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Beste leden,

Colofon

We naderen de vakantie, al wil het weer nog niet echt mee werken, maar misschien komt
het de komende maanden allemaal goed en kunt u genieten van een mooie zomer. U kunt
bijvoorbeeld eens naar Haaren gaan, naar de tentoonstelling” Englandspiel” of gewoon er
eens op uitgaan met de fiets. Na de vakantie zijn we terug en dan komen er nieuwe
activiteiten aan van onze vereniging, zoals het dubbelnummer en de Open
Monumentendagen.
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In het vorige Plekbord schreven we over de Koninklijke Onderscheidingen die tijdens
Koninginnedag aan leden van onze vereniging in de gemeente Heusden waren uitgereikt.
Later vernamen wij dat mevrouw Ans Vermeijden, één van onze leden uit Engelen, een
onderscheiding had ontvangen van burgemeester Rombouts uit ‟s-Hertogenbosch. Ans is
al vele jaren actief op heemkundig gebied, schrijft artikelen over de historie van Engelen, is
vrijwilliger voor de Protestantse kerk in Engelen en vrijwilliger op het Stadsarchief van ‟sHertogenbosch. In 2011 was Ans „Engelaar van het jaar‟. Ans, hartelijk gefeliciteerd.
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Oproep tot openstelling van historische tuinen
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In dit nummer o.a.:
Open Monumentendag
Flora, fauna en Landschap
Tentoonst. “Englandspiel”
Wie, Wat, Waar?

De werkgroep Open Monumentendag zoekt eigenaren van historische tuinen, die bereid
zijn hun „groen van toen‟ een dag toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dit tijdens
de Open Monumentendagen op 8 of 9 september.
Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september,
waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. Het
thema van Open Monumentendag 2012 luidt: Groen van Toen.
Heeft u een tuin met monumentale bomen, een paradijselijke binnenplaats of erf?Heeft u
er geen bezwaar tegen dat anderen een kijkje nemen in uw groene omgeving, laat het ons
weten en stuur vóór 1 juli een mail naar info@hbtheusden.nl.
De openstelling is op zaterdag in Heusden Vesting en op zondag in de andere kernen van
de gemeente Heusden. Tijdstip van 13.00u tot 16.00 uur.
Voor meer informatie neemt u contact op met het Heusdens Buro voor Toerisme op
telefoonnummer 0416 – 66 21 00.

Flora, Fauna en Landschap
In de gemeente Heusden en directe omgeving loopt
een aantal projecten waarbij Heemkundekring
“Onsenoort” is betrokken. Zij neemt hieraan deel
vanwege haar kennis van natuur, landschap,
archeologie en (cultuur)historie. In het Plekbord wordt
maandelijks in het kort aandacht geschonken aan één
van de projecten.
Deel 5: Klimaatbuffer Vlijmen – Den Bosch
Door de kavelruil in de gemeente Heusden heeft
Staatsbosbeheer een aantal percelen verworven in de
Biessertpolder in Vlijmen en langs de Voordijk ten noorden
van De Bellaart in Haarsteeg. Deze percelen worden
ingezet voor het project ‘Klimaatbuffer Vlijmen – Den
Bosch’. Staatsbosbeheer wil door dit project komen tot
aanleg van een Natuurlijke Klimaatbuffer aan de oostkant
van Vlijmen. Hiermee wordt een belangrijk deel van de
ringdijk om Heusden voorzien van een ecologische
verbindingszone (EVZ). Het betreft het dijkentraject
Voordijk, Molenhoek en Vlijmense dijk. De Klimaatbuffer
combineert natuurontwikkeling met het project Hoogwater
Aanpak ‟s-Hertogenbosch (HoWaBo) van waterschap Aa
en Maas.

aangelegd in de Biessertweg om het gebied te verbinden
met de natuur in de omgeving van de visvijver De
Haverkampen. Een deel van het vrijkomende zand vanuit
de nieuwe sloten wordt verwerkt in de perceelsranden
waardoor hoger gelegen wandelstroken ontstaan. In een
perceel langs De Gemeint wordt een poel aangelegd voor
amfibieën.
Om begrazing van de percelen mogelijk te maken wordt
een veeraster aangelegd. De bedoeling is om via maaien
of begrazing de weilanden te verschralen waardoor een
flora- en faunarijk grasland ontstaat. Daarnaast wordt over
de Biessertloop een brug aangelegd en een wandelroute
gerealiseerd.
De planning is om in het najaar van 2012 de genoemde
activiteiten klaar te hebben. Het aanwezige mestbassin
langs de Biessertweg is al verwijderd en in De
Haverkampen is een deel van het bos uitgedund, zodat
een van wielen langs de Aardappeldijk weer meer licht
heeft gekregen. De wens is om als onderdeel van de
Klimaatbuffer langs de Voordijk ten zuiden van De Bellaart
tot aan de Engelenseweg ook een natuuroever aan te
leggen. Dit deel van het project is ondergebracht bij het
waterschap Aa en Maas die de aanleg hiervan in de
komende jaren op het programma heeft staan. De
ecopassage over of onder de A59 is op dit moment in
studie. De aanleg van deze passage is voorzien in 2014 en
is van cruciaal belang voor een robuuste EVZ tussen de
Moerputten en De Haverkampen. De Provincie NoordBrabant heeft hier samen met Rijkswaterstaat het initiatief.
Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen of
met Marcel Vermeulen, projectleider Staatsbosbeheer, tel:
013-7074878, email: m.vermeulen@staatsbosbeheer.nl
Bert van Opzeeland

Excursie naar Deventer

Het plan bestaat uit een aantal onderdelen. Langs een deel
van de Voordijk wordt langs de Buitendijkse Loop een
natuuroever aangelegd, tussen De Bellaard en het
natuurgebied Sompen en Zooislagen. De lengte van de
zone is 320 meter en de breedte bedraagt 25 meter aan de
oostzijde van de Buitendijkse Loop. De natuuroever vormt
een onderdeel van de te realiseren EVZ tussen de
natuurgebieden Moerputten en Sompen en Zooislagen. De
bedoeling is om variatie aan te brengen aan de oever en
op enkele plaatsen een moerasachtige zône aan te leggen.
Ook wordt er een poel gegraven.
In het gebied de Biessertpolder dat ligt tussen de A59, De
Gemeint en Molenhoek/Vlijmense dijk worden agrarische
gronden ingericht voor agrarisch natuurbeheer en
waterberging. Door natuurlijk beheer en het aanleggen van
nieuwe sloten en poelen gaat het gebied functioneren als
EVZ en wordt het water langer vastgehouden. In het
gebied komt ijzerrijk kwelwater uit de ondergrond naar
boven. Dit biedt veel kansen voor de ontwikkeling van
bijzondere natuurwaarden. Het is de bedoeling om door
een aangepast agrarisch beheer kruiden- en faunarijke
graslanden te krijgen. De maatregelen die genomen
worden zijn de aanleg van nieuwe sloten met flauwe
oevers waarin het water langer wordt vastgehouden. De
flauwe oevers worden aangelegd om verschillende planten
en dieren extra kansen te geven. Er wordt een duiker

Op zaterdag 23 juni heeft een groep leden de dagexcursie
naar Deventer gemaakt, maar i.v.m. de verschijningsdatum
van dit Plekbord is het niet gelukt een verslag op te nemen.
Wel staan een aantal foto‟s op het digitale Plekbord, dat
ook is in te zien via onze website: www.hkkonsenoort.nl
Als u op de website kijkt, kijk dan ook naar onze
interessante webwin

Putten uit het Bossche verleden

Voorlopig programma Open Monumentendag 2012 gemeente Heusden
Ieder jaar wordt in het tweede weekend van september
aandacht besteed aan de monumenten in Nederland onder
de noemer Open Monumentendag. Het doel van de Open
Monumentendagen is om de bevolking in contact te
brengen met monumenten. Dit jaar is er voor gekozen om
speciale aandacht te besteden aan groene monumenten.
Het landelijke (en ook gemeentelijke) thema van Open
Monumentendag 2012 dan luidt: Groen van Toen.
In de gemeente Heusden is al vele jaren een werkgroep
actief, die zich buigt over het programma binnen de
gemeentegrenzen. De gemeente stelt een projectsubsidie
beschikbaar en besteedt de projectcoördinatie uit aan het
Heusdens Buro voor Toerisme (HBT). Met een vaste
werkgroep (bestaande uit Streekarchief Land van Heusden
& Altena, Stichting Het Gouverneurshuis, Marja Kivits
(eigenaar monument Nassau Dwarsstraat) en historicus
Kees van den Oord (tevens lid van heemkundekring
Onsenoort) wordt invulling gegeven aan het thema. Dit jaar
maken, gezien het thema, ook de Agrarische Natuur
Vereniging Oostelijke Langstraat (ANV) en Natuur- en
Milieuvereniging Gemeente Heusden deel uit van de
werkgroep. Ook de kerken in de gemeente Heusden
worden betrokken.
De Open Monumentendagen vinden plaats op zaterdag 8
en zondag 9 september. Het voorlopige programma is
inmiddels bekend.
Op de zaterdag vinden de activiteiten met name plaats in
Heusden Vesting. O.a. Heemtuin Meulenwerf, Museum Het
Gouverneurshuis en Streekarchief Land van Heusden &
Altena zijn opengesteld voor publiek en zullen hun
programma afstemmen op het groene thema. Er zijn
rondleidingen in particuliere tuinen, over de vestingwallen
en door Landgoed Pax.
Op zondag is de boerderij met boerenmoestuin aan de
Nassaudwarsstraat in Vlijmen opgesteld, zullen kerken,
parochietuinen en begraafplaatsen geopend zijn en kan de
bezoeker het gloednieuwe Ommetje Hedikhuizen onder
leiding van een gids wandelen.
De werkgroep komt daarnaast graag in contact met
eigenaren van historische tuinen, die bereid zijn hun groen
van toen een middag toegankelijk te maken voor publiek.
De dagen voorafgaand aan het Open Monumenten-weekend
zullen ook in het teken staan van ‘groen van toen’. Met een
lezing en paneldiscussue op 5 september en een klassendag op 7
september. Traditiegetrouw zal Kees van den Oord ook dit jaar
een magazine uitbrengen, waarbij hij Heusdenaren laat vertellen
over hun relatie met en visie op groene parels in de gemeente.
Het volledige programma vanaf zal medio augustus bekend
worden gemaakt.

Onlangs is het boek „Putten uit het Bossche verleden‟
verschenen met 22 artikelen over het archeologisch
erfgoed van ‟s-Hertogenbosch. Een van de schrijvers is
Ronald van Genabeek, stadarcheoloog van ‟sHertogenbosch. Gemeente Heusden maakt veelvuldig
gebruik van zijn kennis en ervaring en is dan ook een
goede bekende van de leden van onze archeologische
werkgroep. Ronald is nu ook nauw betrokken bij ons
archeologische onderzoek in en bij De Komwiel in
Haarsteeg.
Het boek kost €39,95, is verkrijgbaar in de boekhandel en
via de webwinkel van uitgeverij Veerhuis ( zie website )
Voor geïnteresseerden ligt het boek ter inzage bij het
secretariaat.
Het boek is een uitgave van Uitgeverij Veerhuis en om
deze uitgeverij meer bekendheid te geven heeft onze
vereniging van de boeken 'Brabants Stads- en Dorpsleven'
en 'Het Brabants beschreven' elk 10 exemplaren
ontvangen. Deze boeken zullen we verloten onder de
aanwezigen van de komende ledenvergadering. Voor meer
informatie over deze titels en andere (Brabantse) titels: zie
www.uitgeverijveerhuis.nl

Noodklok
In het laatste parochieblad van Bokhoven staat een vraag
naar het ware verhaal achter het luiden van de noodklok.
Volgens de ene versie heeft dit te maken met het feit dat
de provisiekast van de pastoor dreigde leeg te raken. Dan
werd een boerin op pad gestuurd met een goed gevulde
mand aan haar arm. De andere versie is dat de Slotzusters
de klok gingen luiden, als ze voedseltekort hadden. Wie
heeft ‟t bij het rechte eind?
De redactie luidt hierbij de noodklok
Met vriendelijke groet,
Kees van den Oord
Gravin Helenastraat 15
5221 CB Bokhoven/Den Bosch 06-10481942

Wie, Wat, Waar
Van oud-Drunenaar Rini de Wit (zoon
van Marien de Wit en Jo Verhoeven) en
nu al vele jaren wonend in Frankrijk
ontvingen wij een aantal familiefoto‟s uit
albums van zijn ouders. De eerste foto
is van een groep dames. Achterop de
kaart staat ‟gedaan te „s-Hertogenbosch
e
op 22 September 1931‟. De 3 dame
van links is Jo Verhoeven, de moeder
van Rini, en de zittende dame is zijn
tante Nellie Verhoeven, die getrouwd
was met Mart van Loon. De gezinnen de
Wit-Verhoeven en van Loon-Verhoeven
hebben lang gewoond op Bosscheweg
2 en 2a in Drunen. Wie kent de andere
dames?

Dubbelnummer: juli-aug.
Zoals in voorafgaande jaren, zal het julien augustusnummer van Met Gansen
Trou gecombineerd worden tot een
dubbelnummer met een speciaal thema.
Het thema van dit jaar is de architectuur
van de Bossche School en in het
werkgebied van onze heemkundekring
(gemeente Heusden en de kernen
Engelen en Bokhoven) zijn er niet
minder dan 25 bouwwerken die in die
stijl gebouwd zijn. Het nummer zal pas
op 31 augustus gepresenteerd worden,
zodat onze leden de volgende Met
Gansen Trou en Plekbord pas in de
eerste week van september zullen
ontvangen. In de komende weken zal in
verschillende regiobladen al informatie
worden gegeven over dit thema.
Op de foto het Marianum te Vlijmen, één
van de Bossche Schoolprojecten in ons
heemgebied.

Wij wensen U een fijne
vakantie
Inleveren kopij
volgend plekbord
vóór 15 augustus
Voor meer informatie: www.gedenkplaats-haaren.nl
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Foto’s
André Janssen
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