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Historische kaarten

1930

1850 Op de ‘zwart-wit-kaart’ zie je dat het grootschalige bouwlandcomplex Genoenhuis (1) naar het westen overgaat in een fijnmazige en
begreppelde verkaveling van bouw- en grasland (2). Daar omheen de ongeperceleerde ‘woeste gronden’ van Stratumse en Groote Heide met
een netwerk van ‘handels- en zandwegen’ (3) met de Paassense Hut als centrum (4). Rond de Paassense Hut ligt een opvallend akkercomplex.
Opvallend is het ronde ‘veentje (5)’ dat verbonden is met een vertakt waterlopenstelsel (6) afkomstig van de oostzijde en lijkt daar verbonden
met de loop langs Genoenhuis (6a). En vanuit het zuidwesten een tak vanuit de richting van het Groot Huisveen (6b). Ten noorden van het
‘ronde veentje’ ligt de mogelijke beekloop op de scheiding akkers en woeste grond (7). Op de kleurenkaart (1850?!) is het ‘ronde veen of ven’
goed zichtbaar als ook de verhoudingen tussen grasland, bouwland; ‘nat en droger’. De gronden ten zuidoosten van het ‘ronde veen’ lijken
gezien de ‘blauwe zweem’ nat te zijn. Onder de naam ‘Genaanhuus’ zie je veel greppels en loopjes, waaronder een mogelijk deel van de
Beekloop (links naast de letter G). Voor een beschrijving van de bovenstroomse situatie wordt verwezen naar xx. Het gehucht Gijzenrooi
omringd door akkers is oostelijk ‘direct’ verbonden met een graslandcomplex. Let op het ‘blauwe loopje’ vanuit gehucht (7a).

1880 De woeste gronden in gebruik genomen gezien begreppeling (8). Er ligt een kaarsrechte waterloop (tussen 9 en 10). Deze loopt parallel
aan een dubbele zandweg (12) en in het verlengde van de handels- en of zandwegen van de Groote Heide (13). Let op de dubbele loop ten
zuiden van het ‘ronde veentje’ (11). Let ook op oostelijke natte percelen (11a). Ze zijn niet verbonden met waterloop 6-6a.
Ligging Beekloop in 1880 niet duidelijk.

1901 Het ‘ronde veentje’ (14) is weer zichtbaar en nu met een ‘hoefijzervormige’ steilrand. De steilrand en een laagte zetten zich slingerend
door naar het noorden (15). Een duiker verbindt de laagtes. Naar het zuiden is nu ook een duidelijke laagte zichtbaar met in het meest
zuidelijk deel de huidige Beekloop. De laagten zijn met duikers verbonden. Bij de cirkel ‘mondt’ de laagte ‘uit’ in de Beekloop. Vanuit het
zuidoosten voegt zich er de waterloop in een houtwal bij (16; zie kleurkaart 1850 bij letter G). Deze loop watert alles ten oosten en af op de
Beekloop. Let verder op dat het ‘oost - west’ loopje (zie 1850-1880; 6-6a) ‘niet meer op de kaart staat en op kaart 1953 weer als lijn zichtbaar
is. Het ‘ronde veentje’ (14) wordt aan de oostzijde begrensd door een houtwal. Er ligt een spievormige houtwal aan de zuid- (17) en een
houtwal aan de oostzijde (18). Daartussen een ‘afgesloten’ akkercomplex. Ook twee opmerkelijke bosjes (17 en 19). Tot slot valt de verbinding
Groot ‘Huisveen’ naar Paassensche Hut op (bij 20). Deze watert ‘door en rond’ de akkers richting Gijzenrooi. Waterloop 6b is opgeheven.
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VEGETATIE

• In dit deelgebied laat de topografische kaart van 1925 zien dat het zuidwestelijk deel destijds nog voornamelijk uit heide
bestond met daarin een slenk (A, B, C). Dit vormde destijds het ondiepe afwateringsysteem van de grotendeels droge en
zure heide. Men heeft hier vanaf ca 1880 gepoogd bevloeiingssystemen in te richten zoals bijvoorbeeld in het gebied C.
Het bevloeiingssysteem lijkt voor 1925 alweer in onbruik te zijn geraakt zoals kan worden afgeleid uit de heiden en bosjes
bij C.

• De huidige verspreiding van Zwarte els laat een markante relatie zien met de oorspronkelijke slenk (ziet het patroon bij A,
B en C in de figuren rechts boven en links onder). Het geeft aan dat in de slenk basenrijk grondwater van invloed was en is,
wel in een overwegend door regenwater gevoed zuur systeem. Dit is heel markant. Meer noordelijk staat Zwarte els in een
gebied waar vroeger grasland en akkers elkaar afwisselen (D). Grasland indiceert hier een beïnvloeding van basenhoudend
grondwater.

• De Elzen staan nu langs sloten en wegen. Niet uitgesloten is dat het hier vroeger gekweld, het is echter niet meer het geval
omdat nergens kwelindicatie is aangetroffen. De huidige kwelzone van Gijzenrooi is beperkt van het laagste delen van
Gijzenrooi, de Zeggen en de Vloeiweiden. Meerdere kwelindicatoren worden alleen hier nog aangetroffen.

• Bij andere soorten laat de verspreiding van Riet zien waar thans water stroomt, zoals in de beekloop (C). Wilg indiceert
natte plekken, Hazelaar relatief droge plekken met een zekere buffering van de pH. Dit geldt ook voor Vlier en Hop.
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‘Restant slootje’ (zie onder roze  pijltjes). Bovenstrooms 
verbonden met afwatering Meelakkers (blauwe pijltje). In 

westelijk deel valt slootje samen met greppel huidige 
zandpad. Slootje valt dus niet samen met ‘een’ (?) tracé 

Beekloop. Deze Beekloop (rode pijltjes) ligt ten noorden en 
geheel westelijk divergeert van het zandpad. Het slootje sluit 
bij cirkel aan op ‘brede zandpad met dubbele greppels’. De 

Beekloopstroomt uiteindelijk noordelijk en vormt grens 
‘veentje’ (zie geheel links)

‘droge, onderbroken’ 
bermsloot of greppel’ 

langs de rand 
woonwijk Genoenhuis

Heringericht 
met elzensingels ‘los’ van

oorspronkelijke verkaveling

Geluidswal

Restant slootjes (zwarte stippel links op kaart) en laagte
behorende bij ‘afstroom of opvang’ gebied B (via greppels) 

en mogelijk C (niet duidelijk)

B

C

‘Brede’ zandweg met wallen 
en (dubbele) greppels

V

V

Zandweg

Greppel

Greppel

Greppel

Greppel

‘opbollend perceel;
oer in molshopen en  steilrand

zuidwestelijk deel
verlaagd

Voormalig ‘halfrond’ veentje (V op kaart midden en met 
stippellijn); gelegen aan beide zijde A67. 

Steilrand; westelijke rand; sterk geërodeerd of verdwenen. 
Oostzijde begrensd door kaarsrechte ‘slootje’. Daar weer ten 

oosten van hoger gelegen gronden. Veentje is nu ontwaterd bos 
(noord A67) en gras/mais (zuid A67).



Vliegveldje

Recent
gegraven ven

Historische knik vervangen door
slingerende bocht

Slootjes of greppels 
rondom gehucht

(N; zwarte pijltjes). 

Verbonden met 
verdiept bermsloot 

(wschnlk ooit naar W 
en later O stromend).

Zie doorlopende 
ondiepe greppel 

(bruine pijltje); in het 
veld zeer onopvallend 

en kruisend met 
‘recent’ naar zuid

recentere slootjes (Z)

N

‘Veehouderij
anno 1963

Uilennest
1950 op 

Hogere gelegen

‘Opbollend 
perceel met oer;

‘Verlaagd deel’

Relatief hoge rug 
met ‘steile randen’

Berm-
sloot

Links; detail bol perceel 
alleen zichtbaar op AHN  
‘walletjes en of greppels’ 

(zie pijltjes). Nu alleen
‘nieuwere’, diepere sloot. 

Bermsloot
met veel riet

oostzijde weg

Greppels vanuit erf 
langs zandweg

Greppels langs  huidige brede 
zandweg waarschijnlijk ooit 

verbonden met slootje

Grasland met licht reliëf 
en afstroom richting Beekloop

Brede zandweg met dubbele stelsels

A = ooit akkers; nu bos 
met veekerende wallen en 

aan buitenzijde greppels

A
A

Vanuit Paassense Hut vele zand- en greppelstructuren

N



1 Huidige Beekloop; zie zomerse kwel uit hoger gelegen rug links 
met houtwal. Voorheen lag houtwal aan oostzijde van de 
waterloop (verlegd?) of lag de waterloop hoger?  

3 Kwelwater uit oorspronkelijk ‘ronde veentje’ nu broekbos met 
afvoer kwelwater (winterbeeld); zomers droge greppel; rechts is 
vochtig grasland (begin 20e eeuw)

2 IJzeroer op opbollend perceel in molshoop.

Steilrand met 
daarachter het

‘opbollend’ perceel



4 en 5 Els opslag bovenop of aan rand stroomruggetje. Op achtergrond elzenbroek langs ‘oorspronkelijk’ 17e eeuwse tracé Beekloop en op rand van Genoenhuisveentje; nu broekbos in ene laagte die 
aan weerzijden van de A67 loopt.  



6. Vrijwel identieke situatie als rond Uilennest (zie hierna). Riet hoog in maaiveld  (rode en gele pijl) in berm boven peil Beekloop (blauw) veel riet. Met rood de rietberm die langzaam afloopt. Met 
geel de andere rietberm, die gekoppeld is aan de rand van het stroomruggetje en is het een uitloper waar de weg op is gelegen. 

Hoogteverschil
ca 1 m  laagte versus hogere gronden

laagte Hogere
gronden

duiker



Vochtige graslanden; voormalige ‘venige’ laagte; ontginning na 1880; nu matig intensief gebruikt grasland



7. Zicht op restant ‘Ronde veentje’ ten zuiden van de A67 met inzet de waarschijnlijk historische Beekloop. De brede handels- en zandweg met de ‘meerdere greppels begrensd 
de laagte. Achter deze coulissen de Groote Heide en rechts nog het bosje voormalige akkers rond Paassense Hut.



Klimop en els rond en rand Uilennest

Beekloop

8. Oppervlakkige afstroom vanuit reliëfrijk ‘grasland’ en zijde gehucht Gijzenrooi; Grasland is nu van ‘outdoor’ Uilennest 



9 Noordelijk uitloper ‘ronde veentje’ westen van Uilennest; sloten vol en perceel onder water na flinke regen. Op achtergrond ‘clubhuis’ vliegveldje. 

11 Riet in binnenbocht; sloot/greppel kommen met els. 

10

12 Els, hop en lokaal riet op overgang hoge grond/akker naar laagte. Kijkrichting 
naar de weg met ‘riet in de binnenbocht’



14 Riet berm zuidelijk van Uilennest’; overgang naar vochtig grasland 

13 Riet in berm met kruisende Beekloop met lokaal veel riet hoog in de berm (B); op hoger deel rond Beekloop (A) en minder dominant in laagte (C)
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15 Ruggetje tussen Gijzenrooiseweg en Beekloop met geheel rechts een bosje in de 
bocht met els, wilg en riet

Beekloop



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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Denkrichtingen voor inrichting

Deelgebiedspotenties
1. Stopzetten van de waterafvoer - focus

op vasthouden van lokaal water.
2. Potenties voor moerassen en natte

(rabatten)bossen en/of graslanden in
oude slenk. Benutten matig basenrijk
grondwater, zoals aangegeven door de
Elzensingels.

3. Bergingsfunctie in bosjes met
greppelstructuren.

4. Natuurlijk grasland met
greppelstructuur. Natuurherstel met
bevloeiing mogelijk.

Invloeden van buiten deelgebied
A. Minimaliseren van de Beekloop:

verondiepen en verbreden bakje tbv
plas/dras natuur.

B. Opvang overtollig water uit stedelijk
gebied via helofytenfilters en dan
doorleveren aan andere deelgebieden.

C. Hierbij rekening houden met de
bewoning in Geldrop, Gijzenrooi en het
Uilennest en landbouwbedrijven. Er
mag geen wateroverlast voor de
Rijksweg 67 ontstaan.

Interactie met andere deelgebieden
a. Toeleverancier voor Deelgebieden 2, 3

en 4.



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

De groene contour laat zien dat
het oude slenksysteem weer
goed benut kan worden om
grondwater goed te verdelen.

Beekloopwater zou hier ook
voor gebruikt kunnen worden.


