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1850 Op de ‘zwart-wit-kaart’ is niet veel te onderscheiden en is dus
weggelaten. Op de (in)gekleurde versie des te meer. Geheel
linksonder ziet men het graslandcomplex nabij het gehucht
Gijzenrooi (1) . Daar dus nogmaals het opvallende ‘brede’ loopje (2)
als westelijke ‘grens’. Let verder op loop die ogenschijnlijk ‘door’ de
akker loopt (2a) en zijn ‘weg’ lijkt te vervolgen rondom akker (2b).

Bij 3 een ‘solitaire’ boerderij. Daar kruist de Beekloop (3a) de
boerderij aan de oostzijde. Ten noorden van de boerderij (3) is geen
eenduidige, doorlopende Beekloop te zien. Let verder op de
opvallende ‘dubbele of brede’ (?) waterloop of ‘nat zandpad’ (4).

Vanuit gehucht Genoenhuis (5) ‘waaieren’ loopjes uit in noordelijke
richting (6, 7 en mogelijk 8). 6 loopt op de overgang van de hogere
gronden Genoenhuis (huidige woonwijk) en loopt richting Hoog
Geldrop (9) en daarna vermoedelijk richting 9a (huidige randweg).
Vanuit 9b lijkt ook loopje te komen vanuit oostzijde.

Loop 7 maakt een knik naar het westen bij 7a en vertakt bij 7b weer
naar het noorden. Ze stroomt uit in de Beekloop (10). Ook 7c emn
parallel lijkt een vertakking van 7; bij 7a, en lopen ‘richting’ Hoog
Geldrop (9). Let op de ‘schuine’ oriëntatie van de greppels t.o.v.
‘hoofdwaterlopen’ bij 7c/d. Een detail; een eenzijdig verbonden
loop bij 7e (nu bosje). Overigens zijn grijze blokken op de kaart bos.

Let op de Beekloop die uit de ‘zeggen’ komt (10a) en via Hoog
Geldrop (10b); uiteindelijk naar de Kleine Dommel loopt (buiten de
kaart). De Beekloop vormt de scheiding tussen zuidelijk en
noordelijk graslandcomplex. Ten noorden van Beekloop is de
oriëntatie van percelen en greppels meer gekoppeld aan ‘Rielse
zandweg’ (15; NW naar ZO) en mogelijk Hoog Geldrop (bij 16) met
een vertakking naar de Rielse zandweg (15).

Historische kaarten; eerste analyse…
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1880 Op de kaart van 1880 (rechts) feitelijk geen andere noties dan op de ingekleurde kaart van 1850. Even terug naar 3; wellicht weer een detail. De Beekloop lijkt nu aan de westzijde van de boerderij te
stromen (zie de pijltjes). Deze loop komt dus uit op de loop of greppel aan de rand van de akker (2a). De huidige Beekloop valt nu meer samen met 2c. Tussen 2a en 2c ligt nu een ruggetje tussen zandweg; nu
verharde weg ‘Gijzenrooi’ en de Beekloop. Let er ook op dat de ‘natte laagte of dubbele loop’ bij 4 in 1880 als zandweg is aangemerkt. Dat geldt ook ter hoogte van 2 (westzijde; zie bij deelgebied 1
Genoenhuis). In 1880 aanwezig er dus tussen Gijzenrooi en Genoenhuis een zandweg. De Rielse zandweg (15) is duidelijk zichtbaar, maar ook zijn er nu ook zandwegen langs de beschreven belangrijkste
waterlopen 6, 7, 9a/b en 12 . Maar ook bij 2a is deze nog steeds afwezig.
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1901 Op de kaart van 1901 hetzelfde uitwaaierende beeld van loopjes nu veelal samenvallen met
zandwegen.

De loop langs de hoge gronden Genoenhuis (6) is als een onderbroken houtwal op kaart aangegeven. De
houtwallen en of bosjes van de hoge gronden van Genoenhuis (huidige woonwijk) kruisen 6 of
ontwateren via duikers (6a, 6b en 6c). En bij 6 d; een netwerk van houtwallen verbonden met Hoog
Geldrop (9). Zie ook dat de houtwal respectievelijk waterloop de Beekloop lijkt te kruisen (?) bij 6e. Bij dit
punt ook een ‘gekromde’ loop tussen Beekloop bij 10 en noordelijke deel Hoog Geldrop bij 6g. En
natuurlijk de opvallend de structuur rondom een driehoekige akker (6f).

Nu ook zichtbaar een structuur van een houtwal (15a) met bosjes vanuit Hoog Geldrop parallel lopend
aan de Rielse zandweg (15). Vanuit de ‘Rielse zandweg’ nu diverse parallelle zandwegen (NW-ZO-
oriëntatie) (rond 15b). En natuurlijk nu ook de zandweg zichtbaar in de zeggen zelf (17). Opvallend is dat
de Beekloop nu niet meer doorlopend zichtbaar is door de zeggen zelf (17a). Wel een opvallende
structuur van een ‘ruitvormig’ bosje, waterloop en singel (17b) en noordelijke bossen (17c).

Opnieuw aandacht voor de Beekloop. Het is ook op de kaart van 1901 niet duidelijk waar deze nu ligt. Bij
3 is de boerderij verdwenen, de Beekloop lijkt de ‘westelijke variant’ (3a) te zijn. Maar nu eindigt deze niet
bij de zandweg (is overigens nieuw op de kaart!), maar lijkt onderlangs het eerder genoemde ruggetje te
lopen. Of valt die ‘toch’ samen met het opvallende houtwalletje (3b)? Maar dan is de Beekloop vervolgens
naar het oosten of noorden niet meer te traceren. Let wel op het feit dat er nu een loopje (3c) zichtbaar
zorgt voor ‘scheiding’ van ‘bouwland’ en ‘grasland’. Daarbij is de loop 7d (zie kaarten 1850 en 1880) dus
verdwenen; dan wel een als zandweg te herkennen.

En zie de zichtbare houtwal (8) die mogelijk samenvalt met een van de eerder vermoedelijke
‘hoofwaterlopen’ vanuit het gehucht Genoenhuis (zie vorige sheets). Aan het eind van de houtwal staat
een duiker aangegeven, maar is niet duidelijk waar dit op duidt? Er wordt ook een duiker (8a) aangegeven
die duidt op een onderdoorgang van de Beekloop van de dan pas zichtbare op kaart aanwezige zandweg.
Maar waar de Beekloop vervolgens zijn weg vervolgt is weer niet duidelijk.

Let er tot slot op dat het areaal bouwland zich ogenschijnlijk sterk heeft uitgebreid ten opzichte van
eerdere perioden (tot 1880).
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1901

1

6

6b

6a

6c

6d

9

6e

6f

6g

10

15
15a

15b

17

17a

17b

17c

3

3a

3b

8

3c

7

7c

7d?

7a

7b

8a



Reliëf (AHN)



Reliëf (AHN)



Reliëf (AHN)



VEGETATIE

• Dit deelgebied is thans samen met de Vloeiweide het laagste deel van Gijzenrooi. Kwelindicatie is thans
beperkt tot deze gebieden (zie inzet topografische kaart). De oude topografische kaart uit 1925 laat zien dat
de Zeggen destijds nog een moerasgebied was. In 1980 wordt hier nog veen gekarteerd (bodemkaart links Vz).

• Wel liggen er in 1925 al wegen in het moeras, wat wijst op vervening waarvoor het moeras moest worden
ontwaterd. Na de oorlog verbost het verdroogde moeras. Dit heeft bodemdaling in gang gezet. De
verspreiding van Zwart els hangt voor een deel samen met die van de kwelindicatoren maar ze komt ook
breder voor. De soort houdt makkelijk stand als de kwel is weggevallen.

• De zone aan de noord en zuidzijde van de Zeggen heeft een hellend karakter. De verspreiding van Riet wijst
hier op afstromend water vanuit beide ruggen. Ook Es, Vlier en Hop op de rand van de ruggen wijzen op
relatief hoge grondwaterstanden en op basenhoudende condities. De soorten volgen nauwgezet de hoogte
lijn, Riet staat ook de sloten waar het afstromende water richting Zeggen gaat.

• De twee rabattenbosjes (topografische kaart A en B) maakten waarschijnlijk deel uit van de oorspronkelijke
Zeggen. Zij liggen door de bodemdaling thans hoger dan de Zeggen zelf. Oostelijk van de Zeggen komt veel
Riet voor.

• Het patroon markeert naar het zich laat aanzien oude bevloeiingssystemen, waarvoor ter plekke ook
anekdotische bewijs is. Natte en basenhoudende condities worden hier naast Riet geïndiceerd door Zwarte
els, Vlier, Wilg en Els.
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* Nummers en pijltjes op kaart corresponderen                 

met locatie en ‘kijkrichting’ van de foto’s. 
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Bosje (B) met 
greppel met eiken 

en elzen. 
Riet hoog in 

maaiveld en lokaal 
scherpe scheiding
wel/geen riet en
op hoogste punt

Waterloop
Verbeterd en verlengd

Nieuwe wadi
en oude 

bermgreppel

De voormalige zandweg; 
Beide zijde begreppeld met 

oostelijk deel  roest in 
bermsloot ene  wadi

in een verbrede bermsloot

Omgelegde 
Beekloop

voormalige Beekloop

Smal en diep ingesneden
waterloopje (oud en nieuw?!) 

met vochtige  kleinschalige, 
begreppelde  graslanden (G)

Blind-eindigende stelsel van diepere en ondiepere 
greppels en opvallend 

driehoekig perceel met (hout)wal

Watervoerende zandwegen
met greppels (continue lijn)

Of alleen een greppel (stippel). 
Moderne verbinding waterloop

B

Restant oude en 
nieuwe loop
Naast elkaar
zeer ondiepe 

greppel

G

Bosjes met riet 
en walletjes

Brede zandweg ‘ingesneden’ in hogere gronden met wallen

Dubbele greppels verbonden met greppel uit zeggen en 
voormalige zandweg

Steilrand
met aan voet

waterloop
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Toch nog een overlaatje
ondanks herhaald dichtgegooid

Nog zichtbaar

Hier stroomt het water
langs de ‘eiken mastboom’ 

zuidzijde ruggetje

Riet op ruggetje (rechts)
en nat riet met els in kwelsoot; ijzer (links)
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Naar Hoog GeldropNaar Riel
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Oorspronkelijke loop in blind eindigende houtwal
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In de herinnering van Gerard Verholen …

Gerard Verholen schetst zijn herinneringen…

1. Beekloop afgedamd

2. Er was een 3 ca meter brede sloot, ‘spaarbekken of bezinkbak (?) met 40 cm 
diep water. Waarschijnlijk valt deze samen met verdwenen houtwal door 
randweg.

3. Aanvoer- en verdeelsloot richting de zeggen

4. Ondiepe bevloeiingsslootjes circa 20 cm diep

5. Behoorlijk diepe sloot die waarschijnlijk (‘restant oude Beekloop uit de 
zeggen’)

6. Sloot uit zeggen; die dus ‘door’ Rielse zandweg sneed

7. Klotten
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Gerard nabij school in de diep ingesneden Beekloop. 

School
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Bevloeid (1); mogelijk (2)

Mogelijk bevloeid laagveen, later verveend

‘Vloeiweide na vloeiheide?’

‘Vloeiheiden’

Voormalige bronbossen; periodiek vochtig/nat

Voormalig ‘stromend’; nu permanent droog

Periodiek stromend water

Voormalige ‘stagnante’ bronnen

Periodiek ‘stagnante’ bronnen

‘Permanent’ watervoerende Beekloop 

Legenda
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2

Vloeien, stromen en stilstaan…
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Water 
vasthouden

Vloeiweiden

x

O

Vloeiweiden

Laagveenmoeras en of broekbos

Moeras, nat bos/gras i.c.m. water vasthouden

‘Schone’ bronnen landelijk gebied

‘Schone’ bronnen stedelijk gebied

Verdelen en benutten schoon kwel- en regenwater

…..via nieuw stroompje

Afvoer stopzetten of minimaliseren afvoer

Dempen of verondiepen Beekloop

Stoppen of ‘doorlaten’ water voor natuur

Afvoer noodzakelijk ivm bewoning/kelders

Legenda

Vasthouden, verdelen en benutten
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4
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Denkrichtingen voor inrichting

Deelgebiedspotenties
1. Stopzetten van de waterafvoer door de

Beekloop het gebied uit - focus op
vasthouden van lokaal water en water
uit Deelgebied 1 en 3.

2. Beperkte kwel kan potentieel versterkt
worden. Riet geeft aan dat lokale
ruggen nog opbolling van
grondwaterspiegels vertonen.

3. Wel oog houden voor opvang
resterend Beekloopwater bij
piekneerslag, dus verdelingssysteem en
tevens bergingsmogelijkheid voor
Geldrop realiseren (zie ook A).

4. Hier liggen historische
bevloeiingsstelsels ook met
anekdotisch bewijs, maar nu onder de
weg en uitgewist.

5. Potenties voor moerassen,
moerasruigten en natte bossen en/of
graslanden.

Invloeden van buiten deelgebied
A. Opvang overtollig water uit stedelijk

gebied.

Interactie met andere deelgebieden
a. Watertoevoer vanuit Deelgebieden 1,

3 en 5.



Simulatie voor inrichting
Simulatie gebaseerd op enkele
inrichtingsideeën met een reeks
“waterinlaatpunten”.

Vooral binnen de groene
contour is effectieve verdeling
van grondwater goed mogelijk.

De gele contour laat zien dat
vanuit het noorden een bijdrage
aan de vernatting van De Zeggen
mogelijk is. Als de
grondwaterspiegel in de rug kan
worden opgezet kan dat water
goed worden benut in het
oostelijk deel van De Zeggen.


