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Landschapsvisie Oude Aa-dal en Ringdijk
Begin dit jaar heeft de gemeente Sint-Michielsgestel aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG)
opdracht gegeven om een schetsschuit Landschapsvisie Keerdijk / Dooibroek op te stellen. In
dit verband waren op dinsdag 28 en woensdag 29 maart 2006 ook belanghebbenden
uitgenodigd. Tijdens die twee dagen hebben de genodigden vanuit hun disciplines
cultuurhistorie, landbouw, landschap, natuur, recreatie en water ideeën en wensen kunnen
inbrengen. Jos Bertens was vanwege de monumentencommissie vertegenwoordigd en Henk
van Gestel was namens de heemkunde uitgenodigd. Hun inbreng betrof met name het gebied
van cultuurhistorie, landschap en natuur. Aan het slot van de bijeenkomsten werd door DLG
een samenvatting met de te hanteren richtlijnen voor de plannenmakers gepresenteerd. De
samenvatting werd enkele weken later aan de betrokkenen als Cdrom schetsschuit 28-29
maart ”Landschapsvisie 12072 Keerdijk / Dooibroek” toegestuurd.

Foto 1 : De loop van de voormalige Aa aan de
zuid-westkant van de Zuid-Willemsvaart met
onder op de foto de ringdijk (Hooidonksedijk) en
rechts de instroom van de Kwalbeek. Parallel
aan het kanaal aan de kant van Berlicum het
gekanaliseerde deel van de Aa.

Voornoemde personen hebben met name
hun ideeën en wensen te kennen gegeven
omtrent de toekomstige landschapsontwikkeling van het voormalige Aa-dal
aan de zuid-westkant van de ZuidWillemsvaart en een deel van het gebied langs de Dungense ringdijk. Namens Stichting
Erfgoed hebben zij hun ideeën en wensen nader geconcretiseerd en op papier gezet. Stichting
Erfgoed Sint-Michielsgestel wil dit werkstuk overhandigen in de verwachting dat de
geopperde ideeën en wensen zullen worden
verwerkt in het uiteindelijke raadsvoorstel.

Foto 2 uit 1961 toont de oude of Dode Aa, gezien in
oostelijke richting. Links de bomenrij langs het kanaal ;
rechts den Hoek. De foto is genomen vanaf het brugske
(de Nieuwe Hoge Vonder) aan het voetpad dat liep vanaf
Spekstraat nr.1 naar Berlicum. Stroomopwaarts kwam de
Oude Aa vlak bij de Zuid-Willemsvaart.
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Plaatselijke historie van de Aa en de Zuid-Willemsvaart
Natuurlijke begrenzing
De oorspronkelijke loop van de rivier de Aa
vormde eeuwenlang de grens tussen
Berlicum en Den Dungen. Een ander
grensriviertje was de Kwalbeek. Het
(regen)water vanuit Schijndel en het gebied
‘t Woud stroomde via de Kwalbeek in de
Aa. De Kwalbeek vormde de grens tussen
Berlicum enerzijds en Den Dungen en
Schijndel anderzijds. Deze beek kruiste
nabij het huidige pand Spurkstraat 65 (het
toenmalige Sporks Brugske) de Spurkstraat
en kronkelde hierna richting boerderijen
Hoek 9 en 11 om uiteindelijk in de Aa uit te
monden.
Foto 3 : Foto uit 1961 van de Kwalbeek in het
gebied ‘t Woud

Aanleg Zuid-Willemsvaart
De tot standkoming van de Zuid-Willemsvaart tussen 1822 en 1826 heeft belangrijke
gevolgen gehad voor de gemeenten Berlicum en Den Dungen. Er werd van beide dorpen een
groot stuk grondgebied afgesneden. Het Dungense gebied De Brand en de IJvelaar kwamen
ten noorden van het kanaal te liggen. Het Milroois Woud en het deel van de Dode Aa,
behorende tot de gemeente Berlicum, lagen daarna ten zuiden van het kanaal. Afgezien van
het verlies van landbouwgrond voor de Dungense en Berlicumse boeren waren er nog twee
andere belangrijke ingrijpende gevolgen.
Dode Aa
Als eerste werd door het graven van de
Zuid-Willemsvaart een deel van de rivier de
Aa afgesneden (foto 1). Dat deel vormde
daarna de zogenaamde Dode Aa. Aan
Berlicumse kant werd parallel aan het
kanaal een gekanaliseerde Aa aangelegd.
Om het water dat via de Kwalbeek stroomde
toch te kunnen afvoeren, moest een stuk
sloot parallel aan het kanaal worden
gegraven. Via deze sloot vervolgde het
water van de Kwalbeek alsnog zijn weg
door de Dode Aa. Vanaf het andere snijpunt
van de rivier met het kanaal ter hoogte van
het huidige panden Hooidonksedijk 11-15
werd eveneens een sloot parallel aan het
kanaal gegraven, zodat ook hier het
Schijndelse water zijn weg kon vervolgen.
Foto 4 : De Oude Aa in 1961
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Siphon
Foto 5 : Siphon onder de Zuid-Willemsvaart
met aanvoersloot, aan de zuidzijde van het
kanaal nabij de wiel het “Vossegat” omstreeks 1968.

Ter hoogte van de wiel “het
Vossegat” werd een siphon onder het
kanaal gemaakt, waardoor het water
onder het kanaal door kon stromen
om daarna aan de noordelijke kant
van het kanaal zijn weg via de
oorspronkelijke loop van de Aa te
vervolgen. Om voorgaande redenen
heeft de Dode Aa haar functie altijd
behouden. In de natte perioden van voor- en najaar en na veel regenval bleek de capaciteit van
de siphon al snel veel te klein. Hierdoor ontstond regelmatig veel wateroverlast. Het probleem
werd pas enkele tientallen jaren geleden opgelost nadat het water voortaan nabij de
voormalige Sluis 2 direct in de Zuid-Willemsvaart kon worden afgevoerd.
Verbindingswegen
Een tweede ingrijpende gevolg van het graven van het kanaal was het feit dat alle
verbindingswegen tussen Berlicum en Den Dungen werden afgesneden. Zo was er een
verbinding richting Berlicum tussen het gehucht Hoek en het Hersend aan de noordkant van
het kanaal. Een andere belangrijke verbinding tussen Den Dungen en Berlicum c.q. Rosmalen
en Hintham liep vanaf de Paterstraat over de Hooidonksedijk richting de IJvelaar. Verder
waren er doorgaande wegen tussen Berlicum en Den Dungen vanaf de Poeldonk via de
Beusingsedijk en vanaf de Spurkstraat via Seldensate naar Middelrode. Waren er voor het
graven van het kanaal nog veel wederzijdse contacten tussen inwoners van beide gemeenten,
hierna leverde dat heel veel problemen op.
De Dungense brug
Foto 6 : De Dungense brug met links op de
achtergrond het wachthuisje en rechts
“Eeterij de Dungense brug”.

De gemeente Den Dungen heeft zich
veel inspanningen en financiële inzet
moeten getroosten om een brug te
krijgen op de plaats waar de huidige
Dungense brug ligt. De aanleg van de
Dungense brug is omstreeks 1822
door het Dungense gemeentebestuur
zwaar bevochten zodat men letterlijk
en figuurlijk kan spreken van een
“Dungense brug”. De aanleg van de brug moest door de Dungense gemeenschap worden
betaald. Ook het salaris van de brugwachter en zijn dienstwoning kwamen tot 1890 nog ten
laste van de Dungense gemeenschap. Voor Den Dungen heeft deze brug een zeer rijke
geschiedenis en mede vanwege genoemde feiten van groot cultuurhistorisch belang.
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Aanbevelingen van Stichting Erfgoed
Uit voorgaande korte beschrijving kunnen de meest markante cultuurhistorische objecten of
punten in het beschreven gebied worden geduid. Onze visie c.q. wensen voor het nieuwe
landschapsplan vraagt uitdrukkelijk om met deze punten rekening te houden zodat een en
ander voor het nageslacht herkenbaar zal blijven. Te denken valt aan :
-

De meanderende Dode Aa in het landschap zoveel mogelijk terugbrengen
Het instroompunt van de Kwalbeek in de Dode Aa herstellen
De Aa en de Kwalbeek als voormalige grens op enkele punten markeren
De voormalige snijpunten van Aa en het kanaal zichtbaar maken (grenspaal plaatsen)
Het voormalige voetpad vanaf Spekstraat 1 naar het kanaal herstellen (evt. ruiterroute)
Het siphon nabij de wiel “het Vossegat” met toevoersloot als ensemble in stand
houden. (Siphon is reeds een gemeentelijk monument)
De Dungense brug in samenhang met nog belendende bebouwing veilig stellen
Aanbevelingen verband houdende met de Dungense ringdijk

Bovengenoemde aanbevelingen worden hierna nader uitgewerkt.
Meanderende Dode Aa
Op foto nr. 1 is de loop van de Aa voor het graven van de Zuid-Willemsvaart zichtbaar. De
zogenaamde Dode Aa was tot in de jaren zestig van 20e eeuw nog goed in het landschap te
zien (foto’s 2,4 en 7). De afgesneden Aa werd omstreeks 1965 in het kader van de uitvoering
van ruilverkaveling Het Bossche Broek gekanaliseerd. Vanwege de hoogteligging is er toen
voor gekozen om in grote lijnen de oorspronkelijke loop aan te houden. De percelen kregen
daarbij een nieuwe aangepaste indeling.
Foto 7 : Op een tweetal plaatsen van de voormalige
meanderende Aa lag er ter plaatse van de scherpe bochten
een wieltje of poel. Op bijgaande fotoTipkes wiel !

Voorstel : De oorspronkelijke meandering van de
rivier in het gebied zoveel mogelijk terugbrengen.
In de bochten van het riviertje lagen als het ware
enkele wieltjes. Het zou landschappelijk aan te
bevelen zijn om deze opnieuw in de vorm van
poelen in het landschap terug te brengen. Daar het
gebied (zeer) laag gelegen was, ligt het voor de
hand dat de hoogteverschillen in het voormalige
“Dungense Aa-dal” niet noemenswaardig zijn veranderd. De vrij komende grond uit de te
graven poelen moet in het gebied blijven.
Aansluiting Kwalbeek op voormalige Dode Aa
Foto 8 : De Kwalbeek kruiste de Spurkstraat

Verder wordt aanbevolen om de aansluiting van de
voormalige Kwalbeek terug te brengen. Met de herstelde
meanderende Aa en de aansluiting hierop van de
Kwalbeek wordt de grens tussen beide voormalige gemeenten opnieuw zichtbaar.
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Wat de beplanting betreft, wordt gedacht aan het op bescheiden schaal planten van wilgen- en
/ of elzenhout langs de oevers van de (nieuwe) meanderende Dode Aa en rond de nieuw te
graven poelen. Het is aan te bevelen en wenselijk om op enkele plekken de oude percelering
van vóór de ruilverkaveling terug te brengen.
Nieuwe Hoge Vonder
Foto 9 : Er liep voorheen een
voetpad vanaf Spekstraat 1 via de
Nieuwe Hoge Vonder naar de
Zuid-Willemsvaart. Op de foto het
brugske over de Dode Aa.

Na het graven van het kanaal
ontstond de behoefte om te
voet van Den Dungen via
Beekveld naar Berlicum te
kunnen
gaan.
Vanaf
Spekstraat 1 liep tot de
uitvoering van de ruilverkaveling hiervoor een voetpad richting ringdijk (Hooidonksedijk) om vervolgens via een
brugske (nieuwe Hoge Vonder) over de Dode Aa en een voetveer over de Zuid-Willemsvaart
naar Berlicum te kunnen gaan. Het is wenselijk om dit voetpad richting kanaal in het
landschap terug te brengen. Het plaatsen van een brugske (Hoge Vonder) over de nieuwe
meanderende Dode Aa is daarvoor noodzakelijk. Het voetpad kan mogelijk ook als ruiterpad
in gebruik worden genomen. Als men voorheen via de Spurkstraat naar Middelrode ging dan
passeerde men het Sporks Brugske ter hoogte van het pand Spurkstraat nr. 65. Om dit punt
blijvend te markeren verdient het aanbeveling om dat ter plaatse in het landschap zichtbaar te
maken bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van enkele (houten) hekwerken in de berm.
Grenspaal
Foto 10 : Op de snijpunten van de Aa met
de nieuw te graven Zuid-Willemsvaart
markeerden grenspalen de grens tussen
Den Dungen en Berlicum. De paal circa
200 meter ten zuiden van Hooidonksedijk
11-15 is nog behouden gebleven.

De snijpunten van de Aa met het
kanaal werden oorspronkelijk
gemarkeerd met grenspalen. Circa
200 meter ten zuiden van
Hooidonksedijk 11-15 staat in de
berm van de kanaaldijk nog de oorspronkelijke grenspaal tussen Den Dungen en Berlicum.
Mocht deze grenspaal moeten wijken in verband met de verbreding van het kanaal, dan
verdient het aanbeveling om de bewuste paal te verplaatsen naar een nieuwe historisch
verantwoorde plek. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan zou het wenselijk zijn om de grenspaal
toch te behouden (bijvoorbeeld in bewaring bij heemkundevereniging “Op die Dunghen”).
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Terugbrengen wieltje
Bij de uitvoering van de ruilverkaveling is een wieltje nabij Hooidonksedijk 11-15 gedempt.
Het verdient aanbeveling om in overleg met de huidige eigenaar van de grond te proberen een
wieltje in de vorm van een poel op de voormalige
plek in het landschap terug te brengen.

Foto 11 : De Hooidonksedijk met op de achtergrond de
boerderij nr. 11-15 van de familie Van Emmerik. Links op de
voorgrond lag in de bocht van de ringdijk oorspronkelijk een
wieltje. Het terugbrengen van het wieltje in de vorm van een
poel zou het landschap zeer ten goede komen.

Sluisje Poeldonk
In de ringdijk tussen Poeldonk 20c en Hooidonksedijk 2 ligt het restant van een eeuwenoud
sluisje. Het sluisje heeft bij de uitvoering van de ruilverkaveling zijn oorspronkelijke functie
verloren doordat de loop van de afvoersloot is verlegd. Herstel van de functie van het sluisje
in samenhang met de afvoersloot zou meer recht doen aan de cultuurhistorische waarde.
Ontgravingen t.b.v. aanleg ringdijk
Vanaf de Poeldonk lag er buitendijks langs de ringdijk (Hooidonksedijk) een soms smalle,
maar soms ook brede strook moeras. Deze moerasstrook is waarschijnlijk ontstaan bij de
aanleg van de ringdijk. De benodigde grond voor de aanleg van de dijk moest uit practische
overwegingen vlakbij beschikbaar zijn. De bewuste moerasstrook is in de loop der jaren op
diverse plaatsen dichtgegroeid en/of is de laatste tientallen jaren volgestort met maaisel en
afval. Herstel van deze moerasstrook zou de beleving van het landschap in combinatie met de
ringdijk ten goede komen. Ter plaatse van de voormalige Dungense vuilstort ter hoogte van
De Groene Weide is de dijk aan de
kanaalzijde niet meer als dijk herkenbaar.
Het verdient aanbeveling, middels het
aanbrengen van een diepe sloot, deze als
zodanig weer herkenbaar te maken.
Toon Stenen wiel
Foto 12 : Toon Stenen wiel. Vanaf de Beemdweg
ligt er nog een stuk ringdijk van circa 300 meter.
Aanleg van een voetpad daarover en doortrekking
naar de Spekstraat respectievelijk Spurkstraat is
aan te bevelen.

Na de Tweede Wereldoorlog is de ringdijk
vanaf Toon Stenen wiel tot aan de Spurkstraat voor een groot deel afgegraven.
Ongeveer vanaf de wiel is in het kader van
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de ruilverkaveling een waterloop gegraven naar de Spurkstraat.
Het zou aan te bevelen zijn om over het nog resterende deel van de ringdijk van circa drie
honderd meter een voetpad aan te leggen. Op het einde van de bestaande dijk zou het voetpad
rechtdoor langs een kavelsloot naar de Spekstraat doorgetrokken kunnen worden. Anderzijds
is het mogelijk om een voetpad langs de waterloop naar de Spurkstraat aan te leggen.
Neerlandica populieren
Langs en op de ringdijk staan op diverse
plaatsen Neerlandicapopulieren. Deze bomen
die meer dan een eeuw oud kunnen worden,
moeten behouden worden. Stichting Erfgoed
heeft deze bomen reeds geinventariseerd en
hierover met het Waterschap De Dommel
afspraken gemaakt.

Foto 13 : Hooidonksedijk onder andere ter plaatse
van de familie De Veer (nr. 14). Links staan nog
enkele Neerlandicapopulieren die het verdienen
behouden te blijven.

Bomen langs berm kanaaldijk
Vanaf de Dungense brug tot aan het siphon staan in de berm van de kanaaldijk een groot
aantal prachtige platanen. Verderop staan eikebomen en populieren. Als het maar enigszins
mogelijk is moeten deze bomen in het belang van het landschap bij de aanstaande verbreding
van de Zuid-Willemsvaart worden gespaard.
Ringdijk
Het dijklichaam moet op diverse plaatsen nodig hersteld worden. Verder is het raadzaam om
een onderzoek uit te voeren omtrent de beplanting op en aan het dijklichaam in relatie tot de
oorspronkelijke begroeiing.

Den Dungen, november 2006

Jos Bertens en Henk van Gestel
Fotocollectie Leo van Minderhout
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