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1. Inleiding 
 

Naar aanleiding van een opmerking van Theo Spek1 dat er maar weinig raatakkers in 

Noord-Brabant zijn, rees de vraag hoeveel dat er dan zijn. Daarom is een 

inventarisatie opgezet van alle plekken in Noord-Brabant en noordelijk Limburg die 

ooit aangewezen werden als plaatsen waar raatakkers zouden zijn, om die daarna te 

beoordelen op hun kwaliteit. 

 

1.1 De inventarisatie 
 

Als beginpunt van deze inventarisatie dienen enkele GIS-bestanden. Het betreft een 

overzichtskaart waarop de plekken als cirkels zijn aangegeven en een vijftal GIS-

bestanden aangeleverd door S. Arnoldussen. Alle daarop aangegeven plekken zijn 

als vlakjes verzameld in één nieuw GIS-bestand. Later zijn nog door de heren Ernst 

en Doesborg aangeleverde gegevens toegevoegd. 

 De realiteitswaarde van al die plekjes moest getoetst worden. De criteria waren 

dat er raatakkers te zien moesten zijn op minstens óf een luchtfoto óf op de AHN-

hoogtekaart, of dat een raatakkergebied in het veld archeologisch onderzocht was. 

Gebruik werd gemaakt van alle vier de edities van het Actueel Hoogtebestand van 

Nederland (AHN). Bij de toetsing werd voor Noord-Brabant gebruik gemaakt van de 

kadastrale minuutplans uit de jaren 1811 – 1832 en voor Limburg van de 

Tranchotkaart uit 1801; de topografische kaarten uit de jaren 1837 (de veldminuten 

zijn in Brabant heel vroeg2) tot 2020. Aanvullende gegevens werden gezocht in het 

archeologiebestand Archis en waar mogelijk in literatuur over de voorgestelde 

plekken.  

 Het geheel werd voor de kartering in GIS verwerkt, met in Word aanvullende 

gegevens en afbeeldingen. Aan de GIS-kaart hangt een tabel waarin de volgende 

gegevens genoteerd werden: 

 
Nr Volgnummer 

Name Naam van de plek 

Gem1832 Gemeente in 1832 

Gem2021 Gemeente in 2021 

Bron1 Primaire bron voor aanwijzing 

Opp_ha Oppervlakte in hectaren 

HG1800 Historisch-geografische schets ca 1800 

Bodem Bodemtype volgens de bodemkaart 1:50.000 

Geomorf Geomorfologisch type volgens de Geomorfologische kaart 1:50.000 

Afst_grens Kortste afstand tot gemeente- of dorpsgrens in 1832, in meters 

Afst_kerk Kortste afstand tot oude parochiekerk, in meters 

OORDEEL ja / mogelijk / nee 

X X-coördinaat (RDnew) van centrum plek. 

Y Y-coördinaat (RDnew) van centrum plek. 

Z Hoogte van centrum plek tov NAP in meters 

ORIENT Oriëntatie van raatakkers in graden tov kaartnoorden, 45=noordoost 

MAAT Breedte = lengte akkertje in meters 

ARCH_MON Beschermd archeologisch terrein? 

 

 
1 Spek en Smeenge, 2021, 225. 
2 NAG, 4.TOPO reeks 7. 
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In de tekst komen deze gegevens terug, aangevuld met kaartjes van de topografie 

rond 1900 en nu en een AHN-hoogtebeeld. Daarop volgen een schets van de 

ontwikkeling van het terrein na 1800 en bespreking van wat literatuur en andere 

bronnen nog te melden hebben. Tenslotte een oordeel: 

Ja duidelijk herkenbaar raatakkerpatroon. 

Mogelijk niet duidelijk patroon dat nader onderzocht moet worden, of nog 

niet gecontroleerde verwijzing naar een luchtfoto. 

Nee beslist geen raatakkers te zien. 

 

Uiteindelijk zijn 58 plekken op deze manier beschreven, waarvan er 27 het oordeel 

“ja” en 5 het oordeel “mogelijk” kregen. Indien “ja” zijn ook verdere gegevens 

ingevuld, waaronder de eventuele archeologisch monumentstatus. 

 

1.2 De missers: wat ging er mis? 
  

Bijna de helft van de voorgestelde plekken bleek geen sporen van raatakkers te 

vertonen. Hoe kwam men er dan toe om die plekken aan te wijzen? De inventarisatie 

laat een aantal verschillende oorzaken zien. Die kennen kan in de toekomst 

vergelijkbare fouten voorkomen. 

 

Vluchtlijnen AHN1 

 

Op de AHN1-kaarten komen soms “vluchtlijnen” voor. Dat zijn oneffenheden die 

ontstonden doordat de ruwe hoogtemetingen onvoldoende werden gecorrigeerd 

voor de bewegingen van het vliegtuig dat de metingen verrichtte. Langs de baan van 

het vliegtuig ontstaan er dan aan de ene kant te lage en aan de andere kant te hoge 

waarden en dat zie je op de kaart als lange lijnen die zich niets van de topografie 

aantrekken. Die kunnen gemakkelijk aangezien worden als sporen van raatakkers, 

zelfs al ontbreken de vereiste dwarslijntjes om tot vierkantige veldjes te komen. 

 

Pre-RVK-verkaveling 

 

Een andere bron van fouten is de ruilverkaveling die grote oppervlakten betreft. De 

ruilverkaveling resulteerde in grote ruime percelen. Hoewel men getracht heeft die 

nieuwe percelen min of meer vlak te leggen, tekenen zich na vele jaren zetting van de 

grond toch de oude, vaak middeleeuwse, percelen weer af. Dit leidde vooral op 

voormalige open akkers soms tot patronen die op schimmen van raatakkers lijken. 

Juist op die plaatsen ligt echter een 50 tot 120 cm dik plaggendek dat het 

onwaarschijnlijk maakt nog raatakkersporen te zien.3 

 

Misverstanden en verschuivingen 

 

Enkele plekken bleken niet weggehaalde verkeerd getekende plekken te zijn of terug 

te gaan op verkeerd begrepen passages in teksten. Een plek bleek bultjes van 5 bij 

10 meter te vertonen, niet veldjes van 40 bij 40 meter met een walletje eromheen. 

 
3 Plek 3 Hoogeind-Loveren-Baarle; plek 31 Ender Akkers. 
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Hier was waarschijnlijk de schaal van de kaart uit het oog verloren en niet gelet op hol 

of bol.4 

  

“Alle ijzertijdakkers zijn raatakkers“ 

 

Enkele plekken kwamen voort uit de veronderstelling dat alle ijzertijdakkers de 

gedaante hadden van raatakkers. Of die veronderstelling juist is, is een interessant 

onderzoeksonderwerp. Deze veronderstelling kan het aantreffen van een onderste 

akkerlaag met wat ijzertijdscherfjes in een kleine verkenningsput uitvergroten tot een 

veronderstelde raatakker met de omvang van een middeleeuwse dorpsakker of, in 

één geval, zelfs tot een compleet dorpsgebied.5 Al in 1995 merkte Louwe Kooijmans 

op dat in Oss wél een ijzertijdnederzetting van 3, later 7 boerderijen op 100 hectare 

gevonden was, maar geen raatakkercomplex.6 Desgevraagd berichtte Verspaij: Wel 

vinden we onder de plaggendekken dikwijls nog resten van oudere akkerhorizonten 

en kunnen we uit de ruimtelijke spreiding van sterk gefragmenteerd aardewerk 

afleiden dat deze delen in de late prehistorie al in cultuur moeten zijn geweest. Van 

een fysieke afbakening vinden we hier niets terug, zeker niet in de vorm van de 

raatstructuren die in de heide worden gevonden. Als er al aarden walletjes hebben 

gelegen, dan moeten die zijn aangelegd zonder daarbij greppels te graven en hebben 

ze nadien geen sporen achter gelaten.7 Spek en Smeenge hielden in 2021 de 

mogelijkheid open dat op onder andere de zuidelijke zandgronden van Nederland 

naast raatakkers ook een andere inrichting van ijzertijdakkers bestond of zelfs 

dominant was.8 Het is dus zaak dat bij toekomstig onderzoek ook de vraag aan de 

orde komt welke verschijningsvorm akkers uit de ijzertijd hadden: raatakker of ook 

anders? 

 

1.3 Erosie van Raatakkers 
 

Deze inventarisatie laat bij de geaccepteerde raatakkerplekken ook goed zien hoe 

raatakkers uit het zicht konden verdwijnen 

Afgraven 

Op enkele plekken wordt de resterende raatakker begrensd door hoge steilkanten: 

dat is de overgang naar diep afgegraven terrein. Het komt vaak voor dat hoge droge 

percelen “uitgelaagd” worden. Dan wordt de bovenlaag opzij gezet waarna er een 

halve of hele meter “rooie grond” weggegraven en verkocht wordt. Daarna wordt de 

bovengrond weer teruggelegd. Raatakkersporen overleven zoiets niet. 

  

 
4 Plek 6 Meerse Duinen. 
5 Plek 34 Riethoven. 
6 Louwe Kooijmans, 1995, 419. 
7 Mededeling J, Verspaij, 19 oktober 2021. 
8 Spek en Smeenge, 2021, 226. 
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Ontginnen: na 50 jaar ploegen is het weg, zelfs al na 15 jaar. 

Milikowski signaleerde in het noorden van Bergeijk – Riethoven op luchtfoto’s uit 

1949 twee terreinen met raatakkersporen. Dat waren percelen die kort voordien uit 

bos ontgonnen waren tot landbouwgrond. Op luchtfoto’s uit 1966 waren die sporen al 

niet meer te zien. Nu, ruim een halve eeuw later, is op de AHN op die plaatsen geen 

rimpeling meer te zien terwijl de AHN op de aansluitende bospercelen juist wél 

duidelijke raatakkersporen toont.9 Ook bij Plek 8 Alphen-Boshoven werd zoiets 

opgemerkt: gronden die rond 1950 uit bos ontgonnen werden tot landbouwgrond 

vertonen dermate vaag raatakkersporen, dat de beoordeling in deze inventarisatie 

niet hoger kwam dan “mogelijk, op de grens van “waarschijnlijk”.10 Ook bij Plek 24 

Gebleektendijk lijkt er van de in 1955 op luchtfoto’s geziene raatakkersporen maar 

weinig meer over te zijn.11 Soms is mooi te zien dat in het bos de raatakkers veel 

duidelijker zijn dan in het openveld ernaast.12 Als raatakkers op luchtfoto’s zichtbaar 

zijn, is dat omdat de walletjes door de ontginningsploeg aangesneden zijn en zich 

door een andere bodemkleur aftekenen. Maar dat aansnijden is tevens het begin van 

hun verdwijning. 

 

1.4 Behoud van raatakkers 
 

Wat zijn dan wél de goede bewaringsomstandigheden? Alle 27 geaccepteerde 

raatakkerplekken waren in 1800-1832 heide of bos. Toenmalige heidepercelen zijn 

nadien bebost en 24 van de 27 plekken zijn ook nu minstens deels bos. Nu niet meer 

aanwezige raatakkersporen waren nog zichtbaar op luchtfoto’s die genomen werden 

kort na ontginning uit hei of bos. 

In deze streken verdween in de loop van de late middeleeuwen haast alle oude bos. 

Alleen de mogelijke raatakkerplek 8 Alphen-Boshoven lag waar in de streeknaam 

Dekt (uit De Eikt) op een bos wijst dat het in de middeleeuwen nog lang volhield. 

Maar in 1500 was ook dat verdwenen. De in 1800-1832 aanwezige bosjes op de 

raatakkerplekken dateren meestal uit de jaren na 1775. Na 1800 werden veel 

heidepercelen bebost en na 1850 ook de grote heidevlakten. Pas het betaalbaar 

worden van de kunstmest na 1900 maakte ontginning tot landbouwgrond mogelijk. 

In Baarle-Nassau ligt aan het zandpad de Keltenvelden Plek 3 Hoogeind-Loveren-

Baarle. Het is een tussen 1827 en 1837 op oude heide ontstaan bosje van 3 hectare 

met raatakkerwallen die tot 50 cm hoog zijn. Aan de oostzijde ligt de perceelsgroep 

De Weiheining: in de late middeleeuwen ontgonnen tot omheinde weide en later tot 

deel van een grotere openakker gemaakt. Op niet afgegraven delen ervan 

schemeren misschien nog wat raatakkers door. Aan de noordzijde de wat jongere 

akkers De Bunders, vroeger een heiningengebied. De twee andere zijden zijn tot 1,5 

meter afgegraven. 

 
9 Plek 32 Bergeijk-Aan de steenovens; Plek 33 Riethoven-Grote Heide; vgl. Plek 4 Riethoven-Grote Heide. 
10 Plek 8 Alphen-Boshoven. 
11 Arnoldussen, 2020. 
12 Bijvoorbeeld Plek 20 Kraijel Heide. 
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In Knegsel liggen tussen de post-middeleeuwse Knegselse Wallen in het bos nog 

oude raatakkers. Die zijn deels overstoven met duinzand, delen zijn juist 

weggeblazen. Ook elders zijn raatakkers te zien ter weerszijde van een duinrugje. De 

overstoven raatakkers kunnen nog waardevolle gegevens herbergen!13 

Samengevat: plaatsen waar de heide in de negentiende eeuw bebost werd en 

sindsdien steeds bos bleven bieden de beste kans om raatakkers nog te herkennen 

op de AHN. 

 

1.5 De “erkende” raatakkers 
 

Er zijn 27 geaccepteerde raatakkerplekken. Samen beslaan die 735 hectare, 

gemiddeld is dat 27 hectare. Maar de grootte loopt sterk uiteen, van 0,7 hectare tot 

148 hectare (Plek 7 Hoenderboom). 

Fig. 1 Locatie en ligging (percentage woeste grond) van de erkende (zekere en 

mogelijke) raatakkers.  

Gemiddeld liggen deze 27 plekken op 29 m + NAP. De laagste ligt op 18 m + NAP, de 

hoogste op 32 m + NAP met nog drie uitschieters tot 50 m + NAP. Een groot deel van 

de zuidelijke zandgronden ligt echter lager dan 18 m + NAP: de raatakkerplekken 

liggen dus vooral in het hoge deel van dit gebied. Het hoge deel van Noord-Brabant 

had in 1832 ook de hoogste percentages woeste grond (meest heide). Maar de Peel 

lijkt raatakker-vrij te zijn. Helaas geen gegevens voor grondgebruik in Limburg. 

De grootte van de akkertjes in de 27 geaccepteerde plekken is schattenderwijs 

bepaald, uitgaande van het midden van de walletjes. Gemiddeld zijn ze 39 meter in 

 
13 Plek 47 Bremheide. Bij plek 48 Steenheuvel een vergelijkbare situatie. 
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het vierkant, maar de waarden variëren tussen 30 en 45 meter. Soms zijn ze wat 

langer dan breed, maar meestal redelijk vierkant. Op enkele plaatsen is de hoogte 

van de walletjes geschat door op de AHN de hoogte van de wal met die van het 

midden van het akkertje te vergelijken. Vaak is dat niet meer dan 15 cm, maar 30 cm 

komt ook wel voor. De hoogste walletjes werden in Plek 3 Hoogeind-Loveren-Baarle 

opgemerkt: 50 cm. 

Fig. 2 Locatie en ligging (geologische ondergrond) van de erkende (zekere en 

mogelijke) raatakkers. De raatakkers komen in alle geologische zones voor. Maar 

overal ligt daar dekzand overheen. 

Omdat de geaccepteerde plekken niet zo gek groot zijn, hebben de akkertjes daar 

alle min of meer dezelfde oriëntatie. Op grotere plekken zijn er wel verschillende 

richtingen te zien. Gemiddeld komt die uit op 42 graden ten oosten van het noorden, 

variërend tussen 10 graden en 84 graden. Die laatste waarde kan ook gelezen 

worden als 6 graden ten westen. Er is dus geen gemeenschappelijke 

voorkeursrichting. Op één plaats lijkt het raatakkerpatroon aan te sluiten bij een 

bundel van holle heibanen die samen een oude route vormt die precies uitkomt bij de 

oversteek van een beekje vlak bij de plek waar de middeleeuwse dorpskerk van 

Knegsel stond.14 Op nog enkele andere plaatsen lijkt de oriëntatie bepaald door de 

terreinhelling. 

In een geaccepteerd raatakkergebied geeft de bodemkaart een hoekje enkeerd aan. 

Hier moet het een fout van de bodemkaart betreffen, want dat hoekje was op haast 

alle kaarten bos. 15 van de 27 geaccepteerde plekken liggen (deels) op 

vorstvaaggronden (378 ha, de helft van de oppervlakte!) , drie op holtpodzolgronden, 

 
14 Plek 47 Bremheide. 
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twee op haarpodzolgronden. Verder komen nog voor: veldpodzol; Leek-

/woudeerdgronden; Beekeerdgronden (kennelijk onnauwkeurigheid van 

bodemkaart); Gooreerdgronden (na afgraving!). Van de 27 geaccepteerde plekken 

hebben vier geen leem in de bodem maar wel grof zand; zeven hebben een zwak 

lemige bodem (270 ha) en zestien een sterk lemige bodem of zelfs leembodem (334 

ha). Veruit de meeste plekken hebben een bodem van fijn zand (598 ha). 

Geomorfologisch gezien liggen er vijk plekken op een dekzandplateau of -vlakte. 

Dertien plekken liggen op dekzandwelvingen en zeven op plateuas of 

terrasafzettingen bij de Maas. 16 Woenselse Heide ligt op een vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden of löss, met daarin een dalletje. De raatakkers van 25 

Hasselsven liggen deels op (onder?) landduinen met bijbehorende vlakten en 

laagten, net als die van 47 Bremheide, al geeft de geomorfologische kaart dat laatste 

niet aan. Een ligt op een opheffingsterras en dat is danook de hoogst gelegen plek: 

50 m + NAP.15 

De geaccepteerde raatakkerplekken hebben overwegend een perifere ligging ten 

opzichte van de middeleeuwse dorpenstructuur. De mate van perifeerheid is bepaald 

door de breuk (afstand tot parochiekerk/(afstand tot parochiekerk+ afstand tot 

grens)). 3 Hoogeind-Loveren-Baarle is het minst perifeer: 0,31; gemiddeld komt de 

perifeerheid op 0,82 uit, bij 21 plekken is die waarde 0,7 of hoger. Daarvan worden er 

vijf door een of meer oude gemeentegrenzen doorsneden. Eén daarvan bevat zelfs 

het grenspunt tussen 5 dorpsgebieden! 

 

1.6 Nieuwe gevaren 
 

Vierentwintig van de zevenentwintig geaccepteerde raatakkerplekken liggen nu 

minstens deels in bos en bossen zijn als “natuur” tegenwoordig redelijk veilig. 

Gedeelten van vijf geaccepteerde en twee mogelijke raatakkerplekken zijn 

archeologisch monument en twee maken in hun geheel deel uit van een 

archeologisch monument. Maar is in de monumentomschrijving het fenomeen 

raatakker opgenomen? 

Hoe veilig zijn de raatakkerplekken? Het zijn vaak dennenbossen en daar is het 

milieubeheer niet zo gelukkig mee. Kappen en aanleggen van open ruimten kunnen 

een bedreiging zijn voor de raatakkers, net als het afplaggen om de bodem “armer” 

te maken, of het graven van paddepoelen. Verder moet maar afgewacht worden hoe 

de strijd om de schaarse ruimte afloopt: natuur, landbouw, veeteelt, woningbouw, 

zonneweiden, industrie en recreatie vragen meer ruimte dan er is en dan moet er iets 

wijken. Omdat er aan raatakkers in dit gebied op één uitzondering nooit onderzoek 

ter plaatse gedaan is, kan er dan informatie verloren gaan. 

 

 

 
15 Plek 48 Steenheuvel. 
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1.7 Volledige inventaris behouden, incl. missers 
 

Aanbevolen wordt om deze gehele inventarisatie (tekst en GIS-bestand) te behouden 

en bij te houden. Het lijkt onzin om de afgeschreven plekken in de inventarisatie te 

behouden. Toch moet dat gebeuren om “herlevende” afgewezen voorstellen snel te 

kunnen pareren. Dat scheelt veel gepuzzel. 

1.8 Benamingen van raatakkergebieden 
 

Zoals hiervoor al bleek liggen de meeste raatakkergebieden nogal perfifeer ten 

opzichte van de oude dorpskernen, ergens achteraf op de hei of in het bos. Dat leidt 

ertoe dat ze niet altijd een evidente naam hebben. In de nu volgende inventaris 

hebben ze een naam gekregen die historisch gezien verantwoord lijkt. In andere 

publicaties kregen ze soms andere namen, wat gemakkelijk tot verwarring kan leiden. 

Daarom zijn twee bijlagen toegevoegd waarin de benamingen zijn opgenomen die we 

her en der in de literatuur tegen kwamen, met verwijzing naar de nummers 

waaronder die plekken in de inventaris staan. 
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2 Inventaris 
 

1 Brakelse Akkers 
 

Gem1832 Alphen en Riel 

Gem2021 Goirle 

Opp_ha  10,1 

OORDEEL Ja 

Oriëntatie 25 

Veldmaat 35 

 

Bron1  AHN3, cfs ruw brabant ellips 3 

Bodem Zb21 

Geomorf L41 

Afst_grens 490 

Afst_kerk 2140 

HG1800 hei(p), bos 

Fig 1.1. Ligging van het case-study gebied in relatie tot de TMK (1832; linksboven), 

de huidige topografie (rechtsboven) en de AHN (linksonder; hillshade, rechtsonder: 

local relief model).  
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Bij Brakel in de oude gemeente Alphen en Riel, sinds 1997 gemeente Goirle toont de 

AHN2-hoogtekaart zowel een bos met Celtic Fields als een opvallende wegenbundel. 

Vlakbij ligt de Aartsvaderhoeve met een oude voorde door de Rielse Lei waarin veel 

ijzertijdvoorwerpen gevonden zijn. Die voorde (nu brug) leidt naar de Rechte Heide 

met zijn bronstijdgrafheuvels en aan de voorde een opvallende waaier aan 

wegensporen. En er waren nog minstens 13 nu verdwenen grafheuvels aan de 

westzijde van de Rielse Lei.  

 

Brakelse Akkers. Dat was een in 9 gelijk brede rechte stroken verdeeld 73 hectare 

groot gebied tussen de Brakelse Straat en de duinen langs de oude weg Baarle – 

Tilburg. Aan de oostzijde lijkt een jongere (her)ontginning in dit blok ingedrongen te 

zijn. De boerderijen van Brakel stonden allemaal langs de Brakelse Straat. De stroken 

op de Brakelse Akker zijn gemiddeld 100 meter breed en ongeveer 800 meter lang. 

In oude maat was dat wellicht 6 bunder. Ze zijn vooral in het midden nog goed 

herkenbaar op de kadasterkaart van 1827. Hoewel de naam Brakelse Akkers anders 

doet vermoeden, was het zuidelijke deel niet echt ontgonnen, waardoor daar een 

groepje Celtic Fields bewaard 

bleef: akkertjes van 35 bij 35 

meter uit de ijzertijd. Leikant en 

Brakel zijn overigens geen 

ontginningen met onvolledige 

opstrek, zoals in Alphen in de 

gehuchten Oisterwijk en Ter 

Over voorkomen.16 De 

achtergrens is immers haast 

kaarsrecht: hier is een vooraf 

uitgezet blok in stroken 

ontgonnen en in Brakel lijkt die 

ontginning maar deels voltooid. 

Ontginningen van het type dat 

we in de Leikant en op de 

Brakelse Akkers zien worden 

vaak in het midden of de 

tweede helft van de dertiende 

eeuw gedateerd. Ze zijn dus 

jonger dan de Ronde Akker van 

Riel. De Brakelse Akkers liggen 

los van de combinatie Ronde 

Akker – Leikant: dit zijn twee  

losse ontginningskernen.17  

 

 

Fig. 1.2. Ontginningsfasen in 

Riel.  

 

 
16 Kroes, 1991. 
17 Leenders, 2018. 
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In Brakel lag een feodaal hofje dat leengoed van de hertog van Brabant was. Het 

leengoed bestond al in 1312. Het had een hoofdhoeve en gronden die daaraan cijns 

betaalden en gronden die ervan leenroerig waren. Mogelijk valt dit complex samen 

met het hierboven beschreven oudste ontginningsblok op Brakel. Het terrein met 

raatakkersporen is 10 hectare groot. 

 

OORDEEL: op AHN duidelijke raatakkers zichtbaar. Uit de begrenzing blijkt dat dit 

een fragment is van een groter gebied met raatakkers. 
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2 Leeuwerikkeneik 
 

Gem1832 Alphen en Riel 

Gem2021 Goirle 

Opp_ha 3,0 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 35 

Veldmaat 45 m 

 

Bron1  AHN3 

Bodem Zb23 

Geomorf H42 

Afst_grens 335 

Afst_kerk 3840 

HG1800 hei(p) 

Fig.2.1. Topografie 1900    Fig. 2.2. Topografie 2020 

 

 

Fig. 2.3. Topografie 1714     Fig. 2.4. Kadaster 1827 
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Fig. 2.5. AHN2     Fig. 2.6. Detail AHN2 

 

Stijn Arnoldussen ontdekte op AHN2 beelden een mogelijk groepje raatakkers even 

ten zuiden van de voormalige hoeve Leeuwerikkeneik, vroeger gemeente Alphen en 

Riel, en sinds 1997 gemeente Goirle. X,Y = 128685, 389485. Meest nabije straat: 

Berkendreef. Het terreintje is ongeveer 3 hectare groot. 

Fig. 2.7. AHN2-beeld, met bij het vraagteken het vermoedelijke groepje raatakkers. 

Bovenaan de raatakkers van de Brakelse Akkers en ten oosten van de voorde de 

grafheuvels op de Regte Heide. Tussen beide raatakkercomplexen een oude 

wegenbundel waarin veel Romeinse munten gevonden zijn. Bijelkaar een fraai 

archeologisch landschap! 
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Het terrein hoort bij de voormalige Tongerlose abdijhoeve Leeuwerikkeneik, gesticht 

kort na 1292. De abdij liet er in 1714 een kaart van maken. Daarop is de aangewezen 

plek onderdeel van een 'heiveld' (nr. 145), dat is eigen heide van deze verpachte 

boerderij. De plek ligt net naast een met hakhout omheind perceel nr. 138, weiland, 

genaamd Verloren Kost. Dat klinkt niet best. Vlak langs die wei en langs de 

aangewezen plek liep toen de Rielse Lei, of een zijtak ervan, die in 1292 nog de A 

genoemd werd.  

 

De kadasterkaart van 1827 laat zien dat die beek toen (en nog steeds) iets oostelijker 

liep, de aangewezen plek was toen ook hei (1e kwaliteit!), net als op de manuscript-

topografische kaart van 1837. Op de topografische kaart van 1899 staan er dennen 

op: die zijn dus tussen 1837 en 1899 aangeplant of ingezaaid. Het perceel blijft 

daarna vol dennen staan, maar het weiland Verloren Kost verdwijnt tussen 1937 - 

1958 van de kaart. Blijkens de AHN is het een meter diep afgegraven. Vanaf 2000 

geeft de topografische kaart op de aangewezen plek geen dennen maar loofbomen 

aan. 

 

Bodemkaart: Zb23, grondwatertrap VII voor de aangewezen plek; Hn23 met ondiep 

grind grondwatertrap V voor de afgegraven weide Verloren Kost. Het eigenlijke 

beekdal: grondwatertrap II, moerig met zanddek en ondiep grind. Dat grind (Gordel 

van Sterksel, Maaspuin) zal ook wel onder de Zb23 zitten, maar die deklaag is te dik 

en dan komt de boor niet meer aan het grind toe. Dat zit daar dus iets meer dan 1,2 

meter diep. De Geomorfologische kaart maakt er een dalflank van: 4H11. 

 

Kortom: het perceel is redelijk met rust gelaten en zou dus raatakkersporen 

behouden kunnen hebben. Wel staat het bos op de oostelijke helft van de raatakkers 

er op rabatten: daar is dus flink gespit. 

 

15 augustus 2018, K.A.H.W. Leenders 

 

OORDEEL: Raatakkers. Het is goed mogelijk dat die oude akkertjes onder de met 

plaggen verhoogde akker van de hoeve Leeuwerikkeneik doorlopen, maar het is wat 

vaag en klein. Binnen 600 meter afstand zijn er minstens 3 ijzertijdvindplaatsen. De 

raatakkers van Brakel liggen 1800 meter noordelijker. 
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3 Hoogeind-Loveren-Baarle 
 

Gem1832 Baarle-Nassau 

Gem2021 Baarle-Nassau 

Opp_ha 7,2 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 38 

Veldmaat 35 m 

 

Bron1  AHN3; Cfs_ruw_brabant_region 15 

Bodem Zb23 

Geomorf F51, L41 

Afst_grens 4070 

Afst_kerk 1800 

HG1800 bos(privé) 

Fig. 3.1. Topografie 1900    Fig. 3.2. Topografie 2016 

 

Fig. 3.3. Loveren AHN3    Fig. 3.4. Loveren AHN3 detail 
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Fig. 3.5. Kadasterkaart: H 328  Fig. 3.6. Topografie 1837 

 

Het bosje maakte in 1827 deel uit het perceel H 328 onder Nassau: domeinheide 

klasse 2, dus voormalige heide van de heer van Breda die als vroonte in gebruik bij 

de inwoners van Baarle-Nassau én Hertog. Die heide heette de Molenheide naar de 

Bredase windmolen die er 500 meter ten oosten van stond. Ook op de Kaart van de 

grenzen van Staats-Brabant en het kwartier Antwerpen uit 1788 staat deze hoek als 

heide aangegeven.18  

 

De topografische kaart van 1837 laat zien dat het perceel dan bebost is: dennen. Het 

grenst in het noorden aan oud bouwland met heiningen genaamd De Bunders en in 

het oosten gelijkaardig bouwland, genaamd aan de Weiheining. Ten oosten daarvan 

ligt de open akker van Loveren met daarin het slotje Loveren (wit sterretje op AHN3 

kaartje), ooit de zetel van de Oude Hof van Thorn in Baarle. Dat is dus heel oud 

gebied (voor 1000 AD?), het heiningengebied werd later (1350 -1500?) ontgonnen. 

Het bosje met raatakkers is 3 hectare groot. Het pad erlangs heet tegenwoordig: 

Keltenvelden. De walletjes zijn tot 50 cm hoog, de veldjes zijn 35x35 meter, soms wat 

langer. 

 
18 BHIC, Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant (toegang 343), nrs 7060. 
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Fig. 3.7. Kaart uit 1788. Het bosje met 

raatakkers (bij X) maakt deel uit van een 

wat hoger gebied in de Molenheide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8. De hoogtekaart laat zien dat twee percelen direct oost en zuid aan het bosje 

zeker 1,5 meter afgegraven zijn. Verder lijken er geen (grote) afgravingen aan het 

bosje te grenzen. Wel schemeren daar de perceelsgrenzen van voor de RVK nog wat 

door: dat zijn dus geen raatakkers. Het heiningengebied bestond kennelijk uit bolle 

akkertjes. 
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Anker wijst op zwakke raatakkersporen in de omgeving van het bosje. Die aan de 

noordzijde gaan echter terug op de (post)middeleeuwse verkaveling. Die aan de 

oostzijde liggen op niet-afgegraven gronden van de Weiheining en komen niet 

overeen met kadastrale perceelsgrenzen: dat zijn dus wel goede raatakkersporen. 

Aan de zuid- en westzijde liggen zijn sporen merendeels op recent afgegraven 

percelen.19 Plek 3 Hoogeind-Loveren-Baarle is daarom met twee oostelijke uitlopers 

vergroot. 

 

Van belang is nog dat 1 km ten oosten van het bosje het gehucht Tommel ligt. Dit 

werd al in 1375/1450 genoemd: daer men ter Tommelen weert gheet.20 In 1429 werd 

het een hertgang genoemd: Drie hertganghe Oerdele, Rijhoven ende Tommelen.21 De 

naam verwijst naar twee grafheuvels op Groot Tommel en twee op Klein Tommel.22 

Tommelen is een meervoudsvorm: er stonden hier inderdaad meerdere grafheuvels! 

 

Cfs_ruw_brabant_region 15 (veel ruimer) geeft geen info.  

 

OORDEEL: in het bosje op AHN zeer duidelijke raatakkers zichtbaar. Het betreft een 

restant van een groter raatakkergebied waarvan de oostzijde al in de middeleeuwen 

ontgonnen werd, de noordzijde daarna en de west en zuidzijde en deels ook de 

oostzijde recent weggegraven zijn. 

 
19 Anker, 2017, 118 – 120. 
20 ARAB, LvB 4, 166. 
21 Cerutti, 1956, nr. 395. 
22 Bauwens - Lesenne, 1965. 
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4 Riethoven-Grote Heide 
 

Gem1832 Riethoven 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 24,3 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 40 

Veldmaat 38 m 

 

Bron1  AHN3, cfs_ruw_brabant_region 19 

Bodem Zb23, zEZ23 

Geomorf L51 

Afst_grens 480 

Afst_kerk 1990 

HG1800 bos(p) hei 

Fig. 4.1. Topografie 1900    Fig. 4.2. Topografie 2016 

Fig. 4.3. AHN1     Fig. 4.4. AHN1 andere kleuren 
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Duidelijk patroon van raatakkers op de AHN1 en AHN3, in huidig bosgebied 

 

Fig. 4.5. Raatakkers aan de westkant van de Eikestraat onder Riethoven. 

 

Dit gebied bestond in 1827 merendeels uit particuliere dennenbospercelen. Enkele 

perceeltjes daaruit werden tegen 1950 ontgonnen; op die percelen zag Milikowski op 

luchtfoto’s raatakkers.23 Daar is op luchtfoto’s en op de AHN nu niets meer te zien. In 

het bos zijn de walletjes op de AHN duidelijk te zien. Zie ook de nrs 17, 32, 33. 

 

cfs_ruw_brabant_region 19 Riethoven – Eikestraat omvat nr 4 ruim, en ook nr 33. 

Info= AHN2, Vander Sanden 2015, 35 fig. 15. 

 

OORDEEL: Binnen de omgrenzing van gebied 5: duidelijk patroon van raatakkers op 

de AHN1 en AHN3, in huidig bosgebied. Zeker 8 rijen van 8 akkertjes van ca 38x38 

meter. De walletjes zijn 15 tot 30- cm hoog. Buiten het gebiedje 5: sterk vervlakt en 

vervaagd of verdwenen. Restant van groter raatakkergebied.  

 
23 Milikowski, 1985. 
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5 Bergeijk-De Paal 
 

Gem1832 Bergeijk 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 9,3 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 42 

Veldmaat 40 m 

 

Bron1  AHN3; Cfs_ruw_brabant_region 13 

Bodem Y23 

Geomorf L51 

Afst_grens 250 

Afst_kerk 2300 

HG1800 hei 

Fig. 5.1. Topografie 1900    Fig. 5.2. Topografie 2016 

Fig. 5.3. Raatakkers onder Bergeijk, vlakbij recreatiecentrum De Paal. 
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Dit gebied was gemeenteheide, gelegen tussen de ontginningsenclave Boevenheuvel 

en de bebost geraakte Enderakkers van Bergeijk. Het werd tussen 1930 – 1955 

bebost met dennen. Ca. 1980 werd de N397 er langs (door?) aangelegd. Toen begon 

ook het kampeerterrein De Paal dat recent uitgroeide tot een groot recreatiecentrum. 

Zie ook de nrs 17, 32, 33.  

 

Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (2) geeft hier een groep van 16 zw-no en nw-zo 

gerichte kruisende lijnen aan. Waarop deze gebaseerd zijn is duister. Mogelijk waren 

het vluchtlijn-artfeacten van de oudere (AHN2 basis) bestanden van de AHN, te 

negeren…Cfs_ruw_brabant_region 13 (iets ruimer naar het oosten) zegt: AHN2. Jos 

Bazelmans, mail. 

 

OORDEEL: Duidelijk patroon van raatakkers op de AHN1 en AHN3, in huidig 

bosgebied. 
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6 Meerse Duinen 
 

Gem1832 Ossendrecht 

Gem2021 Woensdrecht 

Opp_ha 23,3 

OORDEEL neen 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg; Cfs_ruw_brabant_region 14 

Bodem Zd21 

Geomorf L54 

Afst_grens 130 

Afst_kerk 4730 

HG1800 duin 

Fig. 6.1. Topografie 1900    Fig. 6.2. Topografie 2016 

Fig. 6.3. AHN op CelticFields.net   Fig. 6.4. AHN3 meer detail 

 

Cfs_ruw_brabant_region 14 (iets anders) zegt: AHN2. J.W. de Kort (RCE) 
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Fig. 6.5. Kadaster minuutplans 1826  Fig. 6.6. Topografie 1837  

Fig. 6.7. Reliëfbeeld SkyView, met in rood de daarop herkenbare raatpatronen. De 

vakjes zijn rond de 10 meter in het vierkant: veel kleiner dan bij raatakkers 

gebruikelijk. Maar wat zien we dan?24 

 

Het kadaster noemt het gebied: Meerse Duinen, naar het nabijgelegen Grote Meer of 

Zusters Meer.25 Perceel Ossendrecht C 55 en Putte A 3 zijn in 1832 beide van de 

domeinen (voor 1795: domeinen van markizaat van Bergen op Zoom). Beide zijn 

“zandduinen” van de 2e klasse. Het gebied tussen de duinen het de Grote Meer werd 

door het kadaster als “heide” beschreven. Vanaf 1850 werden hier dennenbossen 

aangelegd. Op de eerste Bonnekaart voor dit gebied, 1897, zijn de Meerse Duinen 

 
24 Met dank aan Shera van den Wittenboer, 27 oktober 2012. 
25 Kadaster Putte, sectie A blad 1. 
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onder Putte dennenbos, die onder Ossendrecht nog duinen met verspreide kleine 

bosjes, waarschijnlijk natuurlijke bomengroei. Rechte westgrens van het open stuk is 

er al wel. De eerstvolgende revisie is de kaart van 1938, nu gebaseerd op luchtfoto’s. 

Bijna het hele gebied is nu dennenbos op duinen, met rechthoekige bosperken 

tussen rechte paden. Aan de westzijde stukje onbegroeid zand en ook in het zuiden. 

Volgende kaartrevisie, 1961, toont nog wat extra paden en een hek als zuidelijke 

begrenzing van militair oefenterrein. Dat hek verdwijnt weer op editie 1980, maar 

komt in 1988 weer terug met iets andere loop. Dat is het westelijke stukje open zand 

ook bebost. 

 

Het gebied is verdeeld in bosperken van ongeveer 100 x 100 meter: dat is bebossing 

van rond 1900. In het noordelijke duin zit een zeer kleinschalige vakjesstructuur. Het 

bosperk is daar 117 meter breed noord-zuid. De daarin herkenbare vakjes meten 

naar schatting ieder 5 bij 10 meter. Ook elders in en om dit perk zitten dergelijke 

vakjes. Ze lijken deels uitgelijnd op de rechte boslaantjes. Die vakjes zijn veel te klein 

voor raatakker maar lijken van voor de bosbouw van rond 1900 te dateren. Ze liggen 

aan de binnenkant van paraboolduinen of juist buiten de parabolen. Misschien had 

men daar wat moeite met het aan het groeien krijgen van de dennen. Een vage vorm 

van rabatten? Of oude turfputten? 

 

Het gebied was sinds de middeleeuwen domeinheide van de heer van Bergen op 

Zoom, in gebruik bij de boeren van Ossendrecht en Putte tegen betaling van een 

jaarlijkse Bamisbede. Hier werd géén gemeint geformeerd, geen Malebossen, 

gewoon hei met duinen. De domeinheide is na 1850 verkocht aan particulieren, 

onderandere omdat men dacht dat de spoorlijn Antwerpen – Roosendaal hier vlak 

langs zou aangelegd werden. In feite kwam die 6 kilometer oostelijker te lopen en 

toen waren de percelen waardeloos… 

 

Het Grote Meer / Zustermeer bestond al in 1299, de grenspaal aan de oostkant ervan 

(nu grenspaal 251) werd in 1306/7 geplaatst. De duinen zijn laatglaciale duinen, 

onderdeel van de duinen van de Kalmthoutse Heide. De Grote Meer is een 

waterhoudende uitblazingslaagte in dat duinengebied. 

 

Op 27 oktober 2021 heeft boswachter Anton Vos het terrein verkend. Dit is zijn 

verslag: 

 

Het is amper zichtbaar en ben met onderstaande bevinding eens. Het is iets 

nieuwsgierigmakend maar geen akkercomplex. De vakjes zijn zo'n 5x5m en een 

lichte depressie. Ik heb het vermoeden dat 15 jaar geleden de vorige boswachter het 

perceel na een kaalkap heeft laten behandelen met een bosploeg voor het verkrijgen 

van natuurlijke verjonging. Dit heeft de ratenstructuur behoorlijk aangetast. Her en 

der zijn de vierkantjes nog een beetje zichtbaar. 1 foto nr 112410, is genomen onder 

een rododendronstruik. Hier is het hoogteverschil goed te zien.  

Wanneer is de AHN-kaart gemaakt? Ouder dan 15 jaar? 

De bosploeg is te herkennen aan lange strepen, elke 1,5 meter, over de hele lengte 

van het bosvak.  
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De hoeken van de ratenstructuur is her en der te vinden met een beetje fantasie. 

Deze ratenstructuur kan ik niet relateren aan iets van een bosbouwkundige 

ontginning.  

Munitieopslag kan het ook niet zijn. Hiervoor is het te uitgestrekt en het is nooit een 

oefenterrein geweest. Er zijn relicten van de 1ste en 2de wereld oorlog te vinden 

maar dat is meer van de draad, afweergeschut en bomkraters. Op de AHN-kaart zijn 

die laatste her en der duidelijk te zien. 

Turfwinning kan ook niet. Hier is het allemaal stuifzand. 

Vreemde is dat het in een stuk ligt dat relatief vlak is tussen hoge duinen en dat in dit 

'vlakke' met wel enigszins hellend terrein kleine vlakjes lijken te liggen die 

geëgaliseerd lijken te zijn door grond opzij te schuiven waardoor walletjes te zijn 

ontstaan. Het enige wat ik kan bedenken is dat er ooit met de schop is gewerkt en 

heidestukjes zijn afgeplagd en opzij zijn gegooid. Het bijkomend voordeel is dan dat 

hemelwater niet wegvloeit maar de grond intrekt, hetgeen gunstig kan zijn voor de 

jonge dennenaanplant. Onder het mom van alle beetjes water helpen op dat gure 

stuifzand. 

De volgende keer neem ik een spade en grondboor mee en zal ik eens opletten of ik 

oude bomen/boomstronken in de vakjes vind. Op de foto (115929) zie je namelijk een 

oude den aan de binnenzijde van het ruggetje staan. 

Fig. 6.8. Op deze foto zie je een oude den aan de binnenzijde van het ruggetje staan. 
FOTO A. VOS, 28 OKTOBER 2021. 
 

OORDEEL: Te kleine objecten (5x10 m). Die vakjes zijn veel te klein voor raatakkers. 

Ze dateren wel deels van voor de bosbouw van rond 1900. In ruig duinengebied. 

AHN en bodem wijzen dus niet op raatakkers.  
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7 Hoenderboom 
 

Gem1832 5 gemeenten 

Gem2021 Heeze-Leende, Someren 

Opp_ha 147,9 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 75 

Veldmaat 30 tot 40 m 

 

Bron1  AHN3 = cfs_ruw_brabant_point + region 1,2 en 3 

Bodem Hd21 

Geomorf L51, N51 

Afst_grens 0 

Afst_kerk 5500 

HG1800 hei 

Fig. 7.1. Topografie 1900   Fig. 7.2. Topografie 2016 

Fig. 7.3. Topografie 1840   Fig. 7.4. AHN1 overzicht 
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Fig. 7.5. AHN3 meer detail 

 

Bijzondere locatie: aloude grenspaal tussen Heeze, Mierlo, Lierop, Someren en 

Sterksel. Locatie is uitvoerig onderzocht.26 

 

OORDEEL: op AHN duidelijke raatakkers waarvan het bestaan door onderzoek ter 

plaatse bevestigd is. 

 

 

 

 

 

  

 
26 Arnoldussen, 2013, 2016, 2018. Zie: 

https://research.rug.nl/files/116866950/Arnoldussen_scheele_red_2018_Someren_Hoenderboom_GS40.pdf 
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8 Alphen-Boshoven 
 

Gem1832 Alphen en Riel 

Gem2021 Alphen-Chaam 

Opp_ha 32,2 

OORDEEL mogelijk 

 

Bron1  AHN3 

Bodem Zb23 

Geomorf L41 

Afst_grens 660 

Afst_kerk 2120 

HG1800 bos(p), hei(p) 

 

Fig. 8.1. Topografie 1900    Fig. 8.2. Topografie 2016 

Fig. 8.3. Topografie 1837    Fig. 8.4. AHN3 met kadaster 1832. 

 

Gemeente Alphen en Riel, particuliere percelen hei en dennenbos. Laatste stukjes 

bos verdwijnen pas ca 1950. Deel van groter bosgebied De Dekt. 
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Fig. 8.5. Grondgebruik volgens het kadaster. Er was één perceeltje domeinheide bij, 

de rest was particuliere heide of dennenbos. Akkers en hakhout net buiten het 

mogelijke raatakker-gebied. Vergelijking met de kaart van 1900 leert dat de meeste 

heide toen omgezet was in dennenbos. 

 

Dit is het noordelijke gedeelte van het gebied genaamd Dekt. Deze naam komt voor 

vanaf 1509. De naam betekent: plaats waar eiken groeien: de eikt > dekt. In de 

bronnen wordt Dekt steeds als heide beschreven. Binnen het hier aangegeven 

gebiedje komen verder amper veldnamen voor.27  

 

 

 
27 Buiks, 2010, 67. 
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Fig. 8.6. Indicatie van raatakkersporen op AHN. 

 

OORDEEL: op AHN wat vervaagd patroon dat op raatakkers kan duiden. Patroon 

hangt niet samen met (post)middeleeuwse verkaveling. Het raatakkerpatroon is enkel 

ter plaatse van de blauwe lijnen nog vaagelijk te herkennen, een “mogelijk, op de 

grens van “waarschijnlijk”. 
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9 Landgoed Geysteren 
 

Gem1832 Venray 

Gem2021 Venray 

Opp_ha 28,1 

OORDEEL nee 

Oriëntatie 60 

Veldmaat 43 

 

Bron1  Twan Ernst 6 Dec 2021 

Bodem Zd21 

Geomorf L51, L54 

Afst_grens 150 

Afst_kerk 3060 

HG1800 bos, randje zuidzijde: weide 

Fig. 9.1. Topografie 1900   Fig. 9.2. Topografie 2016 

Fig. 9.3. AHN3 
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Oorspronkelijk aangegeven gebied lag westelijker. Daar zijn alleen paraboolduinen, 

uitlopers van het groot duin Boshuizer Bergen dat hier enkele beeklopen, waaronder 

de Grote Beek, overstoof. Geen patroon van vierkantjes van 45 x 45.  

Bedoeld werd een stuk bos 700 m oostelijker. Daar is wel een duidelijk 

raatakkerpatroon te zien op de AHN, met ook daaroverheen een oude heibaan. 

Mogelijk is een deel van het raatakkergebied in de middeleeuwen door de duinen 

overstoven en zou het onder die duinen dus nog mooi bewaard gebleven kunnen zijn. 

 

OORDEEL: half overstoven raatakkerpatroon in oud bos. Walletjes ca 20 cm hoog.
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10 Beekerveld 

 

Gem1832 Venray 

Gem2021 Venray 

Opp_ha 24,4 

OORDEEL nee 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg, Twan Ernst 6 Dec 2021 

Bodem zEZ23 

Geomorf B53 

Afst_grens 2070 

Afst_kerk 2570 

HG1800 akker 

Fig. 10.1. Topografie 1900    Fig. 10.2. Topografie 2016 

Fig. 10.3. Verkaveling volgens kadaster 1821 geprojecteerd op AHN-hoogtebeeld. 

 



 
39 

 
Fig. 10.4. Luchfoto uit 2018: de huidige veldindeling klopt met de schimmen op de 

AHN! 

 

OORDEEL: Binnen het grote perceel aan de noordkant van het Beekerveld, een oude 

open akker, toont de AHN schijnbaar raatakkers. Voor een akker met een dik 

plaggendek is dat verbazend. Vergelijkend met de topografie van 2020 en luchtfoto’s 

uit 2006 – 2020 blijkt dat het gaat om moderne veldinrichting die zich ook zuidelijker 

aftekent. Dus geen raatakkers! 
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11 Broekhuizerdijk 
 

Gem1832 Meerlo, randje Broekhuizen 

Gem2021 Horst aan de Maas 

Opp_ha 13,6 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 32 

Veldmaat 35 m 

 

Bron1  Twan Ernst 6 Dec 2021 

Bodem Zb23, Hn23 

Geomorf M51, L51, L54 

Afst_grens 240 

Afst_kerk 4760 

HG1800 hei 

Fig. 11.1. Topografie 1801    Fig. 11.2. Topografie 1901 

Fig. 11.3. Topografie 2020    Fig. 11.4. AHN234 gecombineerd. 
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Fig. 11.5. AHN2,3 en 4 gecombineerd in detail: de niet afgegraven percelen tonen 

een duidelijk raatakkerpatroon. 

 

Aanduiding op Raatakker-NB1.jpg: waarop deze gebaseerd is, is duister. Door deze 

streek lopen lange rechte lijnen (smalle ruggen) zw-no. Deze lijken terug te gaan op 

rechte bospaden in het rond 1850 aangelegde dennenbos. Bij ontginning tot 

boerenland werd de verkaveling aangepast. Op luchtfoto’s 2006 – 2020 is verder ook 

niets te zien. De detail-AHN toont enkele mogelijke sterk vervaagde sporen. 

 

Veel duidelijker zijn de sporen in een gebiedje ten noorden van deze plek. Op de 

ontgonnen percelen en langs de beek De Babelse Loop ontbreken ze echter. Het 

raatakkerpatroon bleef bewaard op percelen die in 1801 heide waren en in dd 19e 

eeuw bebost werden en nog steeds bos dragen. Op agrarisch ontgonnen percelen is 

niets (meer) te zien. 

 

OORDEEL: duidelijk raatakkers. 
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12 Muggenhol-Banisveld 
 

Gem1832 Oirschot, Boxtel, Oisterwijk 

Gem2021 Oirschot, Boxtel, Oisterwijk 

Opp_ha 13,0 

OORDEEL neen 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg = cfs_ruw_brabant_font_point, ref=36221,  

  Cfs_ruw-brabant-region 11. 

Bodem Hn21 

Geomorf M53, L51 

Afst_grens 175 

Afst_kerk 5800 

HG1800 hei(g), beemd, moer 

Fig. 12.1. Topografie 1901.   Fig. 12.2. Topografie 2020. 

Fig. 12.3. AHN2,3,4 gecombineerd. 
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Het oorspronkelijk aangewezen gebied beslaat een groot westelijk deel van Banisveld 

en nog een gebied ten westen ervan. Bij nadere beschouwing bleef alleen een klein 

blokje over en ook dat blijkt geen raatakkerspoen te hebben. Dat blokje was in 1900 

nog moeras. Nu is het westelijke stuk ervan bebost en de rest is moerassige weide. 

 

ref = 36221 is waarnemingsnr uit Archis: 'wal, ijzertijd - romeins'. De documentatie in 

het CAA bestaat uit een door R.H.J. Klok ingevuld Memorandum-fiche met de tekst: 

'51 A +- 147/396. litt. Ber. ROB 1960-'61 art. Van der Poel p. 155. Ir. von Frijtag 

Drabbe deelde mee dat hij op luchtfoto's netvormige akkercomplexen meende te 

hebben waargenomen op de Banisveldse heide ten NW. v. Oirschot'. 

Opgegeven coördinaten [147 en 396] wijzen op een globale aanduiding en niet 

noodzakelijk iets bij de brug, vroeger voorde van Balsvoort. 

 

Cfs_ruw-brabant-region 11 (900 m naar NO verschoven) zegt: Oisterwijk - Banisveld 

(opgave Karel Leenders; uit beleidsplan archeologie gemeente Oisterwijk, blz 75; 

"mogelijk CF".28 

 

6.14.2.101 en 102 Balsvoort 

De Balsvoort was een doorwaadbare plek door de beek De Beerze die als grenspaal 

diende voor Boxtel, Oisterwijk en Oirschot. Die plek ligt nu net buiten de moderne 

gemeente Oirschot. Het is aantrekkelijk om in de vermelding in 1312 van Baensffoert, 

Baentsffoert29 zowel de wortel te zien van Balsvoort (wat het topografisch zeker is) als 

van Banisveld. Banis zou dan voortkomen uit baan, 's heren baan. De vermelding uit 

1312 noemt zelfs zo'n baan. Deze passage past in de omgrenzing van de toen 

uitgegeven gemeint van Banisveld:  

• a loco dicto de Boeckvoert usque Baensffoert per dominicam (of: directam) 

viam dictam vaert pened Wippenhout (dat is de westgrens, later westgrens 

van Oirschot tegen Oisterwijk. De weg liep van het zuiden naar Balsvoort). 

• de Baentsffoert usque Tregelersvoert iuxta limites domini de Boxtel (grens 

naar het oosten) 

• de Tregelaersvoert usque Hamelaer (grens terug naar het zuiden). 

• De weg genaamd vaert is dus gewoon een landweg die Balsvoort vanuit het 

zuidzuidwesten naderde. 

De betekenis van “veld” is primair 'wijde, woeste vlakte buiten de nederzetting', ook 

wel 'onbebouwd terrein'.30 Vanaf de dertiende eeuw betekent het woord ook akker.31 

 

Het betreft hier een nat en laag vrij vlak gebied Banisveld, met aan de westzijde de 

Beerze die men via de Banisvoort kon oversteken. Later is dat een bruggetje 

geworden met vrij hoge toeritten. Misschien werden die voor een (Romeinse) wal 

gehouden. Bij de ontginning van het Boxtelse deel van het Banisveld werd dit in grote 

wat scheve vierkanten verdeeld. In het Oirschotse deel lagen al langer percelen, 

deels ook vierkant, waaronder het Muggenhol (1526) en de achtbunder (1446). De 

ruilverkaveling heeft er een strak vierkantenpatroon overheen gelegd. Waarschijnlijk 

 
28 Onvindbaar en ik kan me niet herinneren wat ik aangewezen heb, K. Leenders. 
29 Camps, 1979, nr. 865. 
30 Van Passen, 1973; Hiddink en Renes, 2007, 130; Leenders en Berkvens 2007, 178. 
31 Gysseling, 1981, 78. 
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zijn het sporen van die oude (post)middeleeuwse verkaveling die op de AHN 

doorschemeren. Voor akkerbouw is het gebied te nat. 

 

Fig. 12.4. AHN3 detail van het voormalige perceel A36 (18,25 gemene heide 2e 

categorie). Hoogteverschillen tot 1 meter. Onduidelijk of dat oud of jong graafwerk is. 

Aan de noord- en westrand wel duidelijk recente landscaping. Op luchtfoto’s blijken 

de twee laagten vennetjes te zijn die tegenwoordig droog staan en dan zandplekken 

zijn. Enkel op dit perceel zijn wat structuren te zien, maar de landschappelijke ligging 

(en gebrek aan bewijs erbuiten) maken het onwaarschijnlijk dat het raatakkers zijn. 

 

OORDEEL: geen raatakkers. 
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13 Molenheide-Tommelse Heide 
 

Gem1832 Baarle-Nassau 

Gem2021 Baarle-Nassau 

Opp_ha 126,8 

OORDEEL niet 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg; Cfs_ruw_brabant_region 15 en 16. 

Bodem Zb23, Hd21, Hn21 

Geomorf L41, L54, F51 

Afst_grens 3420 

Afst_kerk 2090 

HG1800 hei(g), bos(p) 

Fig. 13.1. Topografie 1900  Fig. 13.2. Topografie 2016 

Fig.13.3. AHN3 
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Cfs_ruw_brabant_region 15 (alleen noordelijk stuk) en 16 (zuidelijk stuk) geven geen 

info over de reden waarom die twee plekken getekend zijn. Ze zijn hier in één 

omhullend gebiedje gevangen. 

 

Drie Archis-waarnemingspunten binnen dat gebiedje: 

35619 Uit een lijst met vondstmeldingen in CAA-map door G. Beex, wsch ca 1966: 

"Van een andere bijl uit de collectie Lauwers is alleen Baarle Nassau als 

vindplaats bekend." 

35620 Uit een lijst met vondstmeldingen in CAA-map door G. Beex, ca 1966. Betreft 

vondsten uit de collectie van het Musee Cinquantenaire te Brussel. Onduidelijk 

of Beex daar heeft geïnventariseerd, of de gegevens aan de literatuur heeft 

ontleend. 

35621 Uit een lijst met vondstmeldingen in CAA-map door G. Beex, wsch ca 1966: 

"Het museum Het Steen te Antwerpen bezat vroeger enige stenen bijlen uit 

Baarle-Nassau." 

Erg onduidelijk, maar heeft niets met raatakkers van doen. De coördinaten 122000, 

383000 geven aan dat dit over Baarle-in-het-algemeen gaat. Nog één vondstmelding, 

maar daarover verder geen info gevonden. 

 

Het betreft aloude heide die van de Nassause Domeinen was en door de inwoners 

van Baarle (Nassau én Hertog) vanouds als gemene grond gebruikt werd. Midden 19e 

eeuw verkocht en daarna vol dennen gezet zoals op de kaart uit 1900 te zien is. Rond 

1950 is dat grote bos verbrokkeld, deels ontgonnen en deels weer heide. Tegen 1960 

is die heide ook ontgonnen. Op de AHN zijn de ontgonnen percelen erg vlak, met 

uitgevlakte sporen van oude hoogten, maar geen raatakkers. In de resterende 

bosgebieden zit véél meer reliëf, waaronder rabattenstructuur uit de bosbouwtijd na 

1850, oude banen over de hei, vennen en in het noorden een blokjesstructuur van 

het recente vakantiepark de Heimolen. 

 

 

OORDEEL: AHN-gegevens en ook luchtfoto’s 2006 – 2020 wijzen niet op raatakkers 

in gebied 13, dit in tegenstelling tot het gebiedje 3 aan de noordkant ervan (zie 

aldaar).  
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14 Wolfswinkelse watermolen 
 

Gem1832 Hoogeloon ca 

Gem2021 Bladel 

Opp_ha 10,00 

OORDEEL niet 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem Zn21, Zb23, zEZ23 

Geomorf L41, M41, H42 

Afst_grens 280 

Afst_kerk 770 

HG1800 beemd, bos(p), hei(g) 

Fig. 14.1. Topografie 1901    Fig. 14.2. Topografie 2020 

Fig. 14.3. AHN3  

 

Onbekend is waarom op Raatakker-NB1.jpg hier een plek aangegeven is. Kijkend 

naar de AHN3 hoogtekaart denk ik dat het blokjespatroon ten oosten van de beek de 

Grote Beerze bedoeld is. Dat is een in de late 19e eeuw aangelegd dennenbos. Deels 

bestaat dit patroon uit rabatten haaks op de weg, en deels uit lijnen evenwijdig aan de 

weg. Dit bosje ligt op de noordelijke punt van een rug evenwijdig aan de Grote 
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Beerze. Direct ten noordoosten ervan ook een patroon op de AHN: dat zijn de 

beemdenperceeltjes van voor de RVK. 

Voor dit gebiedje in Archis 8 meldingen, alle wijzend op bewoning in ijzertijd en 

romeinse tijd. Hier liggen drie terreinen van hoge archeologische waarde plus nog 

twee die wettelijk beschermd zijn. 

 

OORDEEL: AHN-gegevens en ook luchtfoto’s 2006 – 2020 wijzen niet op raatakkers. 

Rabatten lijken hier het waarschijnlijkst. Niettemin in ijzertijd en romeinse tijd kennelijk 

druk bewoond plekje! 
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15 Knegselse Wallen 
 

Gem1832 Knegsel 

Gem2021 Eersel 

Opp_ha 90,8 

OORDEEL nee 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg; cfs_ruw_brabant_region 23 

Bodem zEZ23, Zb23 

Geomorf L41,L54 

Afst_grens 100 

Afst_kerk 950 

HG1800 kampen, bos(p) 

Fig. 15.1. Topografie 1901    Fig. 15.1. Topografie 2016 

Fig. 15.3. AHN3 raatakkers? 
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cfs_ruw_brabant_region 23: Knegsel – Breemakker, ahn2; wat lijnen geen t-stukken; 

Theunissen: houtwallen! mail Tom Doesborg, 30-10-2019. 

 

De voorgestelde plek betreft vermoedelijk de Knegselse Wallen, een groot 

wallencomplex bij Knegsel: een samenstel van (restanten van) wallen. Dit zijn geen 

akkerwallen, maar scheidingswallen in de heide. Waarschijnlijk werden ze in de jaren 

na 1664 aangelegd. Op 16 december 1664 kregen de dorpen Oerle, Vessem, 

Wintelre, Knegsel, Hoogcasteren onder Loon, Oostelbeers, Hees onder Eersel 

toestemming van de Staten-Generaal om 185 bunder (245 hectare) uit hun 

gemeinten aan particulieren te verkopen. De geldelijke opbrengst was bestemd om 

nog openstaande oorlogsschulden af te betalen.32 Vermoedelijk is toen ook in het 

ensemblegebied een strook heide uit de gemeint verkocht. Dat werd de groep ruime 

particuliere heidepercelen die daar in 1830 door het kadaster geregistreerd werd. Die 

grond werd dus niet, of in ieder geval niet blijvend, ontgonnen. Het werd een eigen 

stukje heide van de boeren van Knegsel en elders. De enige manier om in de heide 

een eigendom af te palen was het graven van een greppel en het daarlangs 

opwerpen van een walletje. Dat zijn de vaak noord-zuid lopende walletjes uit het 

wallensysteem. Dit zijn de wallen van type 2 volgens Theunissen en Theunissen. 33 

Fig. 15.4. Oud cultuurland van Knegsel en de heikampen met wallen van 1664 in 

1832. TEKENING K. LEENDERS, 2021. 

  

Tussen dit blok particuliere heidepercelen en de gemene heide in het zuiden werd 

een zware doorlopende wal aangelegd, vermoedelijk op last van de gemeint zelf. 

 
32 BHIC, Leen en Tolkamer 1664 dd 16 december 1664. 
33 Theunissen & Theunissen, 2012, 252. 



 
51 

Deze wal was aan de gemeintzijde erg steil en diende dus om het op de gemeint 

rondlopende vee uit de particuliere heidepercelen weg te houden. Dit zijn wallen van 

type 2 volgens Theunissen en Theunissen. 34 Omdat er bij onderzoek ook resten van 

palissades zijn aangetroffen, heeft deze lange wal ook een functie gehad als 

landweer.35 

Drie delen van de lange wal zijn als archeologisch monument of waardevol gebied 

aangeduid. Een klein deel is aangeduid als archeologisch rijksmonument. De 

cultuurhistorische waarde is zeer hoog.36  

De aangegeven plek beslaat deels ook de oude open akker van Knegsel en raakt net 

aan de plaats van de middeleeuwse kerk. Waarschijnlijk moet de plek enkele 

honderden meters naar het zuidoosten verschoven worden. Dan omvat ze wel de 

Knegselse Wallen. Maar die zijn voor raatakkers 2000 jaar te jong! 

Fig. 15.5. Binnen dit wallengebied blijkt er een gebiedje van 14 hectare te zijn dat wèl 

raatakkers vertoont. Dit wordt hierna behandeld als gebiedje 47. In bruin het 

oorspronkelijk aangegeven gebied 15 (R23). TEKENING K. LEENDERS, 2021. 

 

OORDEEL over 15: geen raatakkers, maar wallen uit 1664 en later. 

 
34 Theunissen & Theunissen, 2012, 252. 
35 Biggelaar e.a., 1993, 212; Theunissen & Theunissen, 2012. 
36 CHW. nr. L83 (HK-HL-12). 
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16 Woenselse Heide 
 

Gem1832 Woensel 

Gem2021 Eindhoven 

Opp_ha 6,1 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 35 

Veldmaat 35 m 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg; cfs_ruw_brabant_region 24;  

  info Nico Roymans, Luuk Keunen. 

Bodem pLn5 

Geomorf M53, R23 

Afst_grens 1530 

Afst_kerk 3090 

HG1800 hei(g) 

Fig. 16.1. Topografie 1901    Fig. 16.2. Topografie 2016 

Fig. 16.3. AHN3, de oorspronkelijke aanduiding. 
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cfs_ruw_brabant_region 24 (100 m oostelijker): Eindhoven – Vreedenoord, in 

stadspark? Mail Tom Doesborg. 

 

Het gebied was gemene heide die tussen 1880 – 1900 bebost werd met dennen. In 

dat bos liepen naast elkaar 5 rechte paden wat schuin naar de spoorlijn toe. Tussen 

1900 en 1928 werd in dat bos de Stichting Woensel gebouwd: een dozijn paviljoens 

met kapel: een RK gekkenhuis. Nu heet dit “Gezondheidscentrum De Grote Beek”. 

Het biedt medische zorg aan iedereen die is opgenomen op een afdeling van GGzE. 

Het hoofdgebouw dateert van 1918. Een deel van de lange paden werd toen 

overbouwd, het restant werd met een dwarspad verbonden. Nadien aanzienlijk 

uitgebreid. Daarbij zijn in het park tussen de gebouwen en de spoorlijn wat hoekige 

padenpatronen ontstaan. Voor een hoogspanningsleiding werd bovendien een lange 

strook evenwijdig aan de spoorlijn bomenvrij gemaakt. Dit alles kan op de AHN de 

indruk wekken van raatakkers, maar dat is dus niet terecht. 

Fig. 16.4. Plattegrond van het Landgoed De Grote Beek, Woensel, Eindhoven, 2021. 
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Fig. 16.5. AHN4-detail. 

 

De oorspronkelijke voorgestelde plek blijkt erg ruim genomen te zijn. In feite gaat het 

om een klein hoekje tussen twee beekdalen waarop een raatakkerpatroon 

herkenbaar is, met walletjes van 30 cm en een veldmaat van 35 meter: heel klassiek 

dus. Het patroon zet zich over het dalletje voort tot de spoorlijn. 

 

OORDEEL: Raatakkerpatroon tussen de gebouwen van Gezondheidscentrum De 

Grote Beek en de spoorlijn, ter weerszijden van een dalletje. 
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17 Bergeijk - Riethoven 
 

Gem1832 Bergeijk - Riethoven 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 84,2 

OORDEEL mogelijk 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem Y23, pZn23, zEZ23 

Geomorf L51, N51 

Afst_grens 0 

Afst_kerk 2340 

HG1800 hei(g), akker, bos(p) 

Fig. 17.1. Topografie 1901    Fig. 17.2. Topografie 2016 

Fig. 17.3. AHN3 

 

Raatakker-NB1.jpg: Plek 17 is in wezen een omhullende van de plekken 4, 5, 33 en – 

net er buiten – 32. Buiten die omhulde plekken zijn er op de AHN echter weinig 

sporen van raatakkers en des te meer van oude duinstructuren te zien. Misschien 

was er vroeger meer herkenbaar. Een groot recreatiegebied heeft een belangrijk stuk 

omgespit. 

 

OORDEEL: misschien 
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18 Witveldhoeve 
 

Gem1832 Grubbenvorst 

Gem2021 Horst aan de Maas 

Opp_ha 210,0 

OORDEEL niet 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem Hn23 

Geomorf M51, B53, L51 

Afst_grens 740 

Afst_kerk 4080 

HG1800 hei, bos, akker 

 

Fig.18.1. Topografie 1901    Fig. 18.2. Topografie 2016  

Fig. 18.3. AHN3  
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Fig. 18.4. Topografie 1850 

 

Midden 19e eeuw was hier het Witvelder Heitje, met daarin één boerderij: de 

Witveldhoeve. In de heide ontsprong op een moerassige plek de Gekkenbeek. Het 

noordoostelijke gedeelte van dennenbos en er liepen wat heibanen door het gebied 

en één “moderne” weg met kilometerpaaltjes: van Horst naar het zuidoosten, naar de 

Maas.  

In 1890 blijkt de strook ten oosten van de hoeve bebost te zijn, met veel kleine 

vierkante kavels. Op de kaart van 1901 staat dit oostelijke bos weer als heide 

aangegeven. Wel blijkt dan het zuidelijke deel van het gebiedje met dennen bebost te 

zijn. De landerijen van de hoeve waren wat vergroot. Op de kaart van 1924 blijkt het 

zuidelijke bos ontgonnen tot landbouwpercelen, op de kaart van 1927 ook de 

oostelijke strook deels. Op de kaart van 1963 blijkt ook het noordelijke bos 

grotendeels ontgonnen te zijn. De Gekkenbeek heet nu Gekkengraaf. 

 

Op de AHN schemeren nog sporen van de oude bosverkavelingen door. Wellicht zijn 

die voor raatakkers gehouden. Archeologisch: alleen een niet nader gedateerde 

steentijdbijl. 

 

OORDEEL: waarschijnlijk toont AHN bosperken uit de jaren 1850 – 1940 en niet 

raatakkers. 
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19 Gekkengraaf 
 

Gem1832 Grubbenvorst 

Gem2021 Horst aan de Maas 

Opp_ha 41,6 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 25, variabel. 

Veldmaat 39 m 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem Zb23 

Geomorf M51, R23 

Afst_grens 2060 

Afst_kerk 2570 

HG1800 bos 

Fig. 19.1. Topografie 1801    Fig. 19.2. Topografie 1901 

Fig. 19.3. Topografie 2020    Fig. 19.4. AHN3 

 

Het gebied, waardoor twee ingesneden beekjes lopen, was rond 1850 grotendeels 

bebost. In 1890 was het zelfs helemaal bos. Pas op de kaart van 1936 blijkt het 

westelijke deel agrarisch ontgonnen te zijn. Verder verandert er niet veel.  
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Archis heeft hier 7 meldingen, waaronder dat bij ontginning in 1930 karrevrachten 

scherven uit de Romeinse tijd zijn gevonden, met ook twee bronzen munten van 

Trajanus. Daarbij wordt erop gewezen dat vlak ten oosten van het gebiedje, 500 m 

van de vindplaats, een romeinse heerbaan liep (=Meerlose Baan?). Men vermoedt 

derhalve een nederzetting uit de Romeinse Tijd, mogelijk een wegstation. Terrein van 

archeologische betekenis 8342. 

Fig. 19.5. Combinatie van AHN2 en 3: Duidelijke raatakkers tussen beide dalen en 

noord van de Gekkengraaf tot de weg genaamd Losbaan. Noord van die weg is het 

patroon veel vager aanwezig. 

 

De AHN toont in het bosgebied naast rabatten ook vierkante bospercelen en scheef 

verlopende oude heibanen. In het agrarische gedeelte schemeren oude 
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perceelsvormen door die qua richting passen bij de nu gebruikte indeling, of horen bij 

kavellijnen uit de 19e eeuw. 

 

De oorspronkelijk aangegeven plek lag iets verschoven en is te groot.  

 

OORDEEL: nederzetting Romeinse tijd, mét duidelijke sporen van raatakkers. 

Kennelijk een in het bos gespaard gebleven deel van een groter raatakkergebied.  
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20 Kraijel Heide 
 

Gem1832 Maasbree 

Gem2021 Peel en Maas 

Opp_ha 96,2 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 40 

Veldmaat 36 m 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem Zb23 

Geomorf L51,M51 

Afst_grens 1040 

Afst_kerk 3610 

HG1800 hei, bos 

Fig. 20.1. Topografie 1901    Fig. 20.2. Topografie 2016 
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Fig. 20.3. AHN2.3,4 gecombineerd    Fig. 20.4. Detail uitloper. 

 

In 1850 was de centrale driehoek heide, met ten zuidwesten en oosten dennenbos. 

Tegen 1900 was ook de driehoek bebost, maar een deel van het zuidwestelijke bos 

was toen heide. Op de kaarteditie 1924 was de centrale driehoek weer hei omringd 

met dennenbos. Op de kaart van 1936 blijkt de oostelijke strook van de driehoek 

weer dennenbos, de rest is bouwland. In 1954 is de zuidwestelijke bosstrook 

uiteengevallen in een afwisseling van bos- en akkerpercelen. In de bospercelen 

verandert verder niet veel, maar vanaf 2000 staan de ingesloten open velden als 

weiland op de kaart. Vanaf 2015 geeft de kaart voor dit gebied aan: militair 

oefenterrein. Uit luchtfoto’s blijkt dat de open velden vanaf 2010 in toenemende mate 

weer een heidekarakter kregen, met her en der opschietende bosjes en een rij van 5 

rechthoekige percelen langs de noordwestzijde. 

 

Opmerkelijk is het noordelijkste bosperceel waarin ook duidelijke raatakkerpatronen 

te zien zijn. Op de naastliggende percelen is niets (meer) te zien: ontginning voor 

landbouw en industrie heeft daar kennelijk de sporen uitgewist. 
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Fig.20.5. AHN2 

 

AHN2 laat vooral in de strook die vanaf 1850 (en eerder…) steeds bos was een heel 

duidelijk patroon van raatakkers zien. Daarvan uitgaande blijkt dit patroon in verzwakt 

reliëf ook in de rest van het gebied aanwezig te zijn. Een uitloper naar het noorden 

wijst erop dat er door afgraving en ontginning veel verloren ging. Onder het 

raatakkerpatroon een ijstijdlandschap met grote ronde laagten waarin de raatakkers 

doorlopen. Op de hoogste gedeelten lijken ze echter te ontbreken. De veldjes zijn 

ongeveer 36 x 36 meter en no-zw (of nw-zo) georiënteerd. 

Een groot deel van het gebied is geklasseerd als Terrein van hoge archeologische 

waarde. Uit het gebied zijn twee informatieve archeologische meldingen. 121270: 

“nederzetting uit de Romeinse tijd. Op de aangegeven plaats lag slechts zeer weinig 

materiaal aan het oppervlak. Nader informeren wees uit dat de vondsten zijn 

verzameld in een uitgestrekt gebied. Het is niet eenvoudig om de omvang van de 

vindplaats vast te stellen.” En in het zuiden: 121271 verwijzend naar RAAP-rapport 

85; cat.nr. 19. 

 

OORDEEL: ja 

 



 
64 

21 Valkenheide 
 

Gem1832 Arcen en Velden 

Gem2021 Venlo 

Opp_ha 25,2 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 20 

Veldmaat 42 m 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem Zd30 

Geomorf L54 

Afst_grens 1420 

Afst_kerk 1820 

HG1800 hei 

Fig. 21.1. Topografie 1801    Fig. 21.2. Topografie 1901 

Fig. 21.3. Topografie 2020    Fig. 21.4. AHN3 

 

De aangegeven plek ligt net ten oosten van het Maasdal op de hoge gronden en is 

sinds de 19e eeuw dennenbos. 

 



 
65 

Fig. 21.5. Detail: combinatie AHN2, 3 en 4. 

 

In een vrij vlak gebied (uitblazingslaagte?) binnen een duinenboog zijn op de AHN 

weldegelijk enkele raatakkertjes te zien. Die plek heet op de topografische kaarten 

van 1967 en later: Valkenheide en ligt ten noorden van de Vliesveldweg, eigenlijk niet 

meer dan een brede brandgang in het bos. De Tranchotkaart noemt de heide waarin 

deze plek ligt Arcense Heide. Op de kadasterkaart van 1811 heet het noordelijke 

stukje: Vlaeke Heide, op deze Franstalige kaart misschien een verbastering van 

Vakkeheide zoals het in de OAT staat. De rest viel onder de Lommerheide. De OAT 

geeft hakhout aan in Vlakke Heide, en dennenbos in de rest. Ook in 1850 was dat 

gebied bebost en dat is altijd zo gebleven. Verdacht is wel dat enkele bospaden 

precies de walletjes volgen. Of zien we bospercelen uit de 19e eeuw? Archis heeft 

geen meldingen of waarnemingen uit dit gebied en ruime omgeving. 

 

OORDEEL: binnen de duinenboog een klein groepje raatakkers.  
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22 Heibloem 
 

Gem1832 Roggel 

Gem2021 Leudal 

Opp_ha 11,1 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 28 

Veldmaat 38 m 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem pZg23, Hn21 

Geomorf L51 

Afst_grens 1070 

Afst_kerk 3890 

HG1800 hei(g), ven 

Fig. 22.1. Topografie 1901    Fig. 22.2. Topografie 2016 

Fig. 22.3. AHN 2+3+4 

 

OORDEEL: Op het niet-afgegraven hoogland duidelijke sporen van raatakkers.  
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23 Horik Heide 
 

Gem1832 Nederweert 

Gem2021 Nederweert 

Opp_ha 98,3 

OORDEEL nee 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem Hn23 

Geomorf L51, M51 

Afst_grens 3210 

Afst_kerk 4785 

HG1800 hei(g) 

Fig. 23.1. Topografie 1901   Fig. 23.2. Topografie 2020 

Fig. 23.3. AHN3  



 
68 

Het grootste gedeelte van dit gebied was tot ca 1920 heide, met in het westen een 

randje omheinde landbouwpercelen van Ospel en in het oosten het begin van het 

moerassige dal van het Bientje. De topografische kaart van 1924 toont het 

heidegebied in ontginning, op de kaart van 1937 is alles ontgonnen tot een mozaïek 

van weiden en akkers. Op de kaart van 1958 is ook Het Bientje in ontginning. Hier is 

de hei dus direct ontgonnen tot landbouwgrond, zonder tussenliggende bos-fase. De 

kaart van 1967 toont de resultaten van ruilverkaveling, met grotere percelen. Daarna 

verdwijnen er nog meer perceelsgrenzen en komen er boerderijen bij. 

 

Op de AHN2 en AHN3 zijn zwakke terreinwelvingen te zien, maar geen 

raatakkerpatronen. Luchtfoto’s 2006 – 2020 tonen een onregelmatig patroon van 

natte en droge plekken. Er is één archeologische waarneming: nr 16264 scherf 

midden-romeins, gedaan op de rand tussen de kampen van Ospel en de hei. 

Fig. 23.4. Nog in de buurt (750 m oost van plek 23) een verdacht perceel noord van 

de Bientjesweg west van de waterzuivering. Hooguit één of twee raatakkertjes. Het is 

daar een oud vennetje.  

 

OORDEEL: geen spoor van raatakkers. 
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24 Gebleektendijk 
 

Gem1832 Nederweert 

Gem2021 Nederweert 

Opp_ha 46,3 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 60 

Veldmaat 40 m 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem Hn23 

Geomorf L51, M51 

Afst_grens 2500 

Afst_kerk 3900 

HG1800 hei(g) 

Fig. 24.1. Topografie 1901    Fig. 24.2. Topografie 2020 

Fig. 24.3. AHN3 
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In 1980 werden door Dhr. Bruekers op luchtfoto’s uit de jaren ’50 (destijds 

vervaardigd voor de ruilverkaveling; Bruekers 2018, 9) sporen ontdekt van raatakkers 

(ook wel Celtic fields genaamd). Ter plaatse was ook aardewerk uit de ijzertijd en 

Romeinse Tijd verzameld.37 Bruekers gebruikte luchtfoto’s uit 1955. In 2020 heeft 

Arnoldussen onderzocht of en hoe deze sporen op de AHN herkenbaar zijn.38 Zijn 

conclusie: De verwachte staat (conservering) en informatiewaarde is lastig met 

bureauonderzoek in te schatten, maar op basis van vergelijking van de rest-hoogte 

van de wallen te Nederweert met die te Someren (Arnoldussen & Scheele 2018) of 

Zeijen (Arnoldussen 2012), valt te verwachten dat in het grootste deel van het gebied 

geen of slechts ondiepe (basis)delen van de wallen als herkenbare eenheden 

onderzocht zouden kunnen worden. De grootste delen van de (eertijds hogere) 

wallen zullen in de bouwvoor zijn opgenomen (en daarmee voor veel typen 

onderzoek minder geschikt zijn). Akkersediment (tussen de wallen) zal vermoedelijk 

niet intact bewaard zijn. Op de best bewaarde delen is wellicht nog 10-15 cm van het 

antropogene pakket dat ooit de basis van de raatakkerwal vormde, te onderzoeken. 

Hierbij lijkt met name het gebied oostelijk van het weideperceel van ‘de Doufkoel’ 

(Fig. 5) de beste kansen op bewaarde wal-sedimenten te bieden. 

Fig. 24.4. Combinatie van luchtfoto 1955-sporen en AHN3 door Arnoldussen, 2020. 

 

OORDEEL: raatakkers aanwezig (geweest). 

 

 

  

 
37 Bruekers, 2018, 11. 
38 Arnoldussen, 2020. 
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25 Hasselsvennen 
 

Gem1832 Leende 

Gem2021 Heeze-Leende 

Opp_ha 20,6 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 30 

Maat  40 m 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg = cfs_ruw_brabant_font_point, ref = 33953 

  cfs ruw brabant regio 18  

Bodem Hd21 

Geomorf L51, L54 

Afst_grens 1220 

Afst_kerk 4350 

HG1800 hei(g) 

 

Fig. 25.1. Topografie 1901    Fig. 25.2. Topografie 2020 

Fig. 25.3. AHN3 oude begrenzing  
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Aanvankelijk gemene heide bij de Hassels Vennen. Vooral ten oosten van de vennen 

worden veel duinen aangegeven. Pas op de topografische kaart van 1953 is die heide 

(buiten de directe omgeving van de nu erg kleine Hasselsvennen) omgevormd tot 

dennenbos met een aantal ruime bosperken. Op de kaart van 2009 verschijnen in dat 

bos afgeronde heidevlakten. Dennen gaan 60 jaar mee, dat klopt dus ongeveer… Nu 

is daar zelfs een groot bosperk geheel heide geworden en de vennen zijn weer wat 

groter. 

Fig. 25.4. De AHN, combinatie van AHN2 en 3, toont in de bosperken ten zuidoosten 

van de Hasselsvennen opvallende raatakkertjes. Ze lijken zich niet netjes aan de 

bospaden van ca 1950 te houden en dus ouder te zijn. De veldjes zijn ongeveer 40 x 

40 meter, de walletjes zijn tussen 25 en 50 cm hoog. 

 

Er is één warrige archeologische waarneming: nr. 33953 die eerst 105 km te 

noordelijk was opgegeven, toen 100 km naar het zuiden verhuisde en tenslotte nog 

eens 5 km verder om hier bij de Hasselsvennen uit te komen. Kennelijk een melding 

van Von Freitag Drabbe, die dus op luchtfoto’s van kort na de oorlog deze walletjes 

gezien zal hebben: wal, ijzertijd-romeins. Vindplaats is door Frijtag Drabbe / v.d.Poel 

nader gepreciseerd als "het Z.gedeelte v/d Hasselsvenen". De aard van de feitelijk 

waargenomen sporen is onduidelijk, zoals in het artikel van Van der Poel ook wordt 

aangegeven omdat er geen veldonderzoek op is gevolgd. 

 

cfs ruw brabant regio 18: Leende - Hasselvennen, AHN2 Jap Smits SBB. 

 

OORDEEL: ja, duidelijke raatakkers. 
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26 Brugse Heide 
 

Gem1832 Valkenswaard 

Gem2021 Valkenswaard 

Opp_ha 38,6 

OORDEEL nee 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg, cfs_ruw-brabant_polyline (10),  

  deel van Cfs_ruw-brabant-region 10 

Bodem Hn21, Ass beekdal 

Geomorf R42, L54, L51, M51 

Afst_grens 250 

Afst_kerk 3550 

HG1800 hei(g), beemd, ven 

Fig. 26.1. Topografie 1901    Fig. 26.2. Topografie 2016 

Fig. 26.3. AHN3  
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Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (10) geeft hier een groep van 3 zw-no gerichte 

lijnen aan, juist ten oosten van de plek die door Raatakker-NB1.jpg wordt 

aangegeven. Beide plekken hier tot één plek verenigd. Waarop de schuine lijnen 

gebaseerd zijn is duister. Mogelijk artefacten door vluchtlijnen eerste veries AHN. 

Cfs_ruw-brabant-region 10 zegt: zeelberg (ahn-veel te recht). Opm. KL: Zeelberg is 

2,5 km noordelijker! 

 

Rond 1850 was hier in het westen het moerassige beekdal van de Dommel, aan de 

oostzijde gemene heide en daartussen een strook met duinen en twee vennen: het 

Oomsven en het Meelbergsven. Over de hei een noord-zuidweg: de Achelsedijk. In 

1864 werd iets oostelijker de spoorlijn Eindhoven - Valkenswaard - Hasselt 

aangelegd. Op de kaart van 1901 verschijnen op de heide de eerste kleine spontane 

bosjes. In het dal van de Dommel beemden het heggen. Op de kaart van 1928 lijkt 

het gedeelte tussen het Dommeldal en de Achelse Dijk in ontginning te zijn: geheel 

wit, wat ook op een akker dan duiden. Daarin een “eilandje” heide met twee 

vennetjes. Ten oosten van de Achelse Dijk nu weiden. De kaart van 1953 tekende 

weiden en akkers dooreen. Het Oomsven heet nu Taamven en is net als het 

Meelbergsven een gebiedje met ven, hei, duinen, bosjes. De verkaveling van het 

Dommeldal staat niet meer op de kaart: afwisseling van weide, bosjes, moeras en ten 

westen van het Taamven een dicht begreppeld gebiedje dat op de kaart van 1973 

weer verdwenen is. De Achelse Dijk heet op de kaart van 1963: Maastrichterweg. De 

spoorlijn werd in 1985 buiten gebruik gesteld. Verder verandert er niet veel. 

Fig. 26.4. AHN2 en 3 gecombineerd. 

 

De AHN toont in dit gebied geen raatakkers. Wel liggen er op het ruggetje tussen het 

Meelbergsven en het kleine vennetje wat dwarsruggetjes, maar die vormen geen 

raatpatroon en de ruggetjes liggen parallel aan de sloten ter plaatse.  

 

Er is uit dit gebiedje één archeologische melding: 30447: veel mesolithische 

vuursteenartefacten op zandpad langs de westkant van de Dommel. 

 

OORDEEL: geen raatakkers.  
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27 Beeker Heide 
 

Gem1832 Borkel en Schaft 

Gem2021 Valkenswaard 

Opp_ha 69,2 

OORDEEL nee 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg, Cfs_ruw-brabant-region 6 

Bodem pZn21,Hn21 

Geomorf M41 

Afst_grens 420 

Afst_kerk 2200 

HG1800 hei(g), ven 

Fig. 27.1. Topografie 1901     Fig. 27.2. Topografie 2016 

Fig. 27.3. AHN3  
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Het gebied was vanouds gemene heide, met aan de westrand drie vennen, van noord 

naar zuid het Boschven, Eggelven en Langven. Aan de oostzijde, net over de weg 

naar Borkel, het kleine gehucht Klein Borkel. Pas op de kaart van 1953 zien we een 

geheel ontgonnen gebied, verdeeld in ruime vlakken tussen rechte wegen: 

afwisselend akker en wei en een enkele boerderij. De ruilverkaveling heeft de 

percelen nog wat groter gemaakt en er zijn meer boerderijen gekomen. Er 

verdwijnen wegen en tal van perceelsgrenzen. 

Fig. 27.4. AHN 2 en 3 gecombineerd 

 

Op de AHN is niets raat-achtigs te zien. Wel schemeren hier en daar sporen van de 

eerste verkaveling uit de jaren 1940 door. 

 

cfs_ruw-brabant_polyline (9) geeft hier een groep van 5 zw-no gerichte lijnen aan. 

Waarop deze gebaseerd zijn is duister. Cfs_ruw-brabant-region 6, 300 meter 

noordelijker, zegt: Westerhoven zuid (ahn- te regelmatig?). 

 

Er zijn geen archeologische meldingen of vondsten uit dit gebiedje. 

 

OORDEEL: geen raatakkers te bekennen. 
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28 Voordenberg 
 

Gem1832 Riethoven - Westerhoven 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 9,6 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 30 (oostelijke groep), 50 (westelijke groep) 

Maat  40 m 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg; cfs_ruw_brabant_region 20 

Bodem Zd21, cY23 

Geomorf L51, L54 

Afst_grens 0 

Afst_kerk 1850 

HG1800 hei(g), bos(p), akker 

Fig. 28.1. Topografie 1901    Fig. 28.2. Topografie 2020 

Fig. 28.3. AHN3 oude begrenzing  
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Het gebied is een punt hoge grond tussen het dal van de Keersop in het oosten en 

dat van de Heiereindse Loop aan de noordwestzijde. Het dal van de Heiereindse 

Loop was beemdengebied met smalle perceeltjes dwars op de beek en met struiken 

of bomen op de perceelsgrenzen. Tegen de beekdalen lag in 1850 een strook heide, 

meer naar het hogere zuidoosten was een afwisseling van bos en agrarische 

percelen. Net buiten het gebied lagen de gehuchten Heijereind en Braambosch van 

het dorp Westerhoven. Over de rug liep een oude weg naar een voorde over de 

Heiereindse Loop. Die weg liep juist tussen beide raatakkergebiedjes door. 

Op de kaart van 1901 is het bos massiever geworden, met nog enkele agrarische 

percelen. Op de kaart van 1972 blijkt dat delen van het heidegebied dat nu 

Goorbroek heet ontgonnen zijn. In 1953 blijkt heel het Goorbroek tot weiland 

ontgonnen te zijn. De heggen van de beemden langs de Heiereindse Loop zijn er niet 

meer: alleen nog sloten. In het bos zijn wat meer gaten gevallen en tussen 1963-1973 

werd er een flink perceel uitgegraven. De kaart van 1986 laat zien dat de 

ruilverkaveling die beemdenstructuur helemaal opgeruimd heeft: het dat van de 

Heiereindse is amper herkenbaar. 

Fig. 28.4. AHN 2 en 3 gecombineerd 

 

De AHN toont alleen op het uiterste puntje van de hoge gronden duidelijke sporen 

van raatakkers. Beide groepjes lijken ieder op hun eigen beekdal (Keersop, 

Heiereindse Loop) georiënteerd te zijn. De veldjes meten ongeveer 35 bij 45 meter. 

De walletjes ongeveer 30 cm hoog. Beide gebiedjes zijn bos waardoor op luchtfoto’s 

niets te zien is. 

 

cfs_ruw_brabant_region 20 (oostelijk deel van 28): info = AHN2, Van der Sanden 

2015, 35 fig. 15. 

 

Archeologische meldingen zijn er voor het gehucht Braambosch aan de zuidrand van 

het gebied: romeins, ijzertijd-urnenveld. 

 

OORDEEL: twee deelgebiedjes met pertinente raatakkersporen. Ongetwijfeld zijn er 

ook heel wat raatakkers weggegraven (1963-1973). 
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29 Braambosch 
 

Gem1832 Westerhoven 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 5,8 

OORDEEL nee 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg; cfs_ruw_brabant_region 21 

Bodem Zb23, zEZ21 

Geomorf L51 

Afst_grens 510 

Afst_kerk 1290 

HG1800 akker 

Fig. 29.1. Topografie 1901   Fig. 29.2. Topografie 2016 

Fig. 29.3. AHN3  
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Tot ca 1940 grotendeels bosgebied, bestaand uit veel particuliere percelen. Op de 

topografische kaart van 1953 blijkt dat er aan de westzijde een flink stuk van het bos 

ontgonnen en afgegraven is. Dat veld reikt na de ruilverkaveling tot de huizen van het 

gehucht Braambos. 

 

Op de AHN zien we in het bos structuren die samenhangen met de kadastrale 

bospercelen.  

 

Er zijn geen archeologische meldingen uit dit gebied 

cfs_ruw_brabant_region 21 (100 meter oostelijker): Riethoven-Steltakkers, verder 

geen info. Opm. KL: Dit betreft de afgegraven gronden! 

 

OORDEEL: bospercelen, geen raatakkers. 
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30 Daalakkers-Lange Akkers 
 

Gem1832 Westerhoven 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 57,4 

OORDEEL nee 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg 

Bodem zEZ23, cY23 

Geomorf L51, N51 

Afst_grens 280 

Afst_kerk 280 

HG1800 bos, akker 

Fig. 30.1. Topografie 1901    Fig. 30.2. Topografie 2016 

Fig. 30.3. AHN3 
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De Daalakkers en de Lange Akkers vormen samen een belangrijk en groot open 

akkergebied van Westerhoven. Deze akkers liggen op de brede rug tussen de 

Heiereindse Loop in het noordwesten en de Keersop in het zuidoosten. Aan de 

noordwestzijde van de akker, op de overgang naar het dal van het Rijtje, lagen wat 

dennenbosjes, grotendeels buiten de getekende ovaal. Dat is kennelijk 19e-eeuwse 

aanplant op gronden van mindere kwaliteit. Rond 1975 werd door het zuiden van de 

ovaal een doorgaande weg N397 aangelegd. Geleidelijk is die de zuidgrens van het 

akkercomplex geworden. 

Fig. 30.4. AHN3 met kadastrale percelen 1832 

 

Voor zover er wat te zien valt op de AHN, betreft dat de sporen van de oude 

verkaveling, of die welke bij de ene boerderij in dit gebied ooit aangelegd werd. 

Verder valt een algemene streperigheid op die niet bij de kadastrale verdeling hoort 

maar wel perfect past bij de wijze waarop de velden sinds de ruilverkaveling gebruikt 

worden. 

 

Er zijn geen archeologische meldingen of vondsten in dit gebied of naaste omgeving. 

Het is onwaarschijnlijk dat een ijzertijd-raatakkerpatroon door een plaggendek van 50 

– 120 cm dik heen nog waarneembaar is. 

 

OORDEEL: geen raatakkers waarneembaar. 
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31 Ender Akkers 
 

Gem1832 Bergeijk 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 42,4 

OORDEEL nee 

 

Bron1  Raatakker-NB1.jpg, cfs-ruw-brabant-region 4 en 22 

Bodem zEZ23 

Geomorf L51, L41 

Afst_grens 320 

Afst_kerk 1490 

HG1800 akker 

Fig. 31.1. Topografie 1901    Fig. 31.2. Topografie 2016 

Fig. 31.3. AHN3 
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De Ender Akkers vormen samen een belangrijk en groot open akkergebied van 

Bergeijk. Deze akkers liggen op de brede rug tussen de Heiereindse Loop in het 

noordwesten en de Keersop in het zuidoosten. Aan de noord van de akker, op de 

overgang naar het dal van het Rijtje en de heide ten westen daarvan, lagen wat 

dennenbosjes, grotendeels buiten de getekende ovaal. Dat is kennelijk 19e-eeuwse 

aanplant op gronden van mindere kwaliteit. In de loop van de 19e eeuw werd steeds 

meer van deze oude akker bebost. Bij de ruilverkaveling werd de nieuwe weg 

“Enderakkers” schuin door de oude structuren aangelegd. Vanaf 1987 heten de 

resterende akkers op de kaart ineens Riethovense Akkers. De oorspronkelijke naam 

Enderakkers verwijst naar het gehucht waar de boeren woonden die deze akker 

gebruikten: het (Berg)Eykereind. 

 

Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (5) geeft hier een groep van 6 o-w en n-z gerichte 

lijnen aan. Mogelijk artefacten, vluchtlijnen van AHN. cfs-ruw-brabant-region 4 en 22 

zegt: Bergyk-Noord (ahn vermoeden) resp. Riethoven - N613: AHN2. 

 

De AHN toont duidelijke structuren. Die hangen echter samen met de middeleeuwse 

percelering van voor de ruilverkaveling. Het zijn geen sporen van raatakkers. 

 

Er zijn geen archeologische meldingen of vondsten in dit gebied of naaste omgeving. 

Het is onwaarschijnlijk dat een ijzertijd-raatakkerpatroon door een plaggendek van 50 

– 120 cm dik heen nog waarneembaar is. 

 

OORDEEL: geen raatakkers maar middeleeuwse akkerstructuren op AHN. 
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32 Bergeijk-Aan de Steenovens 
 

Gem1832 Bergeijk 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 0,7 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 30 

Veldmaat 30 m 

 

Bron1  Milikowski, 1985. 

Bodem pZn23 

Geomorf L51 

Afst_grens 120 

Afst_kerk 1890 

HG1800 bos(p) 

Fig. 32.1. Topografie 1901    Fig. 32.2. Topografie 2020 

Fig. 32.3. AHN3  
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Uit CH-inventaris Bergeijk: 

 

Uniek nr. 1.36.2.0659 

Coördinaten Onbekend ➔ moet zijn: 153250, 372060 

Plaats Boshoven 

Toponiem Eikestraat 

Naam vinder AIVU/IPP 

Datum vondst 1949 

Verwerving archeologisch: luchtkartering 

Beschrijving Op oude luchtfoto's is een mogelijk celtic field gesignaleerd, op de 

foto's van 1966 was dit patroon niet meer herkenbaar. 

Datering IJzertijd - IJzertijd 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting Celtic field gezien op luchtfoto's 

Literatuur Milikowski, E.. Archeologische luchtkartering van het gebied Eersel 

- Riethoven - Bergeijk. IN: Slofstra, J., H.H. van Regteren Altena, 

F.Theuws. Het Kempenprojekt 2. Een regionaal archeologisch 

onderzoek in uitvoering. Waalre, 1985, blz. 79 - 85. 

Bron Archis 

Archis nr. 34085 

 

In feite betreft het thans twee gebiedjes (33 en 32) met een onderlinge afstand van 

minder dan 400 meter. Het noordelijke ligt in de oude gemeente Riethoven en wordt 

hieronder beschreven als nr 33. Het zuidelijke ligt in de oude gemeente Bergeijk, dat 

is dit nr 32. Zie ook de nrs 4, 5 en 17. 

Milikowski geeft op basis van luchtfoto’s net ten zuiden van de N397 dit perceeltje 

met raatakkersporen aan. Intussen is dit perceel ca 50 cm afgegraven, de AHN 

vertoont er geen raatakkersporen meer. Het perceel lag even ten westen van het 

perceel De Steenoven dat aan de oostzijde aan de Riethovense Dijk grensde. 

 

OORDEEL: raatsporen op oude luchtfoto. 
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33 Riethoven-Grote Heide 
 

Gem1832 Riethoven 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 2,0 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 35 

Veldmaat 40 m 

 

Bron1  Milikowski, 1985; Cfs_ruw-brabant-region 9 

Bodem Zb23 

Geomorf L51 

Afst_grens 270 

Afst_kerk 2070 

HG1800 bos(p) 

Fig. 33.1. Topografie 1901    Fig. 33.2. Topografie 2016. 

Fig. 33.3. AHN3 
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Uit CH-inventaris Bergeijk: 

Uniek nr. 1.36.2.0659 

Coördinaten Onbekend ➔ moet zijn: 153290, 372510 

Plaats Boshoven 

Toponiem Eikestraat 

Naam vinder AIVU/IPP 

Datum vondst 1949 

Verwerving archeologisch: luchtkartering 

Beschrijving Op oude luchtfoto's is een mogelijk celtic field gesignaleerd, op de 

foto's van 1966 was dit patroon niet meer herkenbaar. 

Datering IJzertijd - IJzertijd 

Cultuur onbekend/n.v.t. 

Toelichting Celtic field gezien op luchtfoto's 

Literatuur Milikowski, 1985. 

Bron Archis 

Archis nr. 34085 

 

In feite betreft het thans twee gebiedjes met een onderlinge afstand van minder dan 

400 meter. Het noordelijke ligt in de oude gemeente Riethoven en wordt hier 

beschreven als nr 33. Het zuidelijke ligt in de oude gemeente Bergeijk, dat is nr 32 

hiervoor. Zie ook de nrs 4, 5 en 17. 

 

Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (3) geeft hier een groep van 3 zw-no gerichte lijnen 

en een kruisende lijn aan. Waarop deze gebaseerd zijn is duister. Mogelijk storende 

vluchtlijnen van AHN1. Cfs_ruw-brabant-region 9 tekent iets groter maar geeft geen 

info. De Topografische kaart noteert in dit blok: Grafheuvels. 

 

OORDEEL: raatakkers gezien op oude luchtfoto en het sluit aan bij nr. 4. 
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34 Collse Heide 
 

Gem1832 Nuenen ca. 

Gem2021 Nuenen ca. 

Opp_ha 89,0 

OORDEEL mogelijk 

 

Bron1  cfs ruw brabant font point, ref = 33170 

Bodem Hd21, Hn21 

Geomorf L51,L54,N94 

Afst_grens 470 

Afst_kerk 2820 

HG1800 hei(g), ven, duin 

Fig. 34.1. Topografie 1901    Fig. 34.2. Topografie 2016 

Fig. 34.3. AHN3. Rechts de vuilstortberg. 
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Aanvankelijk gemene heide met twee vennen (Gulbergsven tegen de huidige vuilstort 

en het Hanenven wat zuidelijker) en wat duintjes. Rond 1900 beginnende spontane 

bosontwikkeling en dennen in het noorden tegen de spoorlijn. Enkele lange stroken 

doen een (mislukte?) poging tot ontginning vermoeden. Pas op de kaart van 1928 

enkele ontgonnen vlakken. In 1954 is er al meer ontgonnen. Er is alleen nog wat 

heide, vennen en bossen aan de zuidoostzijde. In 1964 verschijnt er een 

goederenspoor ten oosten van het gebiedje en een loshaven aan het kanaal: het 

begin van het VAM-compostbedrijf. De grote vuilstort (reikt nu tot 60 m + NAP) 

verschijnt op de kaart van 1984. Het industriegebied Eeneind II verschijnt op de kaart 

van 1993. In 1998 blijkt in de oosthoek van het gebiedje een golfterrein aangelegd te 

zijn. Nadien is haast heel het gebied bebost geraakt. Het Hanenven heet, na een 

naamloze periode 1973 – 1993) nu Schooiersven.  

 

Aangegeven punt van waarnemingsnr 33170 op hele kilometers X,Y=167,384 is dus 

een ruwe indicatie. Gemarkeerd werd de Collse Heide zoals die in 1900 was.  

 

Waarnemingsnr 33170 uit Archis: 'netvormige akkercomplexen'. De documentatie in 

het CAA bestaat uit een door R.H.J. Klok ingevuld memorandum-fiche met de tekst: 

'51G +- 167/384. Litt. Ber. ROB 1960-'61, art. Van der Poel, p. 155. Ir. von Frijtag 

Drabbe deelde mede, dat hij meende te hebben waargenomen aanwijzingen van 

netvormige akkercomplexen op luchtfoto's op de Kolse heide bij Tongelre'. 

Andere “waarnemingen”: 44564: crematieurn, mogelijk van Gulbergven; 45900: 

pijlpunten en stenen hamer, niet gecontroleerd; 33169: bronstijdspullen. 

 

De AHN laat in de resterende niet afgegraven of opgehoogde stroken niets zien dat 

op raatakkers lijkt. 

 

OORDEEL: mogelijk. Het zou goed zijn die oude luchtfoto op te sporen en nog eens 

goed te bekijken. Wellicht zaten die sporen waar nu het industrieterrein of de 

golfbaan liggen. 
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35 Zundertse Molenakkers 
 

Gem1832 Zundert 

Gem2021 Zundert 

Opp_ha 58,8 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant font point, ref = 51152 

Bodem zEZ23. Kanters: moderpodzol. 

Geomorf L1,B53 

Afst_grens 2320 

Afst_kerk 1000 

HG1800 akker (open akker) 

Fig. 35.1. Topografie 1901    Fig. 35.2. Topografie 2016 

Fig. 35.3. AHN3 
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Aangegeven is héél het complex van de Zundertse Molenakkers, gelegen op een rug 

tussen de Kleine Beek aan de noordwestzijde en de Aa of Weerijs (in Zundert Grote 

Beek geheten) aan de zuidoostkant. 1,4 km noordoost van de akker stond een 

Romeinse tempel. Het noordoostelijke gedeelte van de akker is nog landbouwgebied 

met veel boomkwekerijen. 

 

Waarnemingsnummer 51152: aardewerk neolithicum tot nieuwe tijd, waaronder 

ijzertijd en romeins. 

 

Archis meldt verder: 

In het plangebied is tijdens het karterend booronderzoek een esdek aangetroffen. In 

overeenstemming met de resultaten van het bureauonderzoek zijn tijdens het 

booronderzoek archeologische indicatoren uit de Prehistorie en Late Middeleeuwen 

aangetroffen. De vondsten zijn aangetroffen in het esdek en liggen dus niet meer in 

situ. Op basis van het handgevormde aardewerk wordt geconcludeerd dat het 

plangebied in de Prehistorie bewoond/beakkerd is geweest. Gesteld kan worden dat 

het plangebied onderdeel was van een Celtic Field uit de Late Bronstijd en IJzertijd. 

Alhoewel de vondsten in het plangebied niet meer in situ liggen in waarschijnlijk een 

deel van het oorspronkelijk bodemprofiel is opgenomen is het esdek, fungeert het 

esdek als een buffer tegen landbouwactiviteiten. Daarom moet in het plangebied 

rekening gehouden worden met het voorkomen van (de basis van) grondsporen. 

 

OORDEEL: onder andere in de ijzertijd werd hier geakkerd, zo leidt men af uit 

aardewerkscherven. Maar raatakkers (met walletjes dus) werden niet expliciet 

aangetoond. Dus: nee.   
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36 Lage Heide 
 

Gem1832 Eersel 

Gem2021 Eersel 

Opp_ha 140,7 

OORDEEL mogelijk 

 

Bron1  cfs ruw brabant polyline 4, Cfs_ruw-brabant-region 5 en 7 

Bodem pZn30, Hn21 

Geomorf M41, L41 

Afst_grens 610 

Afst_kerk 2170 

HG1800 hei(g) 

Fig. 36.1. Topografie 1901    Fig. 36.2. Topografie 2016 

Fig. 36.3. AHN3 oude gebiedsafbakening. 
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Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (4) geeft hier een groep van 8 zw-no gerichte lijnen 

aan. Waarop deze gebaseerd zijn is duister. Mogelijk vluchtlijnen op AHN1. Cfs_ruw-

brabant-region 5 en 7 geven geen info. 

 

Het zou logischer geweest zijn heel de Lage Heide tussen Stokkelen (onder Eersel) 

en Hoge Berkt (onder Bergeijk) aan te duiden. Dat was een relatief laag en vlak 

gelegen heidegebied dat pas in 1953 als ontgonnen op de kaart verschijnt. Het was 

toen door een wegenstelsel in ruime vierkanten verdeeld die verder in 

gebruikspercelen verdeeld waren, met als hoofdrichtingen no-zw en nw-zo. In 

hoofdlijnen is die structuur er nog. Luchtfoto’s van kort na de oorlog kunnen heel wel 

sporen getoond hebben die nu na 70 jaar ploegen en eggen verdwenen zijn. Op 

luchtfoto’s 2006 – 2020 staan geen sporen die op raatakkers wijzen. 

 

OORDEEL: niets te zien op AHN. Het zou goed zijn oude luchtfoto’s op te sporen en 

nog eens goed te bekijken.  
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37 Hobbeler Heide 
 

Gem1832 Riethoven 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 18,0 

OORDEEL niet 

 

Bron1  cfs ruw brabant polyline 1, Cfs_ruw-brabant-region 8 

Bodem pZn30, EZg23, Hn21 

Geomorf L41, R42 

Afst_grens 150 

Afst_kerk 2460 

HG1800 hei(g), beekdal 

Fig. 37.1. Topografie 1901    Fig. 37.2. Topografie 2016 

Fig. 37.3. AHN3 
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De Hobbeler Heide was het heidegebied tussen het Riethovense gehucht Hobbel en 

het dalletje van de Aa of Run. Het aangegeven gebied is daarvan de westpunt, met 

ook een stukje beekdal. In dat beekdal lagen beemden met op de perceelsranden 

houtwas, mogelijk elzen. De hei bleef hier bestaan tot in de jaren 1940. Op de kaart 

van 1953 staat heel het gebied voor het eerst als ontgonnen, merendeels als 

grasland, met wat bosjes op de rand van het beekdal. De beemden zijn er dan nog, 

maar de houtwas op de perceelsgrenzen niet meer. Op de kaart van 1963 zijn veel 

van die beemdpercelen samengevoegd. Op de kaart van 1986 is het resultaat van 

ruilverkaveling te zien. De bosjes op de dalrand zijn verdwenen, er is een afwisseling 

van akkers, weiden en bospercelen en de aansluiting van de bij de ontginning 

aangelegde weg genaamd De Steen op de aloude Schaiksedijk is veranderd. 

Sindsdien verdere perceelsvergroting en in 2019 de bouw van grote agrarische 

gebouwen aan de Schaikse Dijk. 

 

Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (1) geeft hier een groep van 4 zw-no gerichte lijnen 

aan. Waarop deze gebaseerd zijn is duister. Mogelijk vluchtlijnen van AHN1. Cfs_ruw-

brabant-region 8 (iets groter getekend) geeft geen info. 

 

Geen archeologische meldingen uit dit gebied of naaste omgeving. 

 

De AHN laat zien dat het gebied verdacht vlak ligt, alsof de ruilverkaveling er erg z’n 

best op gedaan heeft. Van raatakkersporen is hier op de hoogtekaart dus geen 

sprake. Ook in de naaste omgeving niet. 

 

OORDEEL: geen raatakkers te zien op AHN. 
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38 Venbergse Heide 
 

Gem1832 Valkenswaard 

Gem2021 Valkenswaard 

Opp_ha 70,9 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant polyline 6, deel van Cfs_ruw-brabant-region 10 

Bodem pZn21,Hn21, Hd21,zEZ 

Geomorf L51 

Afst_grens 1000 

Afst_kerk 1820 

HG1800 hei(g) 

Fig. 38.1. Topografie 1901    Fig. 38.2. Topografie 2016 

Fig. 38.3. AHN3 
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Vanouds gemene heide nabij de Venbergse watermolen. Door die heide liepen twee 

oude wegen van noord naar zuid: de Achelse Dijk naar Borkel en de Kluisdijk naar de 

Achelse Kluis. Schuin daar doorheen een heibaan die bij de watermolen uitkwam. In 

1864 werd net ten oosten van het gebied de spoorlijn Eindhoven – Valkenswaard – 

Hasselt aangelegd die tot 1985 in gebruik bleef. Op de kaart van 1901 – 1902 blijkt 

heel het gebied ontgonnen te zijn tot bos, met heel wat wegen en bosperken en aan 

de oude molenbaan de Heihoef. Op de kaart van 1927 blijkt bijna al dat bos weer 

verdwenen: nu vooral weiden en wat akkerland tussen de oude boslanen met nog 

hier en daar een perceeltje dennen. Op de kaart van 1953 is de Heihoef herdoopt tot 

De Hoeven en de meeste dennenbosjes zijn nu verdwenen. Alleen ten oosten van de 

Achelse Dijk wat percelen met dennen en een perceeltje heide met bosjes. De kaart 

van 1986 toont het effect van de ruilverkaveling: grotere percelen. Nadien nog wat 

grote agrarische bedrijven bijgebouwd. 

 

AHN laat geen sporen van raatakkers zien. Wel blijkt er veel afgegraven. Alleen op 

niet-afgegraven percelen mag je nog raatakkersporen verwachten, maar daar zien we 

hooguit wat oude stuifduintjes of restanten van de oude molenbaan die door de laat-

19e-eeuwse ontginning onderbroken werd. De vierkantige patronen die we zien gaan 

op die ontginningsfase terug. 

 

Archeologische meldingen: geen 

 

Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (6) geeft hier een groep van 5 zw-no gerichte lijnen 

aan. Waarop deze gebaseerd zijn is duister. Mogelijk vluchtlijnen AHN1. Cfs_ruw-

brabant-region 10 zegt: zeelberg (ahn-veel te recht). 

 

OORDEEL: geen raatakkers herkenbaar op AHN. 
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39 Zeelbergse Brug 
 

Gem1832 Valkenswaard / Leende 

Gem2021 Valkenswaard / Heeze-Leende 

Opp_ha 28,0 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant polyline 7, deel van Cfs_ruw-brabant-region 10 

Bodem EZg21 

Geomorf R23, L51 

Afst_grens 70 

Afst_kerk 3860 

HG1800 beekdal, beemden 

Fig. 39.1. Topografie 1901    Fig. 39.2. Topografie 2016 

Fig. 39.3. AHN3 
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Dit is vanouds een beemdengebied aan weerszijde van de Tongelreep, tussen de 

Zeelbergse Brug en de brug bij Bruggenhuizen. Ten oosten van de beek heten die 

beemden: Mollenveldjes met daarlangs de Mollenstraat. Daar ten oosten van sluit er 

een vroeg ontgonnen strookje van de heide op aan dat net buiten het aangegeven 

gebied valt. De beemden waren in smalle perceeltjes verdeeld met houtwas op de 

perceelsgrenzen. Enkele van die stroken waren in 1900 al omgevormd tot akkers, 

vooral bij het gehucht Zeelberg. In 1935 blijken meer percelen akker geworden te zijn 

en andere zijn met loofhout begroeid. De kaart van 1953 laat zien dat veel 

perceelsrandbegroeiing verdwenen is: alleen nog slootjes. In 1965 blijkt dat veel 

akkertjes weer grasland geworden zijn. De ruilverkaveling heeft de 

streepjesverkaveling bij Zeelberg laten verdwijnen en in de Mollenveldjes percelen 

samengevoegd. Uit de kaart van 1993 blijkt dat daar nu ook grote percelen, meest 

akker, liggen en dat de Mollenstraat daardoor onderbroken werd. In 2004 verdween 

het zuidelijke restant daarvan van de kaart. 

 

Op de AHN zijn hier geen sporen van raatakkers te zien. 

 

Uit het gebiedje zijn geen archeologische meldingen. Wel uit de naaste omgeving: 

steentijd en romeins. 

 

Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (7) geeft hier een groep van 3 zw-no gerichte lijnen 

aan die 3 nw-zo lopende lijnen kruisen. Waarop deze gebaseerd zijn is duister. 

Mogelijk vluchtlijnen AHN1. Cfs_ruw-brabant-region 10 zegt: zeelberg (ahn-veel te 

recht). 

 

OORDEEL: geen raatakkers te zien. Beemden in een beekdal zijn bovendien een 

onwaarschijnlijke plek voor raatakkers: veel te nat. 
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40 Rouwvennen 
 

Gem1832 Soerendonk ca, Heeze 

Gem2021 Heeze-Leende 

Opp_ha 94,2 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant polyline 8 

Bodem HN21 

Geomorf M51 ,L51 

Afst_grens 180 

Afst_kerk 3940 

HG1800 hei(d), ven 

Fig. 40.1. Topografie 1901    Fig. 40.2. Topografie 2016 

Fig. 40.3. AHN3 



 102 

Oorspronkelijk een natte heide met veel vennen, grotendeels behorende bij het 

Averboodse abdijgoed Sterksel dat gemeentelijk onder Soerendonk c.a. hoorde, en 

deels domeinheide van de heer van Heeze die de hei door zijn dorpelingen liet 

gebruiken. Op de 17e-eeuwse kaart van Sterksel staat het gebied als deel van de 

“Groote Heide” aangegeven, met enkele vennen op de grens met Heeze: het 

Graftven en de Rauwe Bleijk.39 

 

Op de kaart van 1901 blijken er ten noordoosten en zuiden van de Rouwvennen 

grote bossen te staan. De rouwvennen zelf staan als een natte heide aangegeven. Op 

de kaart van 1929 is de wereld geheel veranderd. Het gedeelte onder Heeze is dan 

dennenbos, het gedeelte onder Sterksel een in grote percelen verdeeld 

graslandgebied met enkele akkers en een kaarsrechte ontginningsweg, de Vlaamse 

weg. In 1953 staan langs die weg ook boerderijen, terwijl het noordelijke stuk van het 

bos onder Heeze ook tot landbouwgrond ontgonnen was. Afgezien van het bijbouwen 

van boerderijen, perceelsvergroting en de aanleg van een vrij open 

natuurbegraafplaats in het resterende bos onder Heeze, is hier verder niet veel 

veranderd. 

 

De AHN maakt duidelijk dat vrijwel heel het gebied bij de ontginning flink afgegraven 

werd: aan de randen zijn steilkantjes van ca 1 meter hoog. Er was in de jaren 1920 – 

30 zelfs een speciaal spoorlijntje om het zand op het grote spoor te brengen zodat 

het overal verkocht kon worden. 

 

Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (87) geeft hier een groep van 3 zw-no gerichte 

lijnen aan die 3 nw-zo lopende lijnen kruisen. Waarop deze gebaseerd zijn is duister. 

Mogelijk vluchtlijnen AHN1. 

 

OORDEEL: Op AHN zijn, na de afgravingen van 1920 – 1940, geen sporen van 

raatakkers te zien. Ook op naoorlogse luchtfoto’s zullen die dus niet kunnen staan.  

  

 
39 ARAB, Kaartboek van alle goederen van de abdij Averbode, door C. Lowis (1650-1680). Van Ermen, 1997. 
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41 Bij Klein Schaft 
 

Gem1832 Borkel en Schaft 

Gem2021 Valkenswaard 

Opp_ha 5,8 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant polyline 11, deel van Cfs_ruw-brabant-region 10 

Bodem HN21 

Geomorf L51, N94 

Afst_grens 260 

Afst_kerk 1490 

HG1800 hei(g) 

Fig. 41.1. Topografie 1901    Fig. 41.2. Topografie 2016 

Fig. 41.3. AHN3 



 
104 

De naam Malpiebeemden op de topografische kaart slaat op de nu beboste beemden 

langs de Dommel pal ten westen van deze plek. De naam is verdwaald wegens de 

nabijheid van de kaartbladgrens! 

 

Het gebiedje was vanouds heide, net ten oosten van het dal van de Dommel. Tussen 

dat dal en het aangegeven gebiedje lag het Eere Ven en in het zuiden ook een 

omheind kampje waarin in 1901 bos stond. De zuidpunt van get gebiedje lag net 

naast de meest noordelijke omheinde velden van Klein Schaft. In 1901 waren er in 

het gebiedje enkele spontane kleine bosjes. Pas in 1953 verandert dit kaartbeeld: 

alles ontgonnen tot vooral grasland en enkele kleine akkertje, en een moerassige 

plek. De naam Malpiebeemden is hier nu middenin afgedrukt. Er is nog een restje 

heide dat in 1963 van de kaart verdwijnt: daar verrees een boerderij. Vanaf 1993 

staat alles al akker aangegeven, maar de oude kamp met dennenbos is er nog altijd. 

 

De AHN laat afgraving vermoeden. In ieder geval zijn op de AHN geen 

raatakkersporen te zien. Het oude Eere Ven is nu een laagte.  

 

Geen archeologische meldingen in of bij dit gebied. 

 

Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (11) geeft hier een enkele zw-no gerichte lijn aan. 

Waarop deze gebaseerd is, is duister. Mogelijk vluchtlijnen Ahn1. Cfs_ruw-brabant-

region 10 zegt: zeelberg (ahn-veel te recht). 

 

OORDEEL: geen raatakkers herkenbaar op AHN. 
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42 Doolland 
 

Gem1832 Bladel en Netersel, Hoogeloon c.a. 

Gem2021 Bladel 

Opp_ha 73,3 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant polyline 12 

Bodem pZn23, Hn23, Ass 

Geomorf H42, M41, R42 

Afst_grens 300 

Afst_kerk 1350 

HG1800 hei(g), ven, beekdal 

Fig. 42.1. Topografie 1901    Fig. 42.2. Topografie 2016 

Fig. 42.3. AHN3 
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Het Doolland was een heidegebied met drie vennen (Holven, Schalieven en 

naamloos) ten noordoosten van de oude akkers van Bladel, tot aan de Bellicomse 

Loop in het noordwesten en de Bladelse Aa in het oosten. Het gebiedje strekt net 

over de Aa. Langs de Aa lag een smalle strook beemden of moerassige gronden. In 

1901 waren de vennen goeddeels droog en groeiden verspreid op de hei kleine 

bosjes: spontane opslag. In 1927 blijk het grootste deel ontgonnen te zijn, mat langs 

smalle noord-zuidpercelen. Alleen een centrale hoogte had nog wat dennen. Tegen 

de Aa moeras, gras en kleine bosjes, over de Aa grasland en akkerpercelen. De 

moerasstrook langs de Aa blijkt op de kaart van 1953 tot nette graslandpercelen 

ontgonnen te zijn. De naam Doolland is vervangen door De Hofstad, naar een 

boerderij uit het oude cultuurland van Bladel. In 1963 verhuist die naam naar waar hij 

hoort, en keer Doolland terug op de kaart. Van het bosje op de hoogte is nu weinig 

over. In 1985 verschijnt er een woonwijk van Bladel in de zuidwesthoek en een 

rioolwaterzuivering aan de overkant van de Aa. Doolland is nu meer blokvormig 

geperceleerd. De waterzuivering neemt nu haast heel de oostelijke oever van de 

gekanaliseerde Aa in beslag. Tussen die nieuwe Aa en de zuivering enkele nieuw 

bedachte stukjes kronkel-Aa. 

 

Op luchtfoto’s 2006 – 2020 is niets bijzonders te zien, behalve het Schalieven dat 

soms min of meer te herkennen is. 

 

Op de AHN zijn zeker geen raatakkersporen te zien. In het zuidoosten tekent zich nog 

wel de pre-ruilverkavelingspercelering af. 

 

Archeologisch meldingen: 35014, 35077, 35032 uit Doolland zelf: steentijdvondsten. 

Aan de oostkant van de Aa: bronstijd, ijzertijd en laat-romeins (na 250 AD). 

 

Bestand cfs_ruw-brabant_polyline (12) geeft hier tien zw-no gerichte lijnen aan. 

Waarop deze gebaseerd zijn, is duister. Mogelijk vluchtlijnen AHN1. 

 

OORDEEL: geen raatakkers op AHN te zien. 
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43 Riethoven 
 

Gem1832 Riethoven 

Gem2021 Bergeijk 

Opp_ha 207,6 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant ellips 1 

Bodem zEZ23, EZg23, Zb23 

Geomorf L51, L41, R23 

Afst_grens 650 

Afst_kerk 530 

HG1800 akkers, hakhoutbosjes, beekdal met beemden, dorpskom en een hoekje 

heide. 

Fig. 43.1. Topografie 1901    Fig. 43.2. Topografie 2016 

Fig. 43.3. AHN3 
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Centraal dorpsgebied. Een deel van de akkers werd in de 19e eeuw vol hakhout 

gezet. 

 

Verwezen wordt naar: Gerritsen 2003, 169 kaart.40 Op blz. 169 een MDS-

overzichtskaart met enkele stippen. Verder: 

45: 2 boerderijen ijzertijd 

62: nucleated settlement tegen de romeinse tijd 

99-100 steeds over die twee boerderijen in Riethoven en wat daar in huis of op het 

erf gevonden werd. 

141 Riethoven – Boshoven: urnenveld en een grafheuvel ijzertijd 

168: Riethoven – Boshoven: several fragments of larger complex seen on aerial 

photographs Milikowski 1985, fig. 4 

181 Other enclosed or partially enclosed native-Roman rural settlements include 

Neerharen-Rekem (which later developed into a villa settlement, De Boe 

1985), Riethoven (Slofstra/Lammers/Aarts 1993). At Donk, the excavations did 

not make it clear whether the settlement had been enclosed, but it may have 

included a romanised building at one point during its occupation (Van Impe 

1983b; Van Impe/Strobbe/Vynckier 1984; Slofstra 1991b, 163). 

222:kaartje: 

Fig. 43.4. Wit is akkerland, lichtgrijs is heide, donkerrijs is grasland langs beek, zwart 

is urnenveld.41 

 
40 Gerritsen, 2003. 
41 Slofstra, 1991, fig. 4. 



 
109 

OORDEEL: de plek is geïnspireerd door Gerritsen, 2003 fig. 5.8 naar Slofstra, 1991 

fig. 4 en betreft dus theoretisch verondersteld ijzertijdakkerland in een veel groter 

gebied dan de cirkel aangeeft. We zijn echter op zoek naar op foto of AHN zichtbare 

raatakkers. De Milikowski-gevallen werden door Gerritsen verwerkt (zie nrs. 32 en 34 

in deze inventaris: buiten de cirkel!). Hij biedt dus verder niets nieuws. Conclusie: 

geen raatakkers gezien.  
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44 Bladel-noord 
 

Gem1832 Bladel en Netersel 

Gem2021 Bladel 

Opp_ha 207,6 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant ellips 2 

Bodem zEZ23, PZn23,Hn23 

Geomorf H42, M41, L41, R23 

Afst_grens 860 

Afst_kerk 920 

HG1800 akkers, hakhoutbosjes, heide met vennen, bekdalletje. 

Fig. 44.1. Topografie 1901    Fig. 44.2. Topografie 2016 

Fig. 44.3. AHN3 
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Deels oude dorpsakkers met centraal de Hofstad. Verder oude heide en beekdalen. 

Thans voor de helft bebouwd. 

 

Verwezen wordt naar: Gerritsen 2003, 169 kaart. 

 

Zie daarom verder als bij nr 43. Zie ook nr. 42 

 

OORDEEL: geen raatakkers aangetoond. 
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45 Langakkers 
 

Gem1832 Leende 

Gem2021 Heeze-Leende 

Opp_ha 74,3 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant regio 12 

Bodem zEZ21, Zd21 

Geomorf M53, L54, N94 

Afst_grens 1950 

Afst_kerk 770 

HG1800 akker (open akker), met randje stuifwal en heide. 

Fig. 45.1. Topografie 1901    Fig. 45.2. Topografie 2016 

Fig. 45.3. AHN3 
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Vanouds de open akker van Leende (niet: Leenderstrijp!), aan de westzijde begrensd 

door stuifwal die het zand van de heide tegenhoudt. Verder rondom straten. Aan de 

oostkant is dat de dorpsstraat van Leende, met parochiekerk en raadhuis. Aan de 

noordoosthoek op de duinen een windkorenmolen, met Molenstraat. Aan de zuidkant 

de Veestraat / Kattestraat naar de heide. Klassiek ensemble! 

Op de kaart van 1953 verandert er voor het eerst iets: een nieuwe doorgaande weg 

(Eindhoven -Weert) doorkruist de akker en de windmolen is verdwenen. In 1973 is de 

grote weg een autowegsnelweg geworden. Het gedeelte van de akker aan de 

noordoostzijde ervan wordt volgebouwd. Middenop de andere helft een boerderij, het 

land is er nu grasland. Vanaf de Veestraat kruipt de boerenbebouwing steeds verder 

de akker op. 

 

cfs ruw brabant regio 12 zegt: Leenderstrijp langakkers: opgave Karel Leenders; 

brabantse milieufederatie, bijlage reactie Ruimte fase 2, dd 4 aug 2010.  

 

Tja, leuk raadsel, wat heb ik nu weer gezegd? Ik was in 2011 bezig met CH-inventaris 

Heeze-Leende, maar daarin heb ik het niet over raatakkers celtic fields etc. 

Aha, een spoor:  

Leenders, K.A.H.W.. Wallen in Brabant. In: Baas, H., B. Groenewoudt, P. Jungerius, H. 

Renes (red.). Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse 

landschap. Amersfoort (RCE), 2012, 122 - 142. Op blz. 137 noem ik Langakkers bij 

Leenderstrijp, met verwijzing naar Brabantse Milieufederatie 2010 = Brabantse 

Milieufederatie (2010). Bijlage van reactie van BMF op ontwerp-verordening Ruimte 

fase 2 dd 4 aug 2010. Dat laatste document heb ik niet kunnen terugvinden. 

 

Maar hoe dan ook: hooguit gaat het om de verwachting dat onder zo’n open akker 

ook ijzertijdakker kan zitten; wat nog niet per se een raatakker is. Aangetoond is dus 

niets. 

 

Archeologische meldingen:  

Wngnr 45027 betreft de molenberg. 

Melding 405976 Voornamelijk vondsten gedaan aan de oostzijde van het plangebied. 

Vondsten zijn gevonden vanaf de onderzijde van het esdek tot in de C-horizont. 

Badorf aardewerk en jonger. 

 

OORDEEL: geen raatakkers aangetoond. Het betrof mogelijk ijzertijdakkers onder 

latere open akkers. 
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46 Groot-Bedaf 
 

Gem1832 Baarle-Nassau 

Gem2021 Baarle-Nassau 

Opp_ha 31,8 

OORDEEL nee 

 

Bron1  cfs ruw brabant regio 17 

Bodem zEZ23,Hn23 

Geomorf L41, R23 

Afst_grens 390 

Afst_kerk 4880 

HG1800 akker 

Fig. 46.1. Topografie 1901    Fig. 46.2. Topografie 2016 

Fig. 46.3. AHN3 
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Gehucht aan wegenwaaier bij de Bedafse Brug, met aanliggende akkers en weiden. 

Aan de westzijde grenzend aan heide. Merendeels tussen twee beekjes: de Bedafse 

Loop en de Poppelse Lei. In 1901 merendeels akkers met heggen. Puntje hei in 

westelijke wegenwaaier, verder west van de Bedafse Loop dennenbos. En nog wat 

akkers. Op de kaart van 1937 is dat dennenbos ontgonnen tot weide. De heggen in 

het oude land flink uitgedund, in 1961 zijn ze helemaal weg. Daarna nog wat 

perceelsvergrotingen. 

 

AHN toont allerhande oneffenheden. Die hangen vooral samen met de percelering 

van voor de herinrichting. 

 

Archeologisch één waarneming: 36990 urnenveld op Bedafse Heide. Dat is dus ten 

westen van de wegensplitsing. 

 

cfs ruw brabant regio 17 zegt niets. 

 

OORDEEL: geen raatakkers zichtbaar op AHN. Onwaarschijnlijk dat ze of luchtfoto’s 

zichtbaar zijn wegens dik akkerdek. 
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47 Bremheide 
 

Gem1832 Knegsel 

Gem2021 Eersel 

Opp_ha 18,4 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 36 

Veldmaat 42 m 

 

Bron1  AHN2, 3 en 4 

Bodem Zb23 

Geomorf L41 

Afst_grens 360 

Afst_kerk 830 

HG1800 heikampen, bos(p) 

Fig. 47.1. Topografie 1901    Fig. 47.2. Topografie 2016 

Fig. 47.3. AHN3 
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Binnen het nu beboste gebied van de Knegselse Wallen (zie nr 15!) blijkt er een 

gebiedje van 18 hectare te zijn dat wèl raatakkers vertoont. Het raatakkerpatroon lijkt 

te passen bij het spoor van een oude weg of wegenbundel die van Hees onder Eersel 

recht op de voorde bij de oude kerk van Knegsel aanloopt. Het patroon wordt deels 

aan het zicht onttrokken door een kennelijk later daarover heen afgezette duinrug. 

Het patroon is verdwenen in enkele uitblazingslaagten, maar kan nog aanwezig zijn 

onder de daaromheen liggende duinen. Mogelijk onder de duinen nog goed 

bewaarde raatakkers! Bovendien is de aansluiting bij een mogelijk evenoude weg 

bijzonder. 

Fig. 47.4. In bruin het oorspronkelijk aangegeven gebied; in roze het gebied 15 

Knegselse Wallen en in groen gebied 47 Bremheide waarin de raatakkers herkenbaar 

zijn. TEKENING K. LEENDERS, 2021. 

 

OORDEEL 47: raatakkers, deels overstoven, gericht op oude weg aan de 

noordwestzijde. 
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48 Steenheuvel 
 

Gem1832 Vlodrop 

Gem2021 Roerdalen 

Opp_ha 41,6 

OORDEEL ja 

Oriëntatie 62 

Veldmaat 39 m 

 

Bron1  Anker, 2017 nr 2: Herkenbosch 

Bodem Y23, Y30 

Geomorf E01 

Afst_grens 635 

Afst_kerk 3835 

HG1800 hei met verspreide bosjes 

Fig. 48.1. Topografie 1901    Fig. 48.2. Topografie 2016 

Fig. 48.3. AHN3 
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Lange tijd was dit een heidegebied met verspreide bosjes. Pas op de topografische 

kaart van 1958 verschijnt er een meer aaneengesloten loofbos dat daarna de hele 

ruimte is gaan innemen. In dat bos zijn geen wegen van enig belang. Wel snijdt in het 

zuidwesten een spoorlijn door het raatakkergebied. 

 

Op de AHN zijn de raatakkers duidelijk herkenbaar. De veldjes zijn ongeveer 39 

meter in het vierkant, de walletjes zijn 5 tot 15 cm hoog. Het gebied is een 

opheffingsterras met aan de noordzijde laatglaciale duinen. Opmerkelijk is dat het 

raatakkerpatroon aan weerszijden van de duinengewoon doorloopt. Is dat duin daar 

pas na de ijzertijd gevormd of was er een ijzertijd-masterplan?42 

 

https://www.academia.edu/9210960/Een_Celtic_field_op_de_Steenheuvel_bij_Herken

bosch 

 

OORDEEL: duidelijke raatakkers. 

  

 
42 Anker, 2017, 101-102. 

https://www.academia.edu/9210960/Een_Celtic_field_op_de_Steenheuvel_bij_Herkenbosch
https://www.academia.edu/9210960/Een_Celtic_field_op_de_Steenheuvel_bij_Herkenbosch
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49 Walbeckersweg 
 
Gem1832 Bergen L, Arcen en Velden 
Gem2021 Bergen L, Venlo 
Opp_ha 22,0 
OORDEEL ja 
Oriëntatie 60 
Veldmaat 38 m 
 
Bron1 Tom Doesborg Tom.Doesborg@L1.NL woensdag 15 juli 2020 22:24 
Bodem Y30, HN21 
Geomorf E41, R21 
Afst_grens 0 
Afst_kerk 16000 
HG1800 heide 

fig. 49.1. Topografie 1801    Fig. 49.2. Topografie 1901 
 

Fig. 49.3. Topografie 2020 
 

mailto:Tom.Doesborg@L1.NL
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Fig. 49.4. AHN234 gecombineerd. 
 

Aan de Walbeckersweg op de grens van Wellerlooi en Arcen ligt een 

raatakkergebied. Walletjes nog 10 cm hoog. Heide met kriskraspaden in 1801, in de 

19e eeuw bebost en nog steeds bos, pal naast diepe zandwinning. Mogelijk ook 

sporen in het bosperceel ten oosten ervan. 

 Fig. 49.5. Rode vlek rechtsboven: het gedeelte binnen de gemeente Venlo. 
 
 
OORDEEL: duidelijk raatakkerpatroon. 
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50 Hazepoot 
 
Gem1832 Arcen en Velden 
Gem2021 Venlo 
Opp_ha 8,5 
OORDEEL ja 
Oriëntatie 60 
Veldmaat 42 m 
 
Bron1 "Ernst, Twan (AJ)"  
Bodem Zb23 
Geomorf E41 
Afst_grens 0 
Afst_kerk 2900 
HG1800 hei 

Fig. 50.1. Topografie 1801   Fig. 50.2. Topografie 1901 

Fig. 50.3. Topografie 2020   Fig. 50.4. AHN3 
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Fig. 50.5. AHN detailbeeld 

 

In het kader van het vervaardigen van een cultuurhistorische inventarisatiekaart van 

de gemeente Venlo is aan RAAP gevraagd een aantal reeds bekende objecten te 

controleren aan de hand van de AHN2. Dat heeft ook nog onbekende objecten 

opgeleverd, waaronder deze raatstructuur ten noorden van het fort Hazepoot tegen 

de Duitse grens bij Arcen.  

Het gebied was in 1801 heide en werd in de 19e eeuw bebost. Het ligt aan de 

oostkant van een 1 meter hogere rug. De walletjes zijn 25 cm hoog. 

 
OORDEEL: duidelijk raatakkerpatroon. 
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51 Houthuizerweg Lottum 
 
Gem1832 Grubbenvorst 
Gem2021 Horst aan de Maas 
Opp_ha 4,1 
OORDEEL ja 
Oriëntatie 32 
Veldmaat 31 m 
 
Bron1 Tom Doesborg 
Bodem Zb23 
Geomorf M51 
Afst_grens 1207 
Afst_kerk 2646 
HG1800 heide 

Fig. 51.1. Topografie 1801    Fig. 51.2. Topografie 1901 

Fig. 51.3. Topografie 2020    Fig. 51.4. Combinatie AHN234 

 

Het betreft twee rechthoekige percelen bos die gescheiden worden door een spie en 

de Houthuizerweg. In 1801 heide, in de 19e eeuw bebost en nog steeds bos. De 
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walletjes zijn 20 cm hoog. Duidelijk het restant van een groter raatakkercomplex. Aan 

de zuidwestzijde liggen grafheuvels. 

 
OORDEEL: duidelijk raatakkerpatroon. 
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52 Putbroekerbosweg 
 
Gem1832 Echt 
Gem2021 Echt-Susteren 
Opp_ha 53,8 
OORDEEL ja 
Oriëntatie 10 
Veldmaat 45 m 
 
Bron1 Tom Doesborg 
Bodem Zb21, pZn21 
Geomorf L51, E44, L54 
Afst_grens 850 
Afst_kerk 8750 
HG1800 hei 

Fig. 52.1. Topografie 1801    Fig. 52.2. Topografie 1901 

Fig. 52.3. Topografie 2020    Fig. 52.4. Combinatie AHN234 
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Tussen Donckerstraat en Putbroekerbosweg ligt een duidelijk raatakkergebied met 

grote uitlopers naar het noordwesten. Wel is het langs de hoogspanningsleiding flink 

afgevlakt. In 1801heide, in de 19e eeuw bebost en nog steeds bos behalve langs de 

hoogspanningsleiding: daar werd het bos gekapt. Het raatakkergebied omvat ook het 

archeologisch monument 11207: rijke vondsten uit mesolithicum tot en met de 

Romeinse tijd. Aan de westkant zijn door ontginning en/of afgraving duidelijk delen 

van het raatakkergebied verloren gegaan. 

 
OORDEEL: duidelijke raatakkers. 

 

Koeman S.M., E.A. Schorn. Archeologisch bureauonderzoek Zonnepark Maria Hoop 

(Putbroekerbosweg) te Maria hoop Gemeente Echt-Susteren. Duiven, 2020.  
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53 Munningsbosch 
 
Gem1832 Echt, Sint Odilienberg 
Gem2021 Echt-Susteren, Roerdalen 
Opp_ha 11,2 
OORDEEL ja 
Oriëntatie 84 
Veldmaat 31 m 
 
Bron1 Tom Doesborg 
Bodem Zb21, Zn23 
Geomorf L51 
Afst_grens 0 
Afst_kerk 6000 
HG1800 hei 

Fig. 53.1. Topografie 1801    Fig. 53.2. Topografie 1901 

 
Fig. 53.3. Topografie 2020    Fig. 53.4. AHN3 
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Op een ruggetje in het Munningsbosch een klein raatakkergebiedje. In 1801 heide, in 

de 19e eeuw bebost en nu nog bos. De walletjes zijn 15 cm hoog. 

 
OORDEEL: duidelijk klein raatakkergebiedje. Mogelijk deels overstoven. 

  



 
130 

54 Achter het Esbroek 
 
Gem1832 Echt 
Gem2021 Echt-Susteren 
Opp_ha 18,4 
OORDEEL neen 
 
Bron1 Tom Doesborg 
Bodem Zn21, Zb23, Hn21 
Geomorf E44 
Afst_grens 1050 
Afst_kerk 9980 
HG1800 hei 
 

Fig. 54.1. Topografie 1801    Fig. 54.2. Topografie 1901 

Fig. 54.3. Topografie 2020    Fig. 54.4. AHN3 

 

Zuid van Postertweg (vroeger: Annendaelsweg), driehoekig perceel Annendaal – 

Esbroekweg. Het gebied heet vanouds “Achter het Esbroek”. Het Esbroek ligt pal ten 

noorden ervan.  

In 1801en 1901 heide, tussen 1901 – 1950 agrarisch ontgonnen. Er zitten 

oneffenheden in het terrein, maar eerder ribbels van hooguit 10 cm hoog en met 40 

m afstand, haaks op de weg dan vierkantjes. Waarschijnlijk sporen van de eerste 

ontginningsverkaveling uit de jaren 1920 – 1930. Nu vlakke weide en maïsveld met 

hoogspanningsleiding. In het gebied ligt het archeologisch monument 11206: 

nederzetting uit het Paleolithicum laat-IJzertijd (???). 

 
OORDEEL: onzeker, waarschijnlijk niet.  
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55 Maria-Hoop - Annendaalsbosch 
 
Gem1832 Echt 
Gem2021 Echt-Susteren 
Opp_ha 75,4 
OORDEEL ja 
Oriëntatie 50 
Veldmaat 45 m 
 
Bron1 Tom Doesborg 
Bodem Zb30, Zb21 
Geomorf E41, A41 
Afst_grens 1660 
Afst_kerk 7780 
HG1800 hei met bosjes 

Fig. 55.1. Topografie 1801   Fig. 55.2. Topografie 1901 

Fig. 55.3. Topografie 2020   Fig. 55.4. AHN234 
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Fig. 55.5. AHN - hillshade 

 

In het Annendaalsbosch ten oosten van het dorp Maria Hoop op een vrij forse helling 

zijn met moeite raatakkerstructuren te zien op de AHN, met walletjes van 15 cm 

hoog. Juiste omvang van raatakkercomplex niet goed in te schatten, kan oostwaarts 

nog wat groter zijn. In 1801 heide met veel bosjes. In 1901 een dicht dennenbos en 

dat is nog zo. 

 
OORDEEL: ja. 
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56 Annendaalderweg 
 
Gem1832 Echt 
Gem2021 Echt-Susteren 
Opp_ha 10,9 
OORDEEL mogelijk 
 
Bron1 Tom Doesborg 
Bodem Zb30 
Geomorf E41 
Afst_grens 2800 
Afst_kerk 6070 
56.2800 hei met bosjes 

Fig. 56.1. Topografie 1801    Fig. 56.2. Topografie 1901 

Fig. 56.3. Topografie 2020    Fig. 56.4. AHN3 
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In klein bos noord van de weg enkele scheve ruggetjes. Onderlinge afstand 75 meter, 

amper dwarsruggetjes en hoe dan ook een heel klein gebiedje. Zuid van de 

Annendaalderweg laat de AHN niets zien. Dubieus. 

Fig. 56.5. AHN-detailbeeld 
 
OORDEEL: dubieus, mogelijk. 
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57 De Kuijper 
 
Gem1832 Echt 
Gem2021 Echt-Susteren 
Opp_ha 8,1 
OORDEEL ja 
Oriëntatie 30 
Veldmaat 45 m 
 
Bron1 Ruijters, M.H.P.M.. 
Bodem Zb30 
Geomorf A41, E41 
Afst_grens 300 
Afst_kerk 5920 
HG1800 heide met bosjes. 

Fig. 57.1. Topografie 1801    Fig. 57.2. Topografie 1901 

Fig. 57.3. Topografie 2020    Fig. 57.4. AHN3 hillshade 
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Gelegen aan de bovenzijde van een forse terreinsprong (van 37 naar 45 m + NAP). 

Heide met bosjes in 1800, in 1901 dennenbos en ook nu dennenbos met intrigerende 

hoogten en laagten die op de AHN niet goed tot uiting komen. Het witte 

rasterpatroon, aangegeven met rode pijlen, markeert veldjes van ca 45 meter in het 

vierkant dat keurig op de weg én de steilrand georiënteerd is. 

Fig. 57.5. Zeer heuvelachtig terrein in het bos. GOOGLE STREETVIEW 2-21. 

Betreffende een gebied pal naast en ten oosten van DE Kuijper werd opgemerkt: 

Eveneens zijn er per toeval enkele vondsten uit vermoedelijk de ijzertijd gevonden, 

die de hoge verwachting bevestigen. De hoge verwachting voor vindplaatsen uit de 

late prehistorie wordt nog verder bevestigd door nadere bestudering van een 

bewerkte zogenaamde “hillshade” van het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 

figuur 9). Hier zijn in de naastgelegen bossen vaag de walletjes van een 

akkersysteem uit de late prehistorie (zogenaamde Celtic Fields) zichtbaar. Op de 

huidige akkers zijn deze walletjes geheel verploegd, maar zeer waarschijnlijk zijn de 

ook in deelgebied Donnerskamp aanwezig geweest. In en nabij de akkersystemen lag 

meestal de bijbehorende nederzetting/boerderij. 

 

Ruijters, M.H.P.M.. Zonneparken te Peij en Koningsbosch, gemeente Echt -Susteren; 

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend 

booronderzoek). Weesp (RAAP), 2021. (RAAPrapport 5044) 

onderz\archeo\rapporten\RAAP5044.pdf) 

 
OORDEEL: ja 
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58 Donnerskamp 
 
Gem1832 Echt 
Gem2021 Echt-Susteren 
Opp_ha 103,3 
OORDEEL mogelijk 
 
Bron1 Ruijters, M.H.P.M.. 
Bodem Zb30, Zb23 
Geomorf A41, E41, R21 
Afst_grens 0 
Afst_kerk 6360 
HG1800 bos, hei met bosjes 
 

Fig. 58.1. Topografie 1801    Fig. 58.2. Topografie 1901 

Fig. 58.3. Topografie 2020    Fig. 58.4. AHN4 hillshade 

 

Rondom het gebiedje 57 De Kuijpers met duidelijke raatakkersporen ligt een 100 

hectare groot gebied waarin vage welvingen in de bodem doen vermoeden dat daar 

raatakkersporen verploegd zijn. Het gebied was in 1801 reeds deels bebost, in 1850 

geheel: het Echterbos. In 1901 merendeels bos met enkele plekjes heide-met-bosjes. 

Tussen 1901 – 1950 steeds meer open plekken, eerst deels hei en deels 

landbouwgrond, tegen 1950 vooral landbouwgrond: een lappendeken. Tegen 1975 

merendeels landbouw met nog enkele bosjes. Het gebied heet dan Donnerskamp. In 
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de jaren 1990 is net ten noorden van het gebied een grote zandwinning gegraven. Nu 

grote landbouwpercelen met enkele bosjes.  

De “welvingen” kunnen zowel sporen zijn van de lapjesgewijze landbouwontginning 

uit 1901 – 1950 als ook herinneringen aan raatakkerwalletjes nadat die 100 jaar 

verploegd zijn.  

 
OORDEEL: mogelijk raatakkers. 
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4. Bijlagen 
 

4.1 Concordans met Anker, 2017 
 

Nr 

Anker 

Naam bij Anker, 

2017 

Nr 

inv 

Naam in deze 

inventaris opmerking 

1 Someren 7 Hoenderboom   

2 Herkenbosch 48 Steenheuvel   

3 Ophovenerheide   België 

4 Kolisbos   België 

5 Moorsberg   België 

6 Gruitrodebos   België 

7 Lindelse Heide   België 

8 Riethoven 4 

Riethoven-Grote 

Heide   

9 Goirle   niet gevonden 

10 Baarle-Nassau 3 

Hoogeind-Loveren-

Baarle   

11 Opglabbeek   België 

12 Steensel 47 Bremheide   
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4.2 Alternatieve namen voor raatakkerplekken 
 

Naam Nr Gemeente 2021 

Achter het Esbroek 54 Echt-Susteren 

Alphen-Boshoven 8 Alphen-Chaam 

Annendaalderweg 56 Echt-Susteren 

Annendaal-west 54 Echt-Susteren 

Arcen 21 Venlo 

Arcen 50 Venlo 

Baarle-Nassau 13 Baarle-Nassau 

Babelse Loop 11 Horst aan de Maas 

Balsvoort 12 Oirschot 

Banisveldse Heide 12 Oirschot 

Beeker Heide 27 Valkenswaard 

Beekerveld 10 Venray 

Bergeijk - Riethoven 17 Bergeijk 

Bergeijk-Aan de Steenovens 32 Bergeijk 

Bergeijk-De Paal 5 Bergeijk 

bij Klein Schaft 41 Valkenswaard 

Bladel-noord 44 Bladel 

Boekend 20 Venlo, Peel en Maas 

Braambosch 29 Bergeijk 

Brakelse Akkers 1 Goirle 

Bremheide 47 Eersel 

Broekhuizerdijk 11 Horst aan de Maas 

Brugse Heide 26 Valkenswaard 

Collse Heide 34 Nuenen ca 

Daalakkers-Lange Akkers 30 Bergeijk 

De Kuijper 57 Echt-Susteren 

Donckerstraat 52 Echt-Susteren 

Donnerskamp 58 Echt-Susteren 

Donnerskamp 57 Echt-Susteren 

Doolland 42 Bladel 

Dorperheide 50 Venlo 

Dorperheide 21 Venlo 

Eikestraat 32 Bergeijk 

Eikestraat 33 Bergeijk 

Eindhoven – Vreedenoord 16 Eindhoven 

Ender Akkers 31 Bergeijk 

Gebleektendijk 24 Nederweert 

Geijsteren 9 Venray 

Gekkengraaf 19 Horst aan de Maas 

Groot-Bedaf 46 Baarle-Nassau 

Grubbenvorst 20 Venlo, Peel en Maas 
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Naam Nr Gemeente 2021 

Hasselsven 25 Heeze-Leende 

Hasselsvennen 25 Heeze-Leende 

Hazepoot 50 Venlo 

Heibloem 22 Leudal 

Heide 22 Leudal 

Herkenbosch 48 Roerdalen 

Hobbeler Heide 37 Bergeijk 

Hoenderboom 7 Heeze-Leende, Someren 

Hoogeind-Loveren-Baarle 3 Baarle-Nassau 

Hoogeind-Loveren-Baarle 3 Baarle-Nassau 

Horik Heide 23 Nederweert 

Houthuizerweg Lottum 51 Horst aan de Maas 

Knegselse Wallen 15 Eersel 

Knegselse Wallen 47 Eersel 

Kolse heide bij Tongelre' 34 Nuenen ca 

Kraijel Heide 20 Venlo, Peel en Maas 

Lage Heide 36 Eersel 

Landgoed Geysteren 9 Venray 

Langakkers 45 Heeze-Leende 

Leenderstrijp Langakkers 45 Heeze-Leende 

Leermarckseheide 21 Venlo 

Leeuwerikkeneik 2 Goirle 

Maria Hoop - Annendaalsbosch 55 Echt-Susteren 

Maria Hoop - west 56 Echt-Susteren 

Meerse Duinen 6 Woensdrecht 

Merselo 10 Venray 

Molenheide-Tommelse Heide 13 Baarle-Nassau 

Muggenhol-Banisveld 12 Oirschot 

Munningsbosch 53 Echt-Susteren, Roerdalen 

Paal 500 49 Bergen L, Venlo 

Putbroek 52 Echt-Susteren 

Putbroekerbosweg 52 Echt-Susteren 

Reutje 53 Echt-Susteren, Roerdalen 

Riethoven 43 Bergeijk 

Riethoven – Eikestraat  4 Bergeijk 

Riethoven-Grote Heide 4 Bergeijk 

Riethoven-Grote Heide 33 Bergeijk 

Riethoven-Grote Heide 4 Bergeijk 

Riethoven-Steltakkers 29 Bergeijk 

Roggelse Beek 22 Leudal 

Romerweg 20 Venlo, Peel en Maas 
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Naam Nr Gemeente 2021 

Rouwvennen 40 Heeze-Leende 

Someren - Hoenderboom 7 Heeze-Leende, Someren 

Steenheuvel 48 Roerdalen 

Steensel 47 Eersel 

Swolgen 11 Horst aan de Maas 

tussen Kleindorp en Beek 10 Venray 

tussen Rosmolen en Willibrorduskapel 9 Venray 

Valkenheide 21 Venlo 

Venbergse Heide 38 Valkenswaard 

Voordenberg 28 Bergeijk 

Vredeoord 16 Eindhoven 

Walbeckersweg 49 Bergen L, Venlo 

Wellerlooi 49 Bergen L, Venlo 

Westerhoven zuid  27 Valkenswaard 

Witveldhoeve 18 Horst aan de Maas 

Woenselse Heide 16 Eindhoven 

Wolfswinkelse watermolen 14 Bladel 

Zeelbergse Brug 39 Valkenswaard/Heeze-Leende 

Zundertse Molenakkers 35 Zundert 

 


