De Beusingsedijk
De Beusingsedijk heette tot in de tweede
helft van de negentiende eeuw de
Beusingschestraat. De weg was vernoemd
naar het gebied waar de weg naar toe liep,
namelijk het Beusing. Het Beusing lag,
komende vanaf Den Dungen over het huidige
Poeldonk richting Berlicum, ongeveer halverwege de Dungense ringdijk en de rivier de
Aa. Links van de straat lag het gebied de
Brand en rechts van de zandweg lag de
Nijvelaar. De straat verleende toegang tot een
groot aantal laaggelegen percelen wei- en
hooilanden in het achterliggende poldergebied. De straat ging oorspronkelijk naar het
voormalige gehucht de Drieborcht nabij de
Aa. Vlak bij dit voormalig gehucht, wat tot
circa 1600 nog bewoond is geweest, kwam
de weg met de IJvelaarschestraat bijeen.
Vandaar kon men via het Beusingsch brugske
over de rivier de Aa richting Rosmalen en/of
Berlicum. Voordat de Zuid-Willemsvaart
werd gegraven (1822 - 1826) begon de
Beusingschestraat direct nadat men de ringdijk “over” of “door” ging, ongeveer ter
plaatse van het huidige Poeldonk 17 (de
Majorcabar). De meest gebruikelijke route
richting Berlicum en/of Rosmalen liep toen
via de Paterstraat, de Hooidonksedijk en de
Op dit kaartje van de gemeente Den Dungen uit 1865 is de situatie van
Nijvelaarschestraat.
vóór de aanleg van de provinciale weg aangegeven.

De Beusingschestraat is wel op een heel merkwaardige wijze aan de huidige functie voor interlokaal wegverkeer gekomen. De straat heeft dat voor het belangrijkste deel te danken aan het feit, dat voormalig
Dungens burgemeester Gerardus Godschalk zich omstreeks 1822 sterk heeft gemaakt om op Dungens
grondgebied een ophaalbrug over de nieuw te graven Zuid-Willemsvaart te krijgen. Oorspronkelijk stond de
brug wat verderop op het grondgebied van Berlicum gepland. Dat zou ingehouden hebben, dat Dungense
eigenaren van gronden in Brand en Beusing alleen via een grote omweg hun landerijen zouden kunnen
bereiken. De bewoners van de Nijvelaar zouden, mede vanwege de rivier de Aa, totaal
geïsoleerd van hun gemeente komen wonen.
De situatie in de winter van 1925-1926. Het gebied
de Brand, het Beusing en grote delen van de
Nijvelaar stonden onder water, maar de
Beusingsedijk bleef begaanbaar. Het huisje van
Narus van de Koevering stond, zoals u kunt zien,
geheel in het water. Op de achtergrond ziet men de
bomenrij op de Hasseltsedijk. Het huisje is als
gevolg van vonken van de stoomtram afgebrand en
zou in 1944 bij het opblazen van de Aa-brug worden
verwoest. Daarna werd langs de Beusingsedijk het
huidige pand nummer 10 gebouwd (fotoarchief HKV
De Plaets, Berlicum).

Bij wijze van spreken heeft
de burgemeester kosten noch
moeite gespaard om zijn
dorpsgenoten voor dat ongerief te vrijwaren.
Het Dungense gemeentebestuur moest wel flink in de
buidel tasten om dat doel te
bereiken. De gemeente werd
opgescheept met een groot
aantal kostenposten waaronder een (jaarlijkse) bedrag om
de Beusingschestraat het hele
jaar door begaanbaar te houden. Verder moest op kosten
van de Dungense gemeente
een nieuwe brug over de
rivier de Aa gebouwd worden. Hierdoor werd het voor
inwoners van Berlicum
mogelijk om via de
Beusingschestraat en vervolgens over de Noordelijke
kanaaldijk droogvoets naar
Den Bosch te gaan. Het heeft
het Dungense gemeentebestuur blijkbaar veel inspanningen gekost om de
Beusingschestraat steeds
watervrij te houden.

Situatiekaartje omstreeks 1890. Het gedeelte vanaf de ringdijk tot de Dungense brug
heette voortaan Poeldonk. De Beusingsedijk begon meteen over de brug en liep
totaan de rivier de Aa. De Beusingschestraat liep oorspronkelijk richting Drieborcht
maar in de loop van de 19e eeuw is een afbuiging naar rechts richting De Fuik aangebracht. De huizen Poeldonk 17 (circa 1887), Poeldonk 26 (circa 1891), kanaaldijk
; Anjabar (circa 1879-1967) en Poeldonk 25 (circa 1890) zijn al dan niet met het
verkregen recht van opstal van de provincie inmiddels gebouwd

Telkens opnieuw moest men de straat ophogen waardoor langzaam
maar zeker een dijk in het landschap ontstond, waarna de benaming
Beusingschedijk steeds meer in zwang kwam. De schrijfwijze van de
naam veranderde in de loop van de twintigste eeuw in Beusingsedijk.
De beslissing die omstreeks 1822 genomen werd om op Dungens
grondgebied een ophaalbrug over de Zuid-Willemsvaart te krijgen heeft
voor Den Dungen, zoals verder te lezen valt, belangrijke positieve
gevolgen gehad.

Op de voorgrond een dubbel woonhuis
aan de Beusingsedijk net over de
Dungense brug rechts. Bij de afbraak in
1945 werd het bewoond door de families
Hoevenaars en Van de Westelaken. Het
pand werd in 1892 als pakhuis gebouwd.
Helemaal links op foto is het in 1899
gebouwde huis nog net zichtbaar, dat bij
de sloop in 1970 werd bewoond door de
familie Kluitmans. Op de voorgrond
v.l.n.r. : Riek, Grard en N.N Hoevenaars.

De bouw van de Dungense brug is ten koste gegaan van een ophaalbrug
op het grondgebied van Berlicum. Het was oorspronkelijk de bedoeling
om bij sluis II bij Middelrode een (ophaal)brug te bouwen. Door de
inzet van burgemeester Godschalk, die het voor de Dungense belangen
opnam, kwam de ophaalbrug daar te vervallen en moest men het bij
sluis II stellen met alleen een voetgangersbrug. Het zou tot omstreeks
1870 duren voordat het gemeentebestuur van Berlicum het voor elkaar
kreeg om bij Middelrode alsnog een ophaalbrug te krijgen. In de tweede helft van de negentiende eeuw ging de provincie over tot het aanleggen van provinciale verharde (kunst)wegen tussen de verschillende dorpen.
Omstreeks 1869 lag het in de bedoeling om een provinciale weg te leggen vanaf Schijndel via de Molendijk naar Middelrode en Berlicum.

Het gekozen traject lag eigenlijk voor de hand, want van oudsher liep daar een belangrijke handelsroute.
Maar door de hiervoor beschreven verwikkelingen omtrent de keuze van de plaats van een ophaalbrug kon
dat plan niet uitgevoerd worden. Door het feit dat er bij Den Dungen wel een ophaalbrug lag, werd ervoor
gekozen om de nieuw aan te leggen provinciale weg vanaf Schijndel via Sint-Michielsgestel naar Den
Dungen richting Dungense brug te realiseren om daarna over de Beusingsedijk deze weg nabij café De
Fuik op de reeds eerder aangelegde provinciale weg van Rosmalen richting Veghel aan te sluiten. Door het
steeds intensievere verkeer in de jaren dertig van de 20e eeuw werd het te gevaarlijk geacht om de tram nog
langer van Veghel via Berlicum en Hintham naar Den Bosch te laten rijden. Vandaar dat omstreeks 1933
een tramlijnverbinding werd aangelegd vanaf café de Fuik over de Beusingsedijk. De tramlijn kreeg bij de
Dungense brug een aansluiting op de tramlijn komende vanuit de richting Den Dungen, zodat de tram vanaf
de Dungense brug langs de zuidelijke kanaaldijk verder kon rijden richting Den Bosch. Uit bovenstaande
relaas blijkt overduidelijk, hoe belangrijk de “afgedwongen” bestuurlijke beslissing door burgemeester
Godschalk voor Den Dungen op haar verdere ontwikkeling van de infrastructuur heeft gehad.
Anno 2008 is de Beusingsedijk een zeer drukke,
maar vooral gevaarlijke verkeersverbinding geworden. Binnen afzienbare tijd zal begonnen worden
met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart waarbij flinke stukken van de Beusingsedijk op de schop
genomen zullen worden.

Foto boven: De situatie van de Beusingsedijk in 2008.
Het huis nummer 10 is door de erfbeplanting vrijwel onzichtbaar
geworden. Langs de Beusingsedijk ligt een fietspad, dat door een
rij eikenbomen gescheiden is van de rijweg.

Foto links: Tegenover het loonbedrijf van Jennissen ligt de doodlopende landbouwweg Beusing. Deze straat verschaft tegenwoordig toegang tot de boerderij van José Smits, maar leidde oorspronkelijk naar het gehucht Drieborcht.
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