HISTORISCH GEOGRAFISCH OVERZICHT
door Jan Timmers

De opbouw van het landschap in Genert wordt grotendeels bepaald door three geologische verschijnselen: de peelrandbreuk,
net aan ale ene zijde de Peelhorst en aan de andere zijtle de
Centrale Slenk, en de Midden-Brabantse dekzandrug.
De Peelrandbreuk is een nog actieve tektonische storing, die
vanaf Bakel door de kern van GeÍnert richting Esdonk loopt.
Parallel alaaxaan vinden we nog twee begeleidende storingen,
die hier en daar als duidelijke hellingen in het veld waarneenbaar zijn. Bijvoorbeeld op de Scheiweg êven ten oostên
van de kruising rnet de Peelse Loop. Aan de oostzijde van de
Peelrandbreuk bevindt zich de Peelhorst, die langzaam onhoog
gestuwd wordt, aan de westzijde vinden we de zakkende Centrale Slenk. Dit geologisch verschi.jnsel heeft een aartal
belangrijke gevolgen voor het landschap.
Op de eerste plaats is daar de hoge Peelhorst net z[jn slechte afwatering, waardoor talrijke peelvennen konden ontstaan. Hêt merendeel van deze peelvennen z[jn uitwaaiingskornnen uit het laatste gedeelte van de lêatste ijstijd. F;en uitzondering hierop vormt een rond vennetje op de Ift irn iI Elsendorp, dat naar alle vaarschijnl i jkheid is ontstaan door het
smelten van een grote ijslens (pingo) in de ondergronrl tijdens de laatste ijstijd.
Dergelijke vennetjes worden vaak
pingosrneltgat of pingoruïne genoend. Overigens zijn nagenoeg
alle oude peelvennen intussen drooggelegd en in cultuur gebracht. In het landschap zijn ze echter hier en daar nog
duidelijk herkenbaar, zoals Cleefswit en Zr{arte l{ater. (1)
Op de tweede plaats is een tektonische breuk vaak oorzaak
van een slechte afr+ratering direkt ter hoogte van de breuk,
ondat de breuk vaak een te hoge dnênpel vornt voor de grond-
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watêrstroning. Zovel bij de Peelrandbreuk zelf als bii de begeleidende storingen van Handel is dit verschiinsel waarneenbaar. In de volksÍnond en de laatste tijd ook in de literatuur
wortlen deze tlrassige stroken grond aangeduid met de term
wijstgronden. (2)
Het clerde en meest in het oog springende verschijnsel is het
ontstaan van talrijke beken en beekjes op de Peelhorst op
iets gt'otere afstand van de Pee lrandbreuk. Deze beekjes stromen allen in westelijke richting van de hoge Peelhorst af
richting Centrale Slenk. We kunnen net nanne noemen: Landmeerse loop. Peelse loop, Molenbroekse loop (de voornalige
Rips), Rips (de voormalige Beek) r Leigraaf en Snelle loop.
Eerunaal in de Centrate Slenk aangekomen wordt de loop van
deze beken in noordelijke richting gedwongen door de MitldenBrabantse dekzandrug, het tweede voor Gernert belangrijke
geologische verschi jnsel.
Deze dekzandrug rnaakt deel uit van een groot dekzantllantlschap
dat in grote delen van Bnabant voorkomt. Tijdens het laatste
deel van de laatste ijstijd heerste er een relatief koude en
tlroge periode, hraarin op grote schaal zandverstuivingen
voorkwannen. Deze verstuivingen vulden een groot gedeelte van
de Centrale Slenk op en vormden een zwak glooiend oppervlak.
dekzandlandschap ontstonden een aantal ruggenr die
overeenkomstig de windrichting van zuid-west naar noord-oost
verlopen. E6n ervan is de Midden-Brabantse dekzandrug, die
vanaf Hoge Mierde via Best, Son, Mariahout en Boerdonk op
Esdonk tloodloopt tegen de Peelhorst. Door deze dekzandrug
worden tle beken die van de Peelhorst afstromen gedwongen in
noordelijke richting te stronen.
Zelfs ale Aa wordt in noord-oostelijke richting gedwongen. Als
gevolg van dit patroon zien w{,i[dat ter hoogte van Koks al die
beken en beekjes in de Áa uitmlhden en daarna gezamenlijk in
staat zijn de barrière, die de dekzardrug vornt, te doorbreken. Door de stagnatie in de waterafvoer ter hoogte van Esdonk ontstond ten zuiden daarvan een groot overstroningsgebietl, gekenmerkt niet alleen door ziin lage liggingr naar
vooral door het rplattei karakter met bijzonder weinig re-
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Dit grote overstromingsgebied ligt voor het
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Schêftatiach overzicht var de geologiscl.'e vèrschÍnsêlsn
die oatstaan en ontvikkeling van de Írederzêtting Gemert
- aan d€ prehistorische route Erp-Bake]. - voor een belarxgrijk dêel heeft bepaald,
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rrÍaar dit soort vest igingsplaatsen sporadisch zijn, komen
uiteraard ook de minder gunstige lokaties in aanmerking.
Bovendien hebben de niddelen van bestaan ook een duidelijke
invloed op de vest igingsplaats. Een plaats die nu relatief
gunstig is was dat rnisschien niet tijdens een ijstijd. (4)
Irat Gemert betreft kunnen we zeggen dat de bewoningsgeschiedenis ver terug gaat in de tijd. Omdat oude bodemoppervlakken
in de loop vaÍr de tijd zijn bettekt met oudere afzettingen
kan een totaalbeeld varr de ber{oningsgeschiedenis niet worden
gegeven. De oudste bewoningssporen zitten te diep in de
ondergrond om ze te kunnen bestuderen. Het gedeêIte van de
gemeente Gemert oostelijk van de Peelraldbreuk kont echter
wat dat betreft gunst iger uit de bus darr hêt gebied in de
Centrale Slenk. 0p de Peelhorst komen afzettingen aan de
oppervlakte die al voor de voorlaatste ijstijd werden ge-

vornd en die plaatselijk worden afgedelct, door een dunne laag
dekzand. Op de Peelhorst vinden r{re de oudste bewonirgsspor en.
De oudste tot nu toe bekende sporen van nenseliÈe activiteit
zljn fragrnenten van vuursteen die door mensen werden bewerkt.
Op Esdonk is een dergelijk voorwerp gevonden, dat door deskundigen geschat wordt op een outlerdom van circa 2OO.OOO
jaar. Ook elders op de Peelhorst zijn vondsten uit die vroege
pêriode aangetroffen. Na het aflopen van de laatste ijstijd
zotn 1O.OOO jaar geleden smolt de ijskap., waardoor rle zeespiegel langzaam ongeveer 2O meter steeg. De Noordzee ontstond, de afwatering op het land ging veêl Íninder snel en de
grondwaterstand steeg. Langzaan ontstaat het GeÍnertse landschap, waal alleen op relatief hoge plaatsen bewoning mogelijk is. Van de periode na de laatste ijstijd zijn neerdere
vindplaatsen uit Gemert bekend. Aanvankelijk leefde de nens
nog van jacht, visvangst en het verzanelen van vruchten.
Later, circa SOOO jaar geleden, vestigden de eerste landbouwers zich in onze streken. Behalve vaste woonplaatsen betekende dit het ontstaan van akkergebieden, van heidevelden en
van wegen. (S)
Ondanks gegevenheden als de overheersing door Roneinen en
het optreden van de zogenaamde volksverhuizingen blijkt dat
onze streken toch sinds de prehistorie continu beh,oond zijn
gebleven. Na de overheersing door de Roneinen neemt de be-
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volkingsdichtheid echter duidelijk af. Pas vanaf de achtste
en negende eeuw neent de bevolking weer langzaan toe door de
kolonisatie van onze streken vanuit het zuiden door Frankische groepen. Vanaf die periode tot in noderne tijden blijven bestaande nederzettingen groeien, naar neemt vooral het
aantal nederzettingen duidelijk toe. Bovendien worden nederzettingen met nanne in de 13de en 14de eeuw over relatief
korte afstanden verplaatst. Overblijfselen uit de prehistorie drukken echter een duidelijk stempel op deze ontwikkeling. Behalve de waternaam rrRipsrr is ook de plaatsnaarn
rrGemertrr zelf van prehistorische oorsprong. Bepalend voor
het ontstaan van nieur{re nederzettingen op Gemerts grondge-
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tle rnidtleleeuwen is het wegtrac6 vanaf Koks door
Gernert-dorp via Oudestraat en Oude Bakelsetlijk richtíng Bakel; een wegtrac6 dat uit de prehistorie overb,leef en ziin
.'u"ioop had binnên tle landschappelijk sterk var iËrende zdne
rondon de Peelrandbreuk.

bíed in

De agrar ische nederzettingen
De oude agrarische nederzettingen kennen een aantal belangrijke inr ichtingselementen. We onderscheiden de netlerzetting
zeif, d. akker en cle geneynt (= geneênschappe I i jke grontlen).
De gemeynt neemt het grootste gedeelte van ale ruimte in

beslag en is niet onderverdeeldt naar wordt voor velerlei
tloeleinden geneenschappelijk gebruikt. Het gaat om in principe niet in cultuur gebrachte gronden. Zor.'e I laagliggende
hooilantlen als hooggelegen heidevelden maken onaleraleel uit
van de gerneynt. De akker is een, vaak net houtwallen onheindê ruimte die is onderverdeeld in diverse percelen. De percelen zijn onderling vaak slechts door oogmarkeringen gescheiden en niet door omheiningen of sloten. On de lTuchtopbrengst van de akker te verhogen zijn in de loop der eeuwen
diverse benêstingssystemen gebruikt. Gebeurde dit aanvankelijk door de gronden wisselend braak te laten liggenr latert
ca 1OOO n. Chr, geschiedde dit door bemesting net behulp van
verzamelde nest en/of heitleplaggen. vanaf de 15de eeuw kwam
de potstal in gebruik als mestopslagplaats r waarvan de inhoud over de akkers werd verspreid. Bii de laatste twee
genoemde benest ingssystemen werd tlirekt of indirekt zoveel
zantl en humus op de akker gebrachtr dat er een esdek ontstond van sons 66n rneter dik.
Dê eigenlijke nederzetting wordt gevormd door een groep
boerderijent elk ongeven door hof en aangelag. Hoven en
aangelagen zijn omheinde percelen. In zijn oudste verschijningsvorn zijn het afg€ronde percelen, vanwege de daaraloor
groie effectivíteit van de kostbare omheining. (6)
Samenvattend: een oude nederzetting bestaat uit een groep
boerderijen op onregelnatige afgeronde kavels met in tle
onnidtlellijke nabijheitl een omheind akkercomplex. Het geheel
binnen een tweeledige gemeynt: aan de ene kant laag gelegen
hooilanden, aan de andere kant hooggelegen heidevelden.
Vanuit de netlerzêtting lopen wegen en paden naar tle akker,
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de hooilanden, de gemene gronden en de naburige nederzettingen.

Alhoewel er bijzonder weinig gegevens bekend zijn zouden we
op grond van de naam, de plaats en de structuur toch een
aantal nederzettingen kunnen aanwijzen tlie tijtlens cle vroege
middeleeuwen ontstonden, vooral langs de oude prehistorische
route. l{e noenen hier uiteraaril Genert ze1f, dat eventueel
teruggaat tot de prehistorie. Verder de gehuchten tle Deel,
Boekent, de Ren en Handel en eventueel de Heuvel, de Panclelaar en de Haag. Nederzettingen alie allemaal in de landschappelijk sterk wisselende strook rondon de Peelrandbreuk
ontstonden.
In de twaalfale en dertienale eeuw is er een duidelijke economische opleving, gepaard gaantle met een sterke bevolkingsgroei. VeeI rÍoeste gronden worden ontgonnen en het aantal
nederzettingen wordt sterk uitgebreitl. De nieuwe nederzettingên ontstaan overwegend in dezelfde alan nog clun bevolkte
strook rond ale Peelrandbrêuk. De gemeenschappe I i j ke gronden
r{'orden steeds intensiêver door de bêvolking gebruikt en iets
later ontstaaÍl de eerste grensgeschillen rnet betrekking tot
het gebruik van de woeste gronden. Tijalens deze agrarische
expans ie ontstonden nederzettingen zoals de Mortel, Milschot, F.sdonk, de Wolfsbos, de Doonheide. Sonnige zijn ontstaan uit een enkele oorspronkelijke boerderi j. Behalve deze
gehuchten werden ook diverse nieuwe losstaande .boerderijen

gesticht, die later konden uitgroeien tot kleine gehuchten.
zijn Tereyken, de l{azeldonk, de Hoge Aarle. In
sommige gevallen hraren deze hoeven oorspronkelijk ong€ven
door een gracht zoals de llazeldonk en <le Hoge Aarle. Naast
nieuwe vestigingen moet ook rekening gehouden worden net
dorpsverplaatsing€n, waarbij nederzettingen ovêr reLatief
korte afstand werden verplaatst en onaler dezelfde naam bleVoorbeelden

ven bestaan. (7)

Agrarisch grondg€bruik
Door het intensief gebruik van de woeste gronden, met nane
door het maaien van heide, het steken van plaggen en het
overmatig begrazen, kreeg de wind gelegenheid het zand aan
het stuiven te brengen, Orn overstuiving van de cultuurgron-
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Reconstructie van Esdonkr ca. 7ZZO,
De plaatsê is nog zeer dicht bebour{d en de oostkant
de Schuurkerkreg is nog maai juist ontgonneo.

Boekent, naar het kadastêr anoo 1832
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1.an

te voorkonen werden door de mens wallen aangelegtl en
beplant. In die r{'allen werd veel van het stuifzand opgevanden

stuiftluinen ontstonden. In veel gevallen was
dat echter onvoldoende om te voorkomen dat delen van de
cultuurgrond verdwenen onder de stuifduinen. (8) Onder de
Ilaralelse stuifduinen is het botlenpnofiel van oud akkêr land
bewaar cl gêbleven, terwijl de grotendeels parallêl lopende
wallen getuigen van de menselijke aktiviteiten om het stuifzand te stoppen. Rond de laatste eeuwri.isseling werden d.e
Handelse en Mortelse stuifgebieden beplant met grove den.
gen, waardoor

De woeste gronden zelf rr'erden langzaam in cultuur gebracht.
fn eerste instantie de Esdonkse heide, stukken ten zuitlen
van ile Mortel en de rand van de Peel. De Peelgrontlen zelf
werden pas sinals het begin van deze eeuw in ontginning genonen. Aanvankelijk voor bosbouw, later ook voor landbouw
en veeteelt, terwijl kleine gebieden tot nu toe als laatste
restant woeste grond zijn overgebleven (bijv. De Ibim onder
Elsendorp). (9)

Na tle ontginning van de woeste gronden en ondanks tle ruilverkaveling blijven nog een aantal zichtbaxe restanten van
de oorspronkelijke inr ichtingse lementen van de netlerzetting
over. De kavelvormen zijn neestal verdwenen, maar de groepering van de boerderijen is vaak nog oorspronkelijk van opzet,, De wegenstructuur is in de meeste gevallen bewaard

gebleven, hoer{el veel paden en stegen door de ruilverkaveling verilwenen. De open en hoge akkercomplexen zijn vaak de
meest in het oog springende oude landschapselenenten. Daar
waar ale akkerconplexen samen net de oorspronkelijke bebouhringsgroeper ing en de (hoofd)wegenstruktuur behoutlen zijn
gebleven kunnen ue spreken over een stukje authentiek Gernert.
Alhoewel enigszins aangetast is de oude nederzetting Boekent
een goed voorbeeld door zijn opvallend radiale wegenstruktuur, de in het oog springende open aLkercomplexen ên de
nonumentale bebouwing in zijn oorspronkelijke omgeving. (1O)
Gemert kern

De nederzetting

Gemert-kern

is van oorsprong wellicht

een

zelfde soort nederzetting als de andere binnen de gemeente.
Het is een nederzett ingskern rondom het huidige Ridderplein
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Gemert-dorp in de MiddêIeêuwen.
Àileen de belangriik6tê elementen zijn aangegeven.
D.'.ar, rdaar de doorgaande weg de Beek (Gere Beke) en
dè Rips (Ruyspe) kruist ontstonden [ederzettingen.
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net een open akkercomplex waar nu de bebouwde Molenakker
wordt aangetroffen, hooggelegen woeste gronden alirekt ilaar _
aan grenzend en laaggelegen woeste gronden in de Hoef en de
Karnpen. De groei van Gemert-kern is echter door geheel andere factoren beïnvloed dan bij de zuiver agrarische nederzettingen.
Langs een prehistor ische route, tussen de trr.ee armen vaÍr de
Rips, ontstond in de Middeleeuwen het donein van ile adelijke
familie Van Gemert. De kern van dit domeingoed lag sinds cte
twaalfde eeuw westelijk van de doorgaande route, thans Kerk_
straat -N ieuwstraat . Nadat de Duitse Ortle de heerschappij
over de heerlijkheid bernachtigde, ontstond, direkt grenzèná
aan de oude kern van het domein der Varr Gemerts, een nieuw
bestuurscentrum in de vorm van het huitlige kasteel en de
daaraan grenzende kerk. Door de aaneenrijging van belangrijke gebouwen en bezittingen aan de westzijde van RirlderpleinKerkstraat-N ieuwstraat is een dorpsuitbre iding in clie richting nagenoeg achterwege gebleven en ontstond een lintvornig
bebouwingspatroon. (11) De eerste dorpsuitbre idingen veroorzaakten het vastgroeien aan de lintvormige dorpskern van de
gehuchten de Heuvel, de Pandelaar en de Deel en de Haag en
het ontstaan van kleine rruitstulpingenfl gericht op cle hoofdstraat, zoals Bonengang, FYuntegang, l{everstraat, I(rengel_
hoek en de bebouwing langs de paden naar de Heuvelse pad.
Pas in de twintigste eeuw vindt een dorpsuitleg in oostelijke richting plaats op de hoger gelegen Molenakker.
De lliddeleeuwse struktuur aan de westzijde van de dorpskern
is in grote lijnen behouden gebleven. De huidige Konweg verstoort deze. De historische karakteristiek van het gebied
h'estelijk van de dorpskern vanaf de Heuvel tot de Bloernerd
is in eerste aanleg middeleeuws, terwijl de bebouwing aan het
oostelijk gedeelte van de Ruysschenberghstraat ( de oude
toegangsweg naar het dornein der Van Gemerts) herinnert aan
de versnippering van het oorspronkelijke acletijke donein_
soea. (tz)
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