorten voor oude boswallen als Salomonzegel en Dubbelloof. Verder ook 
Smalle stekelvaren. (illustratie Annelies Ebregt, 2018) 
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werden gerooid, niet geveld, vanwege het feit 
dat een groot gedeelte van het houtvolume in 
de grond zit. Dit rooien gebeurde meestal door 
de boom uit te graven zodat de grootste wor-
tels goed zichtbaar werden en bereikbaar was 
voor de bijl. Niet de stam maar de grote wortels 
werden stuk voor stuk door midden gekapt. 
Het gedeelte dat in de grond zat werd eerseynd 
genoemd en vormde bij de gerooide boom het 
eerste en dikste gedeelte.379 

Dit gedeelte was minder geschikt voor de 
productie van bouwhout en werd meestal apart 
als (zeer bewerkelijk vanwege de moeilijke 
kloofbaarheid) brandhout verkocht. Het rooien 
van bomen in plaats van hakken of zagen was 
tot in de 20e eeuw de gewoonte. Zo werden in 
1917 en 1919 op Velder als verkoopvoorwaarde 
opgenomen ‘terwijl alle de overige bomen 
minstens veertig centimeter onder de begane 
grond zullen moeten worden uitgehakt’.380 Al 
met al was dat erg arbeidsintensief, maar arbeid 
was destijds niet duur. Toen arbeid duurder 
werd, beperkte men zich tot het afzagen van de 
bomen. 

Sinds 1970 worden de bomen praktisch niet 
meer gerooid maar net boven het maaiveld afge-
zaagd met een motorzaag. Langs wegen worden 
de stobben later om verkeersveiligheidsredenen 
gefreesd zodat boven het maaiveld niets meer 
aanwezig is.

Velderse wal als landweer?
De Velderse rondliggende wal heeft ook een 
aantal landweerkenmerken die in 2008 ook al 
gezien werden door de eerste onderzoekers.381 
Landweren werden gebruikt ter bescherming 
van duidelijke territoria, in dit geval Velder. 

De Velderse wal heeft de volgende landweer-
kenmerken:

Vaak werden landweren beplant met vlecht-
heggen om de wal nog moeilijker passeerbaar te 
maken, dat gebeurde ook op Velder.382 

Op plekken waar een landweer door een weg 
werd gekruist, werden soms afsluitbare draai- 
of sluitbomen geplaatst. In de Middeleeuwen 
waren er op Velder toegangspoorten vergezeld 
met een brug of schoor aanwezig.383 In 1808 
is er onenigheid tussen de heer van Boxtel en 
Liempde, de gemeente Liempde en de eigenaren 
van het Oude Mannengasthuis over het herstel 
van de waterafvoer onder de Veldersedijk. De 

de boseigenaar aan strikte voorwaarden gebon-
den. Zo’n verkoopvoorwaarde was bijvoorbeeld 
dat het hout in de lente klaar moest liggen en 
een maand later geruimd moest zijn.374 

Een belangrijke voorwaarde was verder dat 
men zuinig moest zijn op de jonge zaailin-
gen. Dat wil zeggen op de opkomende bomen 
en struiken die tussen de te kappen struiken 
stonden. ‘Het eeigene pootsell’376 en eenjarig 
hout mocht men niet kappen of beschadigen 
op verbeurte van zes gulden.377 Ook moest men 
zuinig zijn op de houtstronk die achterbleef na 
de kap. De kappers moesten ‘sorge dragen dat 
den stronck niet en wordt bedorven’. De kopers 
moesten ook de doornen en ander hout laten 
staan, opdat de houtpercelen en houtwallen 
beschermd bleven tegen vee. In 1705 werd in 
Boxtel bepaald dat men schaarhout met ‘goeden 
windt moeten cappen’ en dat voor april alles 
geruimd moest zijn op ‘peene van verbeurte van 
den coop’.378 

Daarnaast moest worden voorkomen dat de 
beesten het jonge hout zouden afvreten, waar-
door de houtpercelen voor de toekomst minder 
waard zouden worden. Met de houtkap werd er 
begonnen als de bladeren vielen in oktober.

Opgaande bomen werden meestal op stam 
verkocht. De bomen werden gemerkt i.c. 
‘geblekt of geblest’ met een lichte bijl of dissel. 
Elke boom kon apart, of in aparte kopen of hou-
wen waarin meerdere bomen aanwezig waren, 
verkocht worden. Op Velder werden vaak open-
bare verkopingen georganiseerd waar vele tien-
tallen kopen van de hand gingen. Op Heerenbeek 
gebeurde dit overigens ook. Opgaande bomen 

ontwikkeling komen om het kostbare hak-
hout buiten het bereik van het vee te houden. 
Knotbomen werden vaak op rijen geplant, wat 
zeker ook op Heerenbeek gebeurd is. Knoteiken 
werden gebruikt om naast rijshout ook con-
structiehout te verkrijgen en knothaagbeuken 
om veevoer te telen. 

Het kappen en opbinden van het hakhout was 
een arbeidsintensieve bezigheid waarvoor, op 
Velder, mensen werden ingehuurd. Vaak wer-
den de boswerkers ingehuurd door de koper van 
het hout. Zoals Rackham ook aangaf voor het 
middeleeuwse bos, kostte de exploitatie ervan 
bijna niets, vooral ook vanwege de lage arbeids-
lonen. De kosten werden doorberekend aan de 
koper van het hout.373 De houtkoper werd door 

|   Velder bezien vanuit de lucht, met links lange rij populieren langs De Huisplaats. De vele verschillenden 
tinten groen laten de variatie aan bomen en bossen op Velder goed zien. Dit geeft een hoge biodiversiteit. 
Er zijn in Nederland maar weinig bossen met zo’n structuur. In het verleden werd jaarlijks een beperkt 
gedeelte geoogst waarbij de structuur als geheel in stand bleef, blijkbaar gebeurt dat ook nog in de 21e 
eeuw. Onder in de foto Heerenbeek met een donkergroen weiland en rechts een populierenbos ( foto Bert 

Vervoort, 2014)

|   In 1845 werden onder andere 120 stuks 
eikenbomen op Velder verkocht door de 
erven van Johannes Diepen. De bomen 
bracht 1306,75 gulden op. De duurste 
eikenboom werd verkocht voor 32 gul-
den375

|   Een flinke Haagbeuk op Velder, haagbeuken vormen in 
rijke natuurlijke bossen vaak een secundaire kroonlaag, 
meestal onder zomereiken ( foto Ger van den Oetelaar, 2015)

|   Oude zomereik op Velder ( foto Ger van den Oetelaar, 2015)
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is echter aan de noordelijke kant minder steil 
dan de twee andere wallen. De wallen zijn goed 
zichtbaar door de vier sloten die parallel langs 
de wallen liggen. De drie sloten langs de noor-
delijke en middelste wal lopen helemaal door 
tot de bocht in de wal. 

De sloten zijn hier wel beduidend minder diep 
dan aan de westelijke kant van de weg. Ook bevat 
deze kant van de sloot een dik organisch pakket 
waardoor de sloten nog ondieper worden. 

De meest zuidelijke wal is, na de laan die vanaf 
de wal richting Heerenbeek loopt, discutabel. 
Vanaf dit punt wordt de wal steeds breder en 
lijkt het niet echt meer een wallichaam te zijn. De 
middelste en noordelijke wal zijn wel nog dui-
delijk in het veld te zien. De noordelijke wal is op 
sommige plaatsen verdwenen. De middelste wal 
is het meest prominent aanwezig, maar nadat de 
wal naar het oosten afbuigt, verdwijnt ook deze 
wal langzaam uit het landschap. De noordelijke 
wal wordt hier wel weer steeds beter zichtbaar en 
ook de sloten die langs deze wal lopen zijn weer 
beter te zien. De noordelijke wal en de sloten 
lopen tot aan de spoorlijn. Ten noorden van deze 
wal zijn enkele slecht begaanbare wandelpaden 
aanwezig die het bos ingaan. 

De wal ten oosten van de spoorlijn 
Op de topografische kaart is te zien dat de rond-
liggende wal aan de oostkant van het spoor 
doorloopt. Via een aantal wandelpaden kan de 
wal bereikt worden. 

Direct aan het spoor is tegenwoordig een wei-
land gelegen. In dit weiland is niets meer van de 
wal te zien. Naast het weiland is een open plek 

de greppels relatief jong zijn en niet bij de oor-
spronkelijke morfologie van de wal horen. 

Vanuit de Velderse kant benaderd, is te 
zien dat de wal ten westen van de weg van 
Heerenbeek naar het huis Velder in het wes-
telijkste gedeelte minder breed is dan het 
oostelijke gedeelte. De wal is in het westelijke 
gedeelte wel hoger en loopt steiler af aan de 
noordkant. Mogelijk wordt dit verschil ver-
oorzaakt door erosie van de wal. Aan zowel de 
zuid- als de noordkant van de wal loopt een 
sloot. De sloot aan de kant van Heerenbeek is 
echter veel dieper dan aan de Velderse kant en 
wordt ook gebruikt om water van Heerenbeek 
af te voeren. 

De wal ten oosten van de weg van 
Heerenbeek naar het huis Velder 
Het oostelijke gelegen gedeelte van de wal 
gezien naast de weg van Heerenbeek naar het 
huis Velder betreft een totaal andere situatie 
dan het westelijke stuk. Het gedeelte van de 
wal dat direct aan de weg grenst, is zo goed als 
verdwenen. De ligging van de wal op dit stuk 
is door de sloten die er aan beide zijden naast 
liggen nog zichtbaar. Enkele meters oostwaarts 
begint de wal weer. De morfologie van de wal 
is echter anders dan de wal aan de westelijke 
kant van de weg van Heerenbeek naar het huis 
Velder. De wal is smaller en steiler. Ook is de 
loop van de wal hier meer gekronkeld. De dub-
bele rij bomen op de noordelijke wal geven de 
loop van de wal weer. Deze staan tot halverwege 
het oostelijke deel nog op de wal. Aan beide zij-
den van de wal bevindt zich een goed zichtbare 
sloot die de ligging van de wal verduidelijkt. 
Deze noordelijke wal is het vervolg van de wes-
telijk van de weg gelegen wal. Het ophogings-
pakket bestaat aan deze kant van de wal ook uit 
(leemhoudend) zand. 

Het grote verschil met het westelijke gedeelte 
van de wal is dat er hier een driedubbele wal is 
aangelegd. Wat verder door, richting het oosten, 
begint een tweede wal die parallel loopt aan de 
noordelijke wal. De tweede wal is tevens ook het 
wandelpad dat toegang verleent in het gebied. 
Ten zuiden van deze twee wallen begint na de 
sloot die richting de hoeve Heerenbeek loopt 
een derde wal. Ook deze wal loopt parallel met 
de noordelijke wal. De drie wallen zijn ongeveer 
van gelijke breedte. De meest noordelijke wal 

ook het noordelijk gedeelte zoals hierboven 
beschreven is. In dit onderzoek wordt bevestigd 
wat ook op de hoogtekaart goed te zien is dat de 
rondliggende Velderse wal nog voor een groot 
gedeelte aanwezig en in goede conditie is.

De wal ten westen van de weg van 
Heerenbeek naar het huis Velder 
Het westelijke gedeelte van de wal is nog in 
redelijke conditie. De wal bestaat uit bruin 
(leemhoudend) zand. Aan deze kant van de wal 
bevindt zich bijna nergens een dik humuspak-
ket. Dit geeft aan dat het hier waarschijnlijk nog 
het oorspronkelijk ophogingspakket betreft. 
Richting het oosten toe wordt het zandpakket 
van de wal meer lemig en dunner. Het aantref-
fen van de C-horizont386 voor of rond 50 cm 
diepte bij verschillende boringen op de wal, 
geeft aan dat het nog resterende opgebrachte 
pakket op die plaatsen minder dan 50 cm hoog 
is. De geringe hoogte van de wal toont aan dat 
er op deze plaatsen erosie van de wal is opge-
treden of dat de wal hier is afgegraven. Er is een 
aantal onlangs gegraven greppels aangetroffen 
die dwars over de wal lopen. Dit betekent dat 

vraag is natuurlijk wie draait op voor de kosten? 
In die discussie geeft de gemeente aan dat sinds 
enige jaren geleden op Velder een passage naar 
Oirschot is gemaakt. Deze passage loopt via 
Heerenbeek. De betreffende weg, het verlengde 
van de ter discussie staande Veldersedijk, wordt 
afgesloten met een sluijtboom aan de huijzing van 
Velder.384

Voorpootrecht
Om het voorpootrecht te kunnen gebruiken 
is het van belang dat het eigendom grenst aan 
de gemeijnt. In tegenstelling tot boskamp Het 
Speet grenst Velder nergens aan de gemeijnt, 
men heeft dus geen gebruik kunnen maken 
van het voorpootrecht. Voorpootstroken zijn 
dus niet aanwezig zoals ook in hoofdstuk 4 is 
beschreven. 

Omschrijving van de Velderse wal anno nu
Inleiding
In 2013385 is visueel onderzoek gedaan naar 
het zuidelijke gedeelte dat als grenswal met 
Heerenbeek functioneert en het westelijke deel. 
Later is er archeologisch onderzoek gedaan naar 

|   De wal ten oosten van de weg van Heerenbeek naar het 
huis Velder ( foto Ruud van Nooijen, 2018) 

|   Velder noordwest. Het laatste stuk van de (droge) Wadingsloop, juist voordat de waterloop Velder door de 
Velderse wal stroomt, Velder verlaat en richting de Lage Voort stroomt. Let op hoge Velderse wal aan de lin-
kerzijde ( foto Ger van den Oetelaar, 2015)
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1504 als Vellersgraef,392 in 1508 als Vellersgraaf393 
en in 1518 als Veldersgrave394 en in 1521 komt 
de wal van Velder voor de eerste keer als Vellers 
Wal voor.395 Een oudere vermelding uit 1473396 
met betrekking tot het voor Velder nabije 
Braecksbundere lijkt evenwel dicht in de buurt te 
komen. De datering van de wal is gecompliceerd. 
We kunnen aansluiten bij de redenering van 
Rackham maar Velder behoort niet tot Engeland. 
Rackham geeft wel een duidelijke aanwijzing. 
Verder zijn de resultaten van het C14-onderzoek 
uit het archeologisch onderzoek beschikbaar 
(range 1259 - 1366). Ander onderzoek (archieven, 
hoogtekaart etc.) heeft ook veel informatie over 
de datering opgeleverd. 

Hieronder een paar aanwijzingen, voortko-
mend uit het onderzoek van Rackham, archief-
onderzoek in Nederland en België en het date-
ringsonderzoek op Velder in 2014 en 2015.

leembossen. Het ensemble van Middeleeuwse 
wildwal met een compleet sterrenbos is zeer bij-
zonder. Vanwege de uniciteit van het jachtland-
schap komt dit niet terug in de bossen of land-
goederen die direct in de buurt liggen. Hierdoor 
wordt nog meer de uniciteit benadrukt die wel-
licht voor Nederland of West-Europa geldt. 

De oude Vlaamse bossen die door Adriaens-
sens e.a. 387 beschreven zijn, zijn in 2015 
bezocht. In deze oude bossen, met name het 
vrijwoud Grotenhout, komen wel een aantal 
elementen of restanten van elementen van 
een jachtlandschap voor maar niet in dezelfde 
compleetheid zoals op Velder. De in de 17e eeuw 
aangelegde Nederlandse sterrenbossen388 zijn 
bekeken. Er zijn er maar weinig die op dezelfde 
manier beleefd kunnen worden als Velder, ze 
missen allemaal de (bijna) complete rondliggen-
de Middeleeuwse wildwal die Velder kenmerkt.

De ouderdom van de Velderse wal
De schriftelijke archieven geven wel een veer-
tiende-eeuwse389 vermelding van Velder maar de 
directe vermelding Velderse wal komt pas voor 
het eerst in het jaar 1500 in de archieven voor.390 
De oudste vermelding is Vellersgraft,391 later in 

goed als verdwenen. De wal wordt doorsneden 
door een dwarsgreppel. Op dit punt is de wal 
goed zichtbaar in het gebied. Verder naar het 
oosten wordt de wal weer minder duidelijk en 
is hij zo goed als verdwenen. Dit gaat door tot 
aan de noord-zuid georiënteerde weg die de wal 
doorsnijdt. Ten oosten van deze weg is de wal 
weer duidelijk te herkennen. De wal is op dit 
stuk nog in goede conditie en ook de sloten die er 
naast liggen zijn nog te zien. Deze goede conditie 
geldt echter nog maar voor een klein stuk van de 
wal. Het laatste stuk van de wal dat geïnventa-
riseerd is, ligt langs het veldje met de toponiem 
‘Nachtegaal’. Hier is alleen de zuidelijke sloot 
nog maar te zien. De wal is op dit stuk verdwe-
nen. Ook op dit gedeelte van de wal waren veel 
hakhoutbosjes aanwezig. Deze stonden zowel op 
de wal als in het omliggende gebied. 

De regio rondom Velder
De omgeving van Velder ondersteunt het natte 
leemboskarakter. Door de nabije ligging van 
De Mortelen, Pailjaart, Kuppenbunders en 
De Scheeken heeft dit een positief effect op de 
waterhuishouding en daardoor ook op de bio-
diversiteit. Velder ligt binnen een complex van 

in het bos die begroeid is met varens. Ook daar 
is van de wal niets meer te zien. Wel ligt hier 
nog een sloot die waarschijnlijk onderdeel was 
van de walstructuur. Deze sloot is tot aan het 
einde van waar de wal geïnventariseerd is in het 
veld aanwezig. De sloot wordt door een wandel-
pad doorsneden. Ten westen van dit wandelpad 
is ook niets meer van de wal te zien. Het gehele 
stuk van het wandelpad tot aan de spoorlijn is 
weg, wat wellicht veroorzaakt is door de aanleg 
en de verbreding van de spoorlijn. 

Ten westen van het wandelpad dat de wal 
doorsnijdt, is de wal nog wel te zien. Ook de 
sloot aan de zuidkant is langs dit stuk van de wal 
goed te zien. De noordelijke sloot is ook hier zo 

|   De wal ten oosten van de spoorlijn tijdens het archeolo-
gisch onderzoek ( foto Gerard van der Velden, 2014) 

|   Vrijwoud Grotenhout (België) ( foto Ger van den Oetelaar, 2015) |   Grens Velder - Heerenbeek met de wal aan de linkerzijde ( foto Ruud van Nooijen, 2015) 

|   Velder in de jaarrekening 1569-1570 van de rent-
meester van de heren van Boxtel397

BESTAND TE KLEIN
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in en uit te komen. Het klinkt dan ook niet 
onlogisch om juist op zo’n plek een wolfskuil te 
maken. De wolfskuil kan gebruikt zijn als een 
manier om toevallig passerende wolven te van-
gen, maar mogelijk ook om in geval van drijfjach-
ten de wolven hier naar toe te drijven. Door wol-
ven tegen de wal, die op andere plekken niet pas-
seerbaar is, aan te drijven komen ze uiteindelijk 
bij de t Gatt in de Velderschen Wall uit, waarna 
de wolfskuil zijn werk doet. Het toponiem is al 
bekend vanaf 1303. Vanwege de hierboven geop-
perde mogelijke relatie met de grenswal is de 
grenswal op dat moment mogelijk al aanwezig. 
Uiteraard is dit veruit het zwakste argument en 
is het daarom alleen maar als aanvulling bedoeld 
op bovengenoemde aanwijzingen. 

Conclusie
Uitgaande van Rackham, genoemde onderzoe-
ken, bovengenoemd aanwijzingen en de range 
van de C14 methode lijkt het meest waarschijn-
lijk dat de grenswal vóór de tweede helft van 
de dertiende eeuw aangelegd is. De opbouw en 
de structuur van de rondliggende Velderse wal 
wordt besproken in het archeologisch hoofd-
stuk, waarbij de 13e eeuw eveneens als waar-
schijnlijk tevoorschijn komt en in het gedeelte 
over de huidige.

Waardering Velder
Voor Velder wordt dezelfde waarderings-
methodiek toegepast zoals die in een eerder 

waterloop die tegen het zuidelijke gedeelte van 
de grenswal aan ligt. De belangrijkste gegraven 
waterloop is de Grenswalwaterloop. 

Deze gegraven Grenswalwaterloop is maar 
liefst 1552 meter lang. Vanaf De Wolfskuijl 
loopt deze waterloop richting De Huisplaats en 
doorsnijdt de lokale waterscheiding die noord-
zuid door Velder-Heerenbeek loopt. Het moet 
destijds een flinke investering zijn geweest. 
De Grenswalwaterloop is op de waterschei-
ding erg diep. Vanaf het waterlopenknoop-
punt nabij De Huisplaats stroomt het water 
in de Wadingsloop. De reden dat Abdij van ’t 
Park start met het graven van de loop bij De 
Wolfskuijl lijkt logisch. Op dat punt stroomt 
ook een andere belangrijke waterloop die in de 
Grenswalwaterloop geleid kan worden. 

Aanwijzing 5: Wolvenjacht
Op Velder ligt het toponiem Wolfskele405, 
Wolfskuyl 406 of Wolfskuylen407, dat is gesi-
tueerd vlakbij de plek waar Heerenbeek haar 
water kon lozen op Velder, een plek die te zien 
is op de Heerenbeekkaart408 van 1650 als t Gatt 
in de Velderschen Wall. Een wolfskuil is een veel 
gebruikte vangtechniek om wolven te vangen.409

In 1659 wordt het aangeduid als gadt aen de 
wolfskuylen daer het water door altyt gelost is.411 

Aangezien t Gatt in de Velderschen Wall ’s zomers 
waarschijnlijk vaak droog stond, is dit gat in de 
grenswal van Velder waarschijnlijk een plek waar 
wolven vaker gebruik van maakten om Velder 

Aanwijzing 4: Ontginning Heerenbeek in 
relatie tot de leeftijd van de wal.
Onmiddellijk na de verwerving in 1303 start 
Abdij van ’t Park met het in cultuur brengen 
van Heerenbeek.401 Het is zeer waarschijnlijk 
dat Abdij van ’t Park ervoor kiest om te starten 
in het gebied dat direct aan de Velderse hoeve 
grenst en dat later Aut Heerenbeke genoemd 
wordt. Wellicht zijn de gunstige ontsluiting 
van Velder (richting Boxtel en Oirschot), waar ze 
gemakkelijk op aan kunnen sluiten en de door 
Velder georganiseerde waterafvoer belangrijke 
redenen om te starten op die specifieke locatie. 
Deze locatie was weliswaar nat maar dat waren 
alle andere locaties van het eigendom ook. Deze 
aansluiting impliceert dat Velder er als functi-
onerend gebied reeds is en dat dus de voor de 
jacht benodigde grenswal er dan al ligt.

Waarschijnlijk graaft Abdij van ’t Park bij 
de ontginning in de 14e eeuw een of meerdere 
waterlopen die direct uitkomen bij het begin 
van de Wadingsloop.402 In de rondliggende 
grenswal wordt een opening gemaakt zodat ze 
kunnen profiteren van de Velderse afvoermoge-
lijkheid. 

Als Abdij van ’t Park later, waarschijnlijk 
vroeg in de 15e eeuw, Aut Heerenbeke verlaat en 
meer oostelijker een hoeve (op de huidige plek 
van huize Heerenbeek) bouwt, is deze afvoer-
mogelijkheid blijkbaar tot dan toe goed beval-
len, want ze graven meerdere waterlopen die 
uitkomen bij de door Abdij van ’t Park gegraven 

Aanwijzing 1: Vorm & situering 
De vorm van Velder is nagenoeg rond, een vorm 
die ook veel in Engeland bij zeer oude bos-
sen voorkomt. De keuze voor een ronde vorm 
kan alleen plaatsvinden als je als eerste het 
gebied toe-eigent en begrenst. Die keuze had 
Abdij van ’t Park voor Heerenbeek niet meer, 
zij kwamen als tweede en waren, voor de vorm 
van Heerenbeek, afhankelijk van het reeds 
aanwezige Velder. De Velderse wal was daarom 
ook reeds aanwezig voordat de ontginning van 
Heerenbeek in het begin van de 14e eeuw plaats-
vond.398

Aanwijzing 2: Machtsverhouding 
De Velderse wal moet aangelegd zijn voordat de 
ontginning van Heerenbeek in het begin van de 
14e eeuw plaatsvond.399 Immers de afdamming 
van de Groote Waterloop door de walaanleg had 
zulke grote nadelige gevolgen voor Heerenbeek 
dat die waarschijnlijk nooit plaatsgevonden 
zou kunnen hebben ná de verwerving van 
Heerenbeek door Abdij van ’t Park. Juist door 
deze afdamming ontstond er een eeuwenlang 
waterconflict400 tussen de eigenaren van Velder 
en Heerenbeek. 
Aanwijzing 3: Velderse hoeve in relatie tot 
de leeftijd van de wal.
De Velderse hoeve annex uitvalplaats voor de 
georganiseerde jacht ligt op een wat hogere plek 
die een goede verbinding kent via de hogere 
delen van het landschap richting Boxtel. De 
Huisplaats ligt als een eiland in een nat gebied 
zonder afvoerende natuurlijke waterlopen. Op 
de huidige hoogtekaart is dit nog steeds goed 
waar te nemen. Op het moment van de ontgin-
ning (in de 13e eeuw) is het voor dit gebied met 
stagnant en semi-stagnant water, noodzakelijk 
een waterafvoerende loop te graven. Bij de 
aanleg van deze afvoerende waterloop (later 
Wadingsloop genoemd) blijft men maximaal 
binnen de grenzen van Velder. De Wadingsloop 
start als zeer diepe loop bij De Huisplaats en ligt 
opmerkelijk aan de binnenkant tegen de hoge 
rondlopende Velderse wal en verlaat na ruim 
600 meter Velder richting de Dommel. Deze 
Wadingsloop is noodzakelijk om de hoeve en 
de landbouwpercelen in dit gedeelte van Velder 
te kunnen exploiteren. Oorspronkelijk is deze 
Wadingsloop alleen voor Velder aangelegd en 
ligt dan ook op Velders grondgebied binnen de 
dan al aanwezige grenswal. 

|   Detail van de Heerenbeekkaart. De twee 
Heerenbeekpercelen Oudt Heerenbeke anno 
1650 liggend tegen de Velderse wal en de 
Stege van Velder in het westelijk gedeelte 
van Heerenbeek. Hier is zeer waarschijn-
lijk, kort na 1303, de ontginning van 
Heerenbeek begonnen403 ( foto Jos van Ooijen) 

|   De locatie Wolfs Kuijl op de grens van Velder en 
Heerenbeek in 1777. t Gat inden Velderschen Wall is 
weergegeven onder de letter L404 ( foto Jos van Ooijen, 2015)

|   Detail van de Heerenbeekkaart 
van 1650. t Gat inden Velderschen Wall 
liggend als overloop in de Velderse 
wal en is wellicht ook gebruikt als 
locatie voor een wolfskuil410 ( foto Jos 

van Ooijen, 2015) 
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aanvulling. De zeldzaamheden die door Robin 
Kraaij onlangs aangetroffen zijn, zoals de zeer 
zeldzame hooiwagen Trogulus tricarinatus, de 
Ladderboktor en de langpootmug Ctenophora ele-
gans, vormen de bevestiging van de waarde van 
de rondliggende grenswal. 

Wellicht is de ensemblewaarde de belangrijk-
ste bouwsteen voor de hoge waarde. Het voor-
komen van een bijna complete rondliggende 
grenswal in een nat bosgebied met een compleet 
aanwezig sterrenbos maakt het erg zeldzaam, 
zo niet uniek. Door de zeldzaamheid van dit 
jachtlandschap als uniek verschijnsel in een 
internationale context wordt de hoge waarde 
bepaald. Vanuit Het Groene Woud bezien mag 
zeker benadrukt worden dat hier gaat om twee 
typen landschappen (De Geelders en Velder) 
die beiden een verschillende cultuurhistorische 
structuur kennen met elk een andere eigen-
domssituatie en ontginnings- en gebruiksge-
schiedenis, maar beiden met een duidelijke 
relatie met Den Bosch (hout, adel). 

Op grond van hetgeen hiervoor is uiteen-
gezet over de geschiedenis van het gebied, 
het ontstaan van de wallen, het graven van 

vastgesteld zoals Fladderiep, Grootvruchtige 
meidoorn, en Schijnkoraalmeidoorn. Voor de 
bomen, waarbij ook Es, Zwarte els, Zomereik, 
Haagbeuk en Gladde iep gerekend kunnen 
worden, geldt ook de historische beheervor-
men. Voor de Grootvruchtige meidoorn was 
het de eerste vondst in Noord-Brabant. Samen 
met de meer gewone meidoorns werd op de 
Velderse wal een unieke mix van meidoorns 
gevonden. Ook minder algemene en zeldzame 
soorten als Viltroos, Wegedoorn, Hondsroos, 
Haagbeuk, Gelderse roos, Zwarte bes, Bosaalbes 
en Wilde kardinaalsmuts werden er vastgesteld. 
Daarnaast komen er in Velder en Heerenbeek 
een ongekend aantal minder algemene en zeld-
zame hogere planten voor, die kenmerkend zijn 
voor oude bossen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
Zwartblauwe rapunzel, Eenbes, Gele dovenetel, 
Waterviolier, Kruipend zenegroen, Slanke sleu-
telbloem, Lelietje-van-dalen en Groot heksen-
kruid. De zeldzame mossoorten die door Kees 
van Kessel en Marleen Smulders aangetroffen 
zijn, zoals bijvoorbeeld het Vloedvedermos, 
Varenvedermos, het Kalkvedermos en het 
Steenvedermos zijn daarop een hoogwaardige 

gen. Qua gaafheid/authenticiteit en ouderdom is 
de hoge waarde uit de geschiedenis en uit de 
recente onderzoeken gebleken. Qua zeldzaam-
heid scoort deze wal ten dienste van de jacht 
ook erg hoog, met name omdat deze nog (bijna) 
compleet bewaard is. Uit de onderzoeken en 
de publicaties van Bert Maes is ook de hoge 
ecologische waarde voor wat betreft autochtoon 
genemateriaal aangetoond. De uitzonderlijk 
hoge totaalwaardering, die samenhangt met 
de hoge ouderdom van het complex, komt ook 
tot uitdrukking in deze ecologische waarden, 
die zijn vastgesteld voor Velder en Heerenbeek. 
Bert Maes heeft uitgebreid onderzoek gedaan 
naar specifieke en zeldzame plantensoorten, 
die kenmerkend zijn voor oude bossen. Daarbij 
werden veel verrassende struiken en bomen 

hoofdstuk is beschreven. Als we kijken naar de 
criteria uit hoofdstuk 6 dan komen we op de 
volgende beoordeling. Het criterium zichtbaar-
heid scoort voor de rondliggende Velderse wal 
hoog, zeker vanaf de pad op Heerenbeek is de 
wal erg goed te zien en wordt de aanleg goed 
voorstelbaar. Bovendien is de beleefbaarheid 
van de wallen en de omliggende landschaps-
elementen hoog te noemen. Hetzelfde geldt 
voor de herinneringswaarde, de Velderse wildwal 
is een nog beleefbaar fysiek overblijfsel van 
een rijke én goed gedocumenteerde jachtge-
schiedenis. De gebruikswaarde is onder andere 
gebleken door de route die gedeeltelijk over 
deze wal loopt. Lopend richting het oosten, 
kan men zelfs op de wildwal lopen en ervaren 
dat er daar soms zelfs drie parallelle wallen lig-

|   Kaart van Velder en Heerenbeek gebaseerd op de Heerenbeekkaart van 1650412 (door Bob Brobbel, 2014) 

|   ’s-Hertogenbosch, begin 16e eeuw413
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afwateringslopen, de tijdsdatering, het jacht-
gebruik en dergelijke, zijn wij van mening dat 
de grenswallen en de daarmee samenhangende 
ontginningen van Velder en Heerenbeek in alle 
hiervoor genoemde kenmerken de maximale 
score ‘zeer hoog’ verdienen. De wallen van 
Velder, in samenhang met de ontginning van 
de landgoederen Velder en Heerenbeek kunnen 
vanuit een Nederlands perspectief als uniek 
worden beschouwd. Er liggen daar niet zo maar 
een paar wallen in het bos verborgen, maar deze 

|   Mystiek sfeerbeeld van het Middeleeuwse Velder ( foto Bernadette Roestenburg - Van Laarhoven, 2014) 

|   De Wegedoorn groeit vaak samen met de Eenstijlige en 
Tweestijlige meidoorn ( foto Saxifraga-Jan van der Straaten, 2011)

|   Zwartblauwe rapunzel op Velder, helaas een zeldzaamheid 

( foto Bert Vervoort, 2013)

wallen zijn een deel van een groter en com-
pleet geheel, dat ook zeer hoog gekwalificeerd 
kan worden.414 Velder ligt midden in de 2.000 
hectare grote vochtige bos-natuurkern van 
Nationaal Landschap Het Groene Woud; deze is 
voor Nederland en Noordwest-Europa van uit-
zonderlijk belang. 

Dat beide landschappen, met zo’n duidelijke 
ontginningsstructuur en gave walpatronen zo 
dicht bij elkaar nog bestaan, is zeker een waar-
deverhogend onderdeel van deze waardering 

en maakt het internationaal gezien nog meer 
bijzonder.

Het samenkomen van ecologische zeldzaam-
heden hangt samen met de ouderdom van het 
bos, het voorkomen van leem in de ondergrond 
en de daarmee samenhangende natte omstan-
digheden en het voorkomen van basische kwel. 
Een en ander maakt duidelijk dat de landschap-
pelijke hoge waardering wordt onderstreept 
door de hoge biodiversiteit die in Velder en 
Heerenbeek wordt aangetroffen. Velder en 

Heerenbeek zijn, samen met de omliggende 
leembossen een uniek ensemble van zowel 
de landschappelijk, cultuurhistorische als de 
ecologische kwaliteit. De rondliggende middel-
eeuwse grenswal van 4.800 m neemt daarbij een 
prominente plaats in.
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Jan Janse en Ger van den Oetelaar 

Behoud en beheer van  
grenswallen in Nationaal 
Landschap Het Groene Woud415

foto?
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I

Herstelmaatregelen, voorbeeld de 
Schutstraat
De (historische) herinrichting van de 
Schutstraat is de meest ingrijpende maatregel 
van de Erfgoedstrategie, onder meer door het 
samenhangende herstel van wallen en voor-
pootstroken en de gedeeltelijke omvorming van 
bestaand bosgebied tot open gemeijnt. Hiervoor 
is een apart ontwerp gemaakt. Het vraagt ook 
om nauwe samenwerking tussen beide ter-
reineigenaren – Staatsbosbeheer en Brabants 
Landschap – en om goede samenwerking met de 
vrijwilligersgroepen bij uitvoering en beheer.

De Schutstraat ontleent zijn naam aan het 
schutten (inscharen) van vee. De Schutstraat 
behoorde tot de gemeijnt en vormde de door-
gang van het zuidelijke - bewoonde - gebied 
rond Kasteren en de noordelijker gelegen 
weidegronden (Hoge Beek, nu Eeekhoorn). 
De Schutstraat zelf werd ook begraasd, nadat 
deze eerder was afgeplagd en deels beplant 
was met voorpootstroken. Kenmerkend voor 

3.  In de oostelijke, westelijke en noorde-
lijke gebieden, die ook nu al overwegend in 
gebruik zijn als bos- en natuurgebied, is de 
strategie terughoudend in maatregelen en 
verdere recreatieve ontsluiting. Dit blijven 
robuuste en rustige gebieden, waar het hui-
dige (natuur) en bos-beheer op hoofdlijnen 
wordt voortgezet. De oude kampen worden 
gekozen als (sub)beheerseenheid, zodat de 
kampenstructuur in de loop van de tijd meer 
zichtbaar wordt. Op strategische plekken 
worden de wallen-, paden- en voorpoot-
strookstructuren hersteld en wordt gewerkt 
aan natuurgericht hakhoutbeheer in de kam-
pen.

4.  Het gebied ten zuiden van de spoorlijn is 
‘aandachtsgebied’. Voor dit gebied zijn min-
der en minder nauwkeurige cultuurhistori-
sche gegevens beschikbaar. Al voor 1800 was 
het grootste deel in gebruik als landbouw-
kamp. In grote lijnen wordt aangesloten op 
de strategie voor deelgebied 1.

De vorige hoofdstukken geven aan welke 
gegevens van belang zijn. Daarbij kunnen ook 
toponiemen van belang zijn zoals bijvoorbeeld 
Velderse wal. Archeologisch onderzoek, zoals 
uitgevoerd in De Geelders en Velder is natuur-
lijk helemaal ideaal, maar het is wel een flinke 
kostenpost, zeker als men OSL-datering en/of 
pollenanalyse wil (laten) doen. Belangrijk is om 
goed voor ogen te hebben wat op de lange ter-
mijn van belang is. Hieronder worden een aan-
tal voorbeelden en een aantal uitgevoerde acties 
weergegeven. 

De toekomst van De Geelders
Stichting Het Groene Woud in Uitvoering heeft 
in 2014 het inatief genomen om een erfgoedstra-
tegie423 met een uitvoeringsprogramma voor 
De Geelders te laten maken in samenwerking 
met de grootste eigenaren (Staatsbosbeheer, 
Marggraff Stichting en Brabants Landschap) en 
andere betrokkenen. In deze strategie hebben 
de grenswallen en de voorpootstroken die in de 
vorige hoofdstukken besproken zijn een promi-
nente plaats

Deelgebied Schutstraat
Zo is er in de Erfgoedstrategie voor De Geelders 
er voor gekozen een bepaald deel van het gebied 
zichtbaar te maken, het betreft de (voorma-
lige) gemeijnt de Schutstraat, de kern van het 
gebied.424 Er is gekozen voor een robuuste 
zonering van maatregelen die het gebied als 
geheel versterken en weer leesbaar maken:
1.  De zuidelijke rand van het gebied, dat wordt 

gekenmerkt als een semi-agrarisch landschap 
met graslanden, bomenrijen en singels, blijft 
als open gebied gehandhaafd; de kleinscha-
lige, agrarische percelering uit de periode 
1850-1930 wordt wel versterkt. Het gebied 
vormt in landschappelijke zin de overgang 
tussen de Hoogstraat – Savendonksestraat en 
de boskern in het noorden.

2.  Er wordt een integrale herinrichting uit-
gevoerd van de historische veedrift van de 
Schutstraat, in combinatie met het zichtbaar 
en beleefbaar maken van de oude boskampen-
structuur (met wallen en voorpootstroken), 
en de open gemeijnt-gronden (heide en gras-
landen). Hiermee wordt het Middeleeuwse 
kampenlandschap op een samenhangende 
manier beleefbaar gemaakt. 

Inleiding
In 2008 werd in de Schutskuil te Oirschot, 
door de uitvoerders van het wallenproject, 
Pim Jungerius, Karel Leenders en Bert Maes 
de rapportage Oude bossen en Wallen in Het 
Groene Woud 416 gepresenteerd. Zij vonden 
en onderzochten de wallen in de deelgebieden 
van De Geelders, Velder, De Mortelen en de 
Smalbroeken. Bij later onderzoek, onder andere 
ten dienste van deze publicatie, bleek dat er op 
enkele plekken nog meer van die middeleeuwse 
juweeltjes in Nationaal Landschap Het Groene 
Woud verborgen lagen. Zo werden in De Sort en 
De Maai ook nog grenswallen gevonden. Deze 
publicatie wil een bijdrage leveren om deze 
middeleeuwse structuren voor de toekomst te 
behouden. Behoud en beheer van grenswallen 
in het omringende landschap is daarom van 
belang; er is al te veel verdwenen. 

Gebiedskennis
Voor de beheerder van wallen is gebiedskennis 
van groot belang. Het begint met ‘weten wat 
je hebt’. Het gaat er om inzicht te hebben in de 
waarden zoals ze ook in de vorige hoofdstukken 
beschreven zijn. Wat zijn de ecologische, cul-
tuurhistorische en landschappelijke waarden 
van het gebied. Alleen via het onderkennen van 
de waarden kun je komen tot een goed en plan-
matig beheer. Er zijn maar een beperkt aantal 
natuurgebieden in het Nationaal Landschap 
Het Groene Woud waarover goede histori-
sche studies zijn verschenen. Het gaat daarbij 
over Velder en Heerenbeek417, De Geelders418, 
Sterrenbos419, De Scheeken420 en Kampina.421 

Er ontbreken echter historische werken 
over belangrijke gebieden als De Mortelen, 
het Wijboschbroek, Vressel, Best Broek, de 
Oirschotse Heide, Wilhelminapark, Zegenrode 
en Zegenwerp, etc. 

Bij het onderzoek hebben we gemerkt dat de 
meeste terreinbeheerders de grenswallen vaak 
niet kennen, daardoor hebben ze soms veel te 
lijden door de steeds grootschaliger bosbouw, 
met zwaardere machines. Om een goed beheer 
te realiseren zal er onderzoek gedaan moeten 
worden. Met de nieuwe hoogtekaarten (AHN2, 
AHN3)422 kan dat goed voorbereid worden. 
Verder is er niet alleen veldonderzoek van de 
karakteristieke cultuurhistorisch waardevolle 
beplanting, maar ook archiefonderzoek nodig. 

|   Kaart Erfgoedstrategie De Geelders425 (illustratie Jac Hendriks, 2015)
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de herinrichting van het gebied wordt voortge-
bouwd op deze aanwezige waarden.

Hoofdlijnen
De Schutstraat ligt centraal in het gebied en 
kan in potentie een exemplarisch beeld geven 
van wat enkele simpele afspraken uit de Vroege 
Middeleeuwen voor bijzonder landschappelijk 
beeld en gebruik teweeg hebben gebracht. Door 
het historische beeld van de Schutstraat te her-
stellen neemt niet alleen de leesbaarheid van het 
landschap toe, maar ook de recreatieve waarde. 
Door herstel van begrazing wordt hieraan een 
levende dimensie toegevoegd.

Aan de overzijde van de Schutstraat wordt de 
gemeijnt ook weer begrensd door een voorpoot-
strook, greppel en wal.426 Omdat deze opbouw 
op veel plekken niet meer (volledig) aanwezig 
is, is gekozen voor een integraal herstel van de 
Schutstraat met, waar mogelijk, het hisorische 
herstel van grenswallen en voorpootstroken. 
Tegelijkertijd wordt de recreatieve toeganke-
lijkheid en informatievoorziening versterkt 
en wordt de waterhuishouding verbeterd. Het 
gebied wordt ingericht als een gecompartimen-
teerde begrazingseenheid, waarbij de natuur-
waarden van het gebied worden behouden.

De paarse delen van het gebied (de voormalige 
gemeijntgronden) bestaan nu grotendeels uit bos 
en worden omgevormd tot heide of grasland. Ze 
gaan deel uitmaken van een aparte begrazings-
eenheid. Historische wallen en voorpootstroken 

de Schutstraat is dat de huidige openbare weg 
een restruimte is tussen de veelal hoekig door 
wallen omgeven boskampen. De ruimte is in 
de laatste eeuw op veel plekken nog van rabat-
ten en bos voorzien, om dit ook in productie te 
brengen.

Ondanks eeuwen van andersoortig gebruik 
en het uitblijven van onderhoud, zijn er nog 
relatief veel grenswallen en oorspronkelijke 
beplantingsstructuren behouden gebleven. 
Ook zijn er enkele voorpootstroken zichtbaar, 
mede vanwege het feit dat zij op gemeentelijke 
of kadastrale begrenzingen gelegen waren. Bij 

|   Doorsnede Schutstraat. De terug te brengen historische opbouw van de Schutstraat is (v.r.n.l.): gemeijnt 
(grasland of heide, begraasd) – voorpootstrook met opgaande bomengreppel – grenswal – greppel en bos-
kamp / hakhout  (illustratie Jan Janse, 2018)

|   Historische beleefbaarheid en recreatieve toegankelijkheid Impressie van de herstelde Schutstraat, met 
links de gemeijntgronden, in het midden het opgaande geboomte van de voorpootstrook, en rechts de 
historische wal (illustratie Jan Janse)

|   Historische wal Het Speet op de grens van Marggraff-eigendommen (links) en Staatsbosbeheer ( foto Jac 

Hendriks, 2010)

|   Ontwerp inrichtingsplan Schutstraat (illustratie Jan Janse, 2018)
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Schutskooi
In het najaar van 2015 is aan de zuidrand van de 
Schutstraat, op de overgang tussen het bosge-
bied en het grasland, een schutskooi met infor-
matiebord aangelegd. 

Historisch werden schutskooien gebruikt 
om vee van niet-rechthebbenden te vangen en 
vast te houden. De eigenaar van het vee kon dan 
tegen betaling van een boete zijn vee ophalen. 
Deze schutskooi doet dienst als toeristisch 
informatiepunt, waar wandelaars informatie 
kunnen vinden over routes, de geschiedenis van 
De Geelders en de historische opbouw van het 
landschap. De schutskooi is een initiatief van 
SPPILL427, waarin met name Natuurwerkgroep 
Liempde en heemkundestichting Kèk Liemt 
vertegenwoordigd zijn. 

Herstel kleinschalig landschap in De 
Buitenkamp
Tussen de Schutstraat en de Savendonkseweg 

(lichtgroene lijnvormige elementen) worden vrij-
gezet of omgevormd. Rabatten die zijn aange-
legd buiten de boskampen worden verwijdert, de 
sloten worden weer watervoerend gemaakt door 
de aansluitingen met de beeklopen te zoeken. 
De historische wallen die de kampen omgeven, 
worden landschappelijk herkenbaar gemaakt en 
ingeplant met autochtoon plantgoed, wat ook de 
biodiversiteit in het gebied versterkt. Het open 
karakter is positief voor Kleine ijsvogelvlinder 
en Houtsnip, belangrijke karakteristieke soorten 
voor het gebied.

De Schutstraat wordt een belangrijke recrea-
tieve toegang tot het gebied, waar recreanten de 
historische opbouw en structuur van het gebied 
– met boskampen en open gemeijnt - kunnen 
ervaren. De afwisseling van open en gesloten 
gebieden vergroot de recreatieve aantrekkelijk-
heid van het gebied.

Naast de afwatering is de aanwezige beplan-
ting, die een zeer oude oorsprong heeft en bij-
zonder van samenstelling, in dit gebied een aan-
dachtspunt. Deze beplanting moet bij herstel-
werkzaamheden in ieder geval behouden blijven. 
Het karakter van de boskampen dient behouden 
te blijven, wellicht moet een groter aandeel hak-
hout waar mogelijk worden teruggebracht maar 
zeker niet in het gehele gebied. Het bestaande 
bos, dat met de voorpootstroken samenvalt, 
wordt zoveel mogelijk omgevormd naar een 
meer open geheel dat begraasd kan worden.

|   Impressie van het beeld van de Schutstraat na omvorming 

(illustratie Jan Janse, 2018)

Samenwerking en uitvoering van de 
Erfgoedstrategie De Geelders
Inmiddels is voortvarend gestart met de uit-
voering van de Erfgoedstrategie. Voor een 
belangrijk deel gebeurt dit door vrijwilligers-
organisaties zoals Natuurwerkgroep Liempde 
en Natuur- en Heemgroep Sint-Oedenrode. 
Denk aan het aanplanten van houtsingels 
en – wallen voor het terugbrengen van het 
kleinschalig landschap, het vrijzetten van 
voorpootstroken en wallen, en de herintro-
ductie van hakhoutbeheer. Voor veel vrijwil-
ligers, die al jaren actief zijn, krijgt hun gebied 
er een nieuwe ‘historische’ dimensie bij. De 
Erfgoedstrategie biedt een praktisch richt-
snoer, waardoor veel puzzelstukken logisch 
op hun plek vallen. De strategie biedt een 
gedeelde visie op de toekomst van het gebied. 
Dat maakt samenwerking eenvoudiger.

Naast het herstel van de Schutstraat wordt 
de komende jaren ook gewerkt aan de verbe-
tering van de samenwerking via een jaarlijks 
werkoverleg en een gemeenschappelijke 
Geeldersdag. Dit draagt ook bij aan de bekend-
heid van het gebied. Een belangrijke stap is de 
vorming van een gemeenschappelijk natuurge-
biedsfonds.

Met het opstellen van de Erfgoedstrategie, 
en de versterking van de samenwerking in 
het gebied, herleeft de oude organisatiestruc-
tuur van de Bodem van Elde, op een moderne 
manier. Net als eeuwenlang het geval was, behe-
ren en gebruiken bewoners uit de omliggende 
dorpen ‘hun’ gebied, waarbij de oude histori-
sche grenzen ook tegenwoordig nog gerespec-
teerd worden.

De jonge organisatie Nieuwe Gemeijnt 
heeft een ‘adoptiecontract’ afgesloten met 
Staatsbosbeheer voor het beheer van een deel 
van De Geelders. In ruil voor de oogst van haard-
hout werkt de Nieuwe Gemeijnt aan natuurbe-
heer en het herstel van historische wallen. De 
groep werkt zelfstandig. Staatsbosbeheer wil 
uiteindelijk met alle vrijwilligersgroepen adop-
tiecontracten afsluiten.

Reeds uitgevoerde acties van 
Erfgoedstrategie De Geelders
Sinds 2015 zijn er al een aantal onderdelen van 
het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. 

|   De Nieuwe Gemeijnt aan het werk in De Geelders aan de 
Schutstraat ( foto Rob Walstra, 2016) 

|   Schutskooi aan de Schutstraat in De Geelders  
( foto Ruud van Nooijen, 2015)

|   Schetsplan Kleinschalig Landschap De 
Buitenkamp in De Geelders  (ontwerp Karel Voets, 

2016) 



212

Bijzonder voorbeeld van uitvoering:  
oostelijk gedeelte grenswal Het Speet
Voor het oostelijke gedeelte van de grenswal 
van Het Speet heeft Natuurwerkgroep Liempde 
in samenwerking met Stichting Brabantse 
Bronnen dat, voor wat betreft het groene erf-
goed, uit laten zoeken door N. Maes. Hieronder 
is weergegeven wat dat oplevert. 

De gezamenlijke erfgoedstrategie431 is met 
een uitvoeringsparagraaf ontwikkeld. Deze 
strategie is te zien als een algeheel kaderstellend 
document voor De Geelders. Er staan onder 
andere voorstellen in om de landschappelijke 
beleefbaarheid (namelijk het contrast tussen 
kamp en gemeijnt) beter zichtbaar te maken. 

(Liempde) lag een recente, open ontginning en 
voormalig kartuizereigendom De Buitenkamp 
(vroeger Batekamp). Erfgoedstrategie De 
Geelders geeft aan om deze open ruimte te 
wijzigen in een kleinschalig landschap en het 
gebied te laten begrazen. Natuurwerkgroep 
Liempde heeft het initiatief tot uitvoering 
genomen. Tijdens de boomfeestdag van 2016, 
op 16 maart is door de Liempdse schoolkinde-
ren in totaal 400 meter houtsingel gerealiseerd 
door het aanplanten van 2.000 autochtone 
struiken. 

Herstel kleinschalig landschap in ’t Coot
Aan de Hoogstraat (Boxtel) ligt ’t Coot in De 
Geelders. Een kamp, nu een open gebied waar 
al in 1603428 een hoeve aanwezig was. Pas in 
1928 is de hoeve afgebroken. Erfgoedstrategie 
De Geelders geeft aan om deze open ruimte te 
wijzigen in een kleinschalig landschap en het 
gebied te laten begrazen. Natuurwerkgroep 
Liempde heeft het initiatief tot uitvoering geno-
men, waarbij in het ontwerp aandacht besteed is 
aan de voormalige hoevelocatie. In april 2018 is 
het plan uitgevoerd.429 

De locatie ’t Coot ligt formeel aan de (foutieve) 
wegaanduiding De Speet. Door NWG Liempde 
en Kèk Liemt is in juni 2018 gezamenlijk bij de 
gemeente Boxtel een wijziging wegaanduiding 
aangevraagd van De Speet naar ’t Coot. 

Herstel wal Centrale Boskamp430

Een van de wallen in De Geelders, op de grens 
van Liempde en Boxtel is de grenswal van de 
Centrale Boskamp. Het is het oudste eigen-
dom van Staatsbosbeheer in De Geelders. Het 
bestuur van Natuurwerkgroep Liempde heeft 
als bestuur het initiatief tot uitvoering geno-
men. Vanaf 2017 wordt elk jaar een gedeelte 
hersteld. 

Herstel van het Heitje in De Geelders
Midden in De Geelders ligt het Heitje dat inten-
sief beheerd dient te worden zoals ook in de 
Erfgoedstrategie verwoord is. Natuurwerkgroep 
Liempde heeft dit als vrijwilligersorganisa-
tie opgepakt in samenwerking met eigenaar 
Staatsbosbeheer en Heem-Natuurgroep Sint-
Oedenrode. Zo hebben de rabatten op het heitje 
in De Geelders in 2017 een onderhoudsbeurt 
gekregen.

|   De aanplant van De Buitenkamp  

( foto Karel Voets, 2016) 

|   Begrazing door (zwarte) Schotse Hooglanders van De 
Buitenkamp ( foto Ger van den Oetelaar, 2018) 

|   Schetsplan Kleinschalig Landschap ’t Coot (ontwerp Karel Voets, 2018) 

|   Herstel van de wal van de Centrale Boskamp door bestuur 
van NWG Liempde d.d. 21 januari 2017 ( foto Ger van den Oetelaar, 2017) 

|   Herstelde rabatten in 2017 op het Heitje in De Geelders ( foto 

Karel Voets, 2017) 
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elzensingels in vakken is verdeeld. Aan de wei-
landzijde staan onder andere vele eenstijlige mei-
doorns en een tweetal wegedoorns die mogelijk 
resteren van een lange heg. Of er sprake van een 
vlechtheg dient onderzocht te worden.
• Bomen en struiken die na circa 1960 zijn 
geplant of spontaan opgegroeid dienen te 
worden verwijderd. Het gaat daarbij om 
opgaande Zomereik, Amerikaanse eik, Beuk en 
Amerikaanse vogelkers. Berken kunnen ver-
wijderd worden als ze boven op de wal groeien. 
Bij grotere bomen is het aan te bevelen om ze te 
ringen en later af te voeren. Amerikaanse eiken 
geven veel blad op de walbodem dat slecht ver-
teert en nadelig is voor de kruid- en moslaag.
• Plaatselijk liggen bomen over de wal. Die kun-
nen verwijderd worden. Als het om onderdelen 
gaan van knoteiken gaat het om maatwerk.
• Plaatselijk is snoeihout in de greppels gedumpt, 
met name in de westelijke greppel. Dit kan het 
beste verwijderd en afgevoerd worden.
• Aan te bevelen is om de Adelaarsvaren enigs-
zins af te maaien om de structuur van de wal 
en de historische beplanting beter zichtbaar te 
maken. Dit komt ook de belevingswaarde ten 
goede
• Bij begrazing op belendende percelen, de 
grenswal met beplanting voldoende afschermen 
tegen vertreding en vraat. 
• Bij uitvoering van bovenstaande maatregelen 

Verder is er nog de hierboven aangeven waarde 
als genenbron. Uit de diverse bladvormen van 
de zomereiken op de grenswal, blijkt ook de 
genetische variatie binnen de eikenpopulatie. 

Aanbevelingen en stappenplan
Algemeen: Aan te bevelen is, vanwege het 
authentieke en unieke karakter van de grens-
walbegroeiing, om van een sober herstel uit te 
gaan en het herstel te beperken tot de herken-
bare, historische groenelementen die er nu nog 
zijn. De verdere aanbevelingen voor dit gedeelte 
van grenswal Het Speet zijn:
• Behoud van de cultuurhistorisch waardevolle 
hakhout-, knot- en struikvormige bomen en 
struiken. Waar nodig vrijstellen.
• Aanvullen van knot- en hakhoutbomen van 
Zwarte els, Zomereik en Hazelaar, waarbij 
onderscheid gemaakt dient te worden tussen 
het zuidelijke- en noordelijk deel.
• Uitgegroeide knoteiken en hakhouteiken niet 
meer hakken. Het risico van sterfte is anders te 
groot. 
• Bij nieuw plantmateriaal uitsluitend gebruik 
maken van autochtoon plantmateriaal. 
Mogelijk kan ook plantgoed van de bestaande 
populaties van de Zwarte els, Zomereik en 
Hazelaar worden opgekweekt.
• Dode hakhouteiken en dode knoteiken laten 
staan of laten liggen. Ze vertegenwoordigen 
belangrijk onderzoeks- en studiemateriaal. Zo 
lang ze er staan kan er een belangrijke fotocol-
lectie van gemaakt worden, en detailtekeningen 
en opmetingen gemaakt worden. Ook aan nade-
re informatie van bijvoorbeeld de historische 
plantafstanden of nader ouderdomsonderzoek 
kan gedacht worden. Ook uit het oogpunt van 
de belevingswaarde is het van belang om de 
oude afgestorven knoteiken te laten staan. Dode 
knoteiken zijn ook voor onder andere ongewer-
velde dieren en amfibieën van belang.
• Wel kan bij aanplant van nieuw hakhout en 
knotbomen hakhoutbeheer en knotbeheer wor-
den toegepast.
• Er is geen aanwijzing voor een heg in het ver-
leden. Aan te bevelen is om geen heggen aan te 
planten op dit gedeelte van de grenswal. Meer 
aanleiding voor een heg is de ontginningsweg; 
met het bospad dat direct ten zuiden aansluit op 
de grenswal. Deze wal begrenst een rabattenbos 
aan de oostzijde en een weilandperceel dat door 

Wilde kamperfoelie, Gewone vogelkers, Blauwe 
bosbes, bramen en mogelijk de Zachte- en Ruwe 
berk zullen een onderdeel geweest zijn van 
de gewenste historische begroeiing. Het gaat 
immers om soorten die een veelzijdig en nut-
tig gebruik mogelijk maken voor onder andere 
geriefhout, brandhout, veevoer, geneesmidde-
len en twijgen voor vitselstek433 en bijenkorven. 
Ook de hierboven genoemde kruiden en varens 
zijn ongetwijfeld deels benut en kunnen als cul-
tuurhistorisch van belang worden genoemd.

Er zijn bij dit gedeelte van de grenswal 
geen aanwijzingen voor een al dan niet beste-
kelde (bijvoorbeeld met Meidoorn) haag. Dit 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de direct 
zuidelijk ervan gelegen wal ten oosten van 
Buitenkamp. Daar zien we Eenstijlige meidoorn 
en Wegedoorn als struiksoorten die vrijwel 
zeker op een restant van een oude heg wijzen. In 
het algemeen zijn wallen van de hoogte als die 
bij Het Speet in combinatie met greppels vol-
doende voor het weerhouden van vee om aan de 
andere kant ervan te komen. 

Cultuurhistorische groenstructuur van de 
grenswal Het Speet
Samengevat bestaan de cultuurhistorische 
waarden van de groenstructuur van de wal uit 
1. De plaats van de bomen en struiken op de wal 
als historisch-landschappelijke onderlegger; 
2. de historische plaatsing van bomen en strui-
ken op de taluds;
3. de historische beheersvormen van hakhout, 
spaartelgen, knothout en struikvormen; 
4. de soorten (autochtone) bomen en struiken 
met hun cultuurhistorisch gebruik.

Een detailuitwerking voor de grenswal Het 
Speet is geformuleerd door N. Maes432 en het 
uitgevoerd herstel is uitgevoerd door Stichting 
Brabantse Bronnen onder leiding van Ineke de 
Jongh. Dit voorbeeld is uiteraard niet ongewij-
zigd over te nemen voor elke grenswal in Het 
Groene Woud maar kan wel als voorbeeld die-
nen voor vergelijkbare houtwallen elders.

Inleiding oostelijk gedeelte grenswal  
Het Speet
Ofschoon veel van de oorspronkelijke beplan-
ting op de grenswal van Het Speet is verdwenen, 
is de historische hoofdopbouw nog goed te 
reconstrueren. Het betreft de beplanting van 
knot- en hakhouteiken boven op de taludrand, 
de hazelaars op het talud en hakhoutstoven 
van de Zwarte els op de watergrens van de grep-
pels. Struiken als Sporkehout, Wilde lijsterbes, 

|   Op 21 maart 2015 is de eerste herstelactie van de grens-
wal Het Speet uitgevoerd ( foto Ruud van Nooijen, 2015) 

K20 Noordelijk deel van grenswal Het Speet (illustratie N. Maes, 2016) 

|   Deel grenswal Het Speet ( foto N. Maes, 2016)

afbeelding te 
klein
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tal wat meer algemene regels te destilleren die 
voor het beheer van andere wallen, binnen en 
buiten Nationaal Landschap Het Groene Woud, 
van belang kunnen zijn:
• Kapcyclus aanhouden van tussen de 10 en 20 
jaar. In Drenthe wordt door Staatsbosbeheer 
aangehouden dat als de opstand van hakhout 
polsdik is er wordt geoogst. Dat gebeurt ook 
niet overal tegelijk maar als mozaïek.

de lanen hadden een dusdanige breedte dat wild 
van grote afstand en vanuit één punt te spotten 
was. Dit landschappelijk systeem is nog groten-
deels aanwezig en beleefbaar. Van belang is dat de 
lanen in stand blijven. De valken- en wolvenjacht 
waren bekende jachtvormen in dit bos. 

Belangrijk is het bijzondere watersysteem 
van twee sloten, dat verdient bij maatregelen de 
nodige aandacht. 

Een compromis, vanwege de wateroverlast 
voor Heerenbeek, tussen de eigenaren van 
Velder en Heerenbeek werd gevonden in de aan-
leg van een overlaat in de wal, bekend als  
t Gatt in de Velderschen Wall. Dat werd als com-
promis gerealiseerd. Hierdoor kan Heerenbeek, 
bij wateroverlast, afwateren via de sloten van 
Velder en zo richting de Dommel. Deze plek is 
ook van belang om goed bij eventuele maatrege-
len te bezien, wellicht kan deze historische plek 
beter beleefbaar gemaakt worden.

Algemene beheertips
Vanuit bovengenoemd voorbeeld (Het Speet) en 
de hiervoor aangegeven informatie zijn een aan-

ontgonnen en drooggelegd. Toch is er een rijk 
assortiment aan inheemse oorspronkelijke plan-
tensoorten aanwezig. Deze moeten goed in kaart 
worden gebracht. Deze onderbouwen ook keuzes 
in beplanten en of dunnen en of verwijderen 
van beplanting. Het verhaal van de ontginning 
is verloren gegaan, met name in de laatste eeuw 
door de uitvinding en gebruik van drainage. Een 
aanpak waarbij de wallen worden vrijgezet ten 
noorden van de beek en weer zichtbaar worden 
is denkbaar. Daardoor wordt het landschap beter 
beleefbaar. De voorpootstrook is min of meer 
dichtgegroeid en kan of door begrazing of door 
de onderbeplanting periodiek te verwijderen, of 
te dunnen zichtbaar worden en een blik gunnen 
op de beekloop. Boskampen blijven boskam-
pen, reeds ontgonnen kampen, blijven vrij van 
beplanting. Op enkele plaatsen is walherstel en 
herplanten noodzakelijk. De Oude Steeg kan 
als recreatieve route een centrale rol spelen in 
de beleefbaarheid omdat deze door het gehele 
gebied een ‘ontginningslijn’ vormt. 

Grenswallen op Velder
Velder was tot in de 20e eeuw in gebruik als 
jachtgrond; naast jacht werd het bos geëxploi-
teerd. Meest prominent is de wildwal aanwe-
zig, deze ziet er nog erg herkenbaar uit. Op 21 
maart 2015 is vanuit het SPPiLL-project onder 
leiding van Stichting Brabantse Bronnen (Ineke 
de Jongh) de eerste herstelactie van de wildwal 
uitgevoerd door het aanbrengen van doornige 
beplanting door vrijwilligers. 

Bijzonder zijn de twee watervoerende sloten 
langs de wal die ook intact zijn. De sloot aan de 
binnenzijde voert een belangrijk deel van het 
water af uit het sterrenbos en leidt dit langs het 
spoor richting de Dommel. Het contrast met de 
voormalige kloosteruithof Heerenbeek en later 
landgoed kan niet groter zijn, de wal is letterlijk 
de rand van het bos. Op Heerenbeek is de oor-
spronkelijke, oudere kampontginning compleet 
verdwenen en vervangen door een relatief groot-
schalige ontwikkeling die op 1916 ingezet is.438 

De landgoedinrichting is tot net rond het 
huis bewaard gebleven, de lanen, het slin-
gerbos en de vijvers zijn verdwenen. Het zal 
moeilijk worden de oude kampontginning van 
Heerenbeek te herstellen. 

De sterstructuur uit de 17e eeuw van het bos 
van Velder is ten behoeve van de jacht aangelegd, 

ter plaatse is een goede voorbereiding en kun-
dige begeleiding van belang. 

Op 22 oktober 2016 is onder leiding van 
Stichting Brabantse Bronnen434 in samen-
werking met Natuurwerkgroep Liempde en 
SPPiLL435 na ecologisch onderzoek436 door 
een groep gestart met het uitvoeren van 
bovengenoemde aanbevelingen. Een aantal 
Amerikaanse eiken werd geringd en er werd 
vooral veel autochtoon plantmateriaal op de 
juiste locaties geplant. 

Natuurwerkgroep Liempde heeft daarna, op 
1 november 2016, de verplichting aangegaan om 
tot 2026 deze oostelijke grenswal van boskamp 
Het Speet te onderhouden volgens bovenge-
noemde aanbevelingen. Tijdens een inspectie 
in juni 2018437 bleek dat niet alle aanplant het 
overleefd heeft, maar dat de eerste aanzet suc-
cesvol was. In het plantseizoen 2018/2019 wor-
den met name extra zomereiken geplant.

Grenswallen en voorpootstroken in De 
Mortelen 
Voor De Mortelen is de situatie anders dan in De 
Geelders: de parallelle beek scheidt de voorpoot-
stroken af van de kampen. De gemeijnt ligt dan 
ook aan de andere zijde van de gegraven beek en 
sluit aan op de akkercomplexen op het hogere 
deel die oorspronkelijk aan de randen waren 
beplant met houtige gewassen tegen verstuiving. 
Momenteel is dit een coulisselandschap waarbij 
de esranden (akkers) zijn verdwenen. De marges 
tussen de kampen zijn nu ook bebost en enkele 
keren is alles kaalgeslagen en zijn de kampen 

|   Op 22 oktober 2016 is de belangrijkste herstel- 
actie van de grenswal Het Speet onder advies van 
N. Maes uitgevoerd ( foto Karel Voets, 2016) 

|   Beekloop langs De Mortelen ( foto Peter Vlamings, 2015) 

|   Kampwal in Mortelen ( foto Jan van der Straaten) 
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naast de bijzondere uitspoeling situatie een 
relatief zuur milieu vormt.

Stimulering gebruik voorpootrecht in Het 
Groene Woud
De populierenwerkgroep440 van 
Natuurwerkgroep Liempde, onder leiding van 
Rien van de Laar, maakt zich al jaren sterk, via 
het leveren van vele duizenden goedkope en 
degelijke populieren, om het voorpootrecht 
levend te houden in Het Groene Woud, waar-
bij meestal ook gekozen wordt voor histori-
sche populierenklonen zoals de Serotina,441 
Marilandica442 of zeldzame klonen zoals de 
Liempdse wilg (Salix alba ‘Liempde’). Vanaf de 
oprichting in 2005 zijn er via de populieren-
werkgroep van Natuurwerkgroep Liempde al 
22.380 populieren geplant.

Daarnaast heeft Natuurwerkgroep Liempde/
Stichting Natuurprojecten Liempde in 2015 
en 2016 het project “Levend Landschap: 
Historische populierenbeplanting als duur-
zaam energielandschap” uitgevoerd, waarbij 
1.583 populieren aangeplant zijn in voorname-
lijk wegbermen, tegelijkertijd is ook 11,83 km 
populierenlaan gerealiseerd, ook op plekken 
waar het voorpootrecht verdwenen was. 

meer varens, etc. bevat dan de zuidzijde die vaak 
bloeiende heesters bevat. 
• Maak een zogenaamd mozaïek dat zorgt voor 
variatie en behoud van soorten en pak wallen 
nooit geheel in één jaar aan. Hanteer bijvoor-
beeld om het jaar een hakingreep en kom niet 
eerder dan 10 jaar later terug op dezelfde locatie. 
• Zorg ervoor dat er geen bomenlaag ontstaat 
op de wal. Meerstammig hakhout is daarop een 
uitzondering maar bomen zorgen vaak voor 
minder onderbegroeiing en kunnen bij windval 
tot grote schade aan de wal leiden. 
• Aardkundig is er wellicht ook beheer nodig. 
In de profielen van de wallen is opgevallen dat 
aarde uit de greppels herhaaldelijk op de wal 
gezet is. (Deels ligt ook daar de oorsprong van 
de wal) Het uitgespoelde materiaal is voedselrij-
ker. Door de aarde uit de greppels op de wal aan 
te brengen komen wellicht soorten die typisch 
zijn voor de wallen terug. In Friesland wordt 
daarvoor eenmaal per 15 jaar gehanteerd waar-
bij eikvarens, tongvarens, dubbelloof en andere 
soorten op de beschaduwde zijde goed kunnen 
blijven gedijen. Belangrijk is dat de bagger dun 
moet worden opgebracht op plekken waar bij-
zondere onderbeplanting aanwezig is. 
• Geen hekvormende beplanting aanbrengen op 
wallen waar dit nooit heeft gestaan, dit is niet 
bewezen dat er vlechtheggen op wallen voorkwa-
men; realistischer is dat bestaande beplanting 
lokaal werd vervlochten en verstevigd met latwerk 
of gesnoeid hout (tenen) om het vee te keren. 
• Niet de aardlaag verwonden van een wal, met 
uitzondering van nieuwe of herstelde aanplant 
waarbij een stukje plantklaar moet worden 
gemaakt. Ook daarbij geldt: houdt het beperkt 
en zorg met name voor een goed standplaats. 
Plant bijvoorbeeld geen Wilde appel onder de 
kroonprojectie van een Zomereik of plant geen 
Sporkehout in de volle zon. 
• Zorg, indien er geen vee graast wat de randen 
kort houdt, voor het terugzetten van overhan-
gend hout in de gehele beheerscyclus. Begrazen 
is een deel van het historisch beheer en zonder 
dat zal de beplanting in een brede zoom uitlo-
pen in voorpootstrook en of boskamp en zullen 
de greppels overgroeid worden met gevolgen 
voor de afwatering. 
• Zorg voor instandhouding van de humuskop 
bovenop de wal, hier is een microklimaat met 
bijzonder bodemleven en habitat ontstaan wat 

• Hout afvoeren en niet laten liggen (wallen 
hebben een arme mineralensamenstelling door 
uitspoeling, dat zorgt juist voor de bijzondere 
soortensamenstelling)
• Zorg voor licht vanuit het aangrenzend bos op 
wallen.
• Maak verschil tussen de noordzijde van de 
wal, die vaak iets dichter is begroeid en die veel 

|   De topografische kaarten van 1900 (boven) en 1921 (onder) 
laten de ontginning door Alzando zien. Het westen van 
Heerenbeek is gewijzigd in een open ontgonnen gebied.439 

|   Foto laanstructuur Velder ( foto Jan Janse) 

|   Wildwal Velder ( foto Ruud van Nooijen, 2018) 
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|   Klimop rondom een populier (Marilan-
dica) in De Geelders ( foto Jos van Ooijen, 2018) 

|   Wal Velder ( foto Ruud van Nooijen, 2018) 

Nawoord
Speciale dank aan de financiers
Met veel kostbare vrijwilligersuren is dit boek 
gemaakt maar zonder financiële middelen is 
het onmogelijk zo’n degelijke uitgave te maken. 
Streekfonds Het Groene Woud en Stichting 
Streekhuis Het Groene Woud gaven een bijdra-
ge uit hun gezamenlijke boekenfonds. Andere 
financiële ondersteuners waren de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Het Groene Woud 
in Uitvoering, Stichting Brabantse Bronnen, 
Staatsbosbeheer, Rabobank Hart van de Meierij, 
BMF-activiteitenfonds, Brabants Heem, 
gemeente Boxtel, gemeente Best, gemeente 
Meierijstad, gemeente Oirschot, Stichting 
Behoud Gemeenschap Liempde en Stichting 
Van Den Anker-Slijters. Initiatiefnemer 
Stichting Natuurprojecten Liempde verzorgde 
samen met Natuurwerkgroep Liempde ook een 
flinke bijdrage en was ook blij met de bijdrage 
van Stichting Kèk Liemt.

De initiatiefgroep “wallenboek” heeft dit 
boek kunnen maken, in het dertigste jaar van 
het bestaan van Natuurwerkgroep Liempde, 
dankzij de grote medewerking van vele men-
sen. Allereerst de auteurs Jan Janse, Ineke de 
Jongh, Jac Hendriks, Ger van den Oetelaar, Kees 
Quinten en Karel Voets, zij hebben goede tek-
sten geleverd, die de anderen telkens enthousi-
asmeerden. Ook de onderzoekers Robin Kraaij, 
Marleen Smulders, Kees van Kessel, Jeanne 
Soetens en Bert Vervoort hebben een belang-
rijke bijdrage geleverd. Hun werk toonde nog-
maals aan hoe belangrijk de grenswallen op 
Velder en De Geelders zijn. De conceptteksten 
zijn vakkundig geredigeerd door Jan van der 
Straaten, die deze taak plotseling van Jos van 
Ooijen over moest nemen. Ruud van Nooijen, 
Gerard van der Velden, Dirk Eijkemans, Jos van 
Ooijen, Marijke Verhagen, Piet Munsterman, 
Kees van Kessel, Dick Haaksma, Bert Vervoort 
en Jan van der Straaten hebben, samen met de 
auteurs, prachtige foto’s geleverd. U hebt kun-
nen zien dat dit zeker gelukt is. Annelies Ebregt 
mag zeker niet onvermeld blijven, ze heeft de 
waardevolle wallen en voorpootstroken prach-
tig in haar illustraties uitgebeeld. 

De kritische leesgroep bestond, behalve 
uit de auteurs, ook uit Hans Bleumink, Bert 
Maes, Arnold van de Broek, Ad de Kort en Jan 
Roymans. Zij hebben er vele uren vrije tijd in 
gestoken, hun opmerkingen zijn echter meer 
dan de moeite waard en zijn dan ook vaak in 
dit boek terug te vinden. Aanvullingen blijven 
welkom, deze kunnen aan ondergetekende via 
info@natuurwerkgroepliempde.nl gestuurd 
worden.

Ad de Kort
voorzitter projectgroep “wallenboek” namens 
Stichting Natuurprojecten Liempde

In het najaar van 2011 werd door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en anderen443 
een tweedaags symposium “Wallen in het 
Landschap” georganiseerd met een excursie444 
naar de in 2007 en 2008 onderzochte (grens-)
wallen in het Nationaal Landschap Het Groene 
Woud. In 2012 werd de symposiumpublicatie 
“Tot hier en niet verder”445 gepubliceerd met 
als 17e hoofdstuk: “Historische wallen in het 
Nederlandse Landschap. Aanzet tot een agenda 
voor toekomstig onderzoek”. Deze onderzoeks-
vragen zijn door de auteurs van deze publicatie 
gebruikt. 

Aan het eind van deze publicatie: Verborgen 
Middeleeuwen in Het Groene Woud, Historische, land-
schappelijke en ecologische rijkdom van de grenswallen 
kunnen we als auteurs concluderen dat een sub-
stantieel deel van de in 2012 door het RCE gefor-
muleerde onderzoeksvragen in “Tot hier en niet 
verder” voor de wallen in de kern van Nationaal 
Landschap Het Groene Woud van een antwoord 
zijn voorzien. Wellicht is dit een goed voorbeeld 
voor andere regio’s. Gelukkig blijven er ook in 
Het Groene Woud nog mysteries over. 
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