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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

 
Beste lezers 
 
De winter raakt weer aan zijn eind, we kunnen voorzichtig vooruitkijken naar de lente. We 
hebben op 19 januari de jaarlijkse bijeenkomst gehad met onze vrijwilligers in het 
gastenverblijf van Abdij Mariënkroon. De voorzitter bedankte al onze vrijwilligers, maar in 
het bijzonder dit keer de Werkgroep Educatie die het afgelopen jaar onder meer een 
doemiddag voor de jeugd heeft verzorgd. Verder werd er deze middag een film getoond 
van deze doemiddag en werden de vrijwilligers onthaald op koffie met gebak en een borrel. 
Een impressie vindt u op ons digitale plekbord. De eerste honderd intekeningen op Ronduit 
Heusden zijn binnen. Het boek verschijnt 21 maart. Verder in dit plekbord aandacht voor 
allerlei zaken die betrekking hebben op ons heem. 
  
De redactie 
 

 

Oranje 
 
De redactie van Met Gansen Trou koos december 2012 voor de oranjekleur, omdat 2013 
het jaar is van tweehonderd jaar koninkrijk der Nederlanden. We wisten uiteraard niet dat 
koningin Beatrix zou aftreden en dat haar zoon Willem-Alexander koning zou worden. Het 
is opvallend dat in de vesting Heusden het eerste eeuwfeest in 1913 intensief gevierd is. 
Er zijn verschillende foto‟s bewaard gebleven van „Neerlands onafhankelijkheid‟. Een 
historische optocht trok in de zomer van 1913 door de straten. Er stonden overal 
triomfbogen, de straten en pleinen waren versierd met guirlandes. Wat gebeurt er dit jaar? 
 

 

Oproep 
 
Na de uitgave van mijn boek over het schaatsdorp Haarsteeg, ben ik nu begonnen aan 
een boek, of wellicht een dubbelnummer voor MGT, over de aanleg van het Drongelens 
kanaal en alles wat daaraan voorafging. De voorlopige titel is "van Overlaat tot Drongelens 
kanaal". In dit boek behandel ik de wateroverlast in ons heemgebied, wat uiteindelijk heeft 
geresulteerd in de aanleg van het Drongelens kanaal. 
Via deze oproep zou ik graag in contact komen met mensen die fotomateriaal hebben dat 
betrekking heeft op het graven van het kanaal en de periode tot globaal 1960. Dit mag van 
alles zijn, ook krantenknipsels of andere wetenswaardigheden "van horen zeggen".  
Ook materiaal dat betrekking heeft op de overlaten, denk aan de Vlijmensche Overlaat, de 
Bokhovensche Overlaat en de Baardwijkse Overlaat, in ons heemgebied en de voormalige 
veren door deze overlaten, is zeer welkom. 
Zo sprak ik laatst een agrariër, vroeger zou ik hier boer gezegd hebben, die mij vertelde 
dat op zijn land langs het kanaal vroeger oude rails zijn opgeploegd en als oud ijzer 
verkocht. Het is heel jammer dat er toen geen foto van gemaakt is.  
Voor diegenen die mij kunnen helpen, ik ben bereikbaar onder nummer 0416-373779 of 
mobiel 06 53427568, maar een mailtje sturen naar gienvanwijk@ziggo.nl is ook goed.  

Ik ben benieuwd. 

 Gini van Wijk, Drunen  

 

Plekbord 
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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 12. Natuurmonumenten: Natuurvisie Elshoutse 

Wielen, Baardwijkse Overlaat en de verbindingen. 

Tussen de Bergse Maas en de Loonse en Drunense 
duinen liggen de natuurgebieden Elshoutse Wielen, 
Hooibroeken en Baardwijkse Overlaat, die grotendeels in 
eigendom zijn van Natuurmonumenten. De gebieden 
maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 
het nationale netwerk van natuurgebieden. Verder zijn de 
Elshoutse Wielen door de provincie Noord-Brabant 
aangewezen als Natte Natuurparel, vanwege het 
bijzondere natte karakter en de daarmee samenhangende 
natuurwaarden.  
 

Natuurmonumenten maakt voor al haar gebieden 
natuurvisies. Hierdoor is het mogelijk duurzaam beheer te 
realiseren en de potenties van een gebied zo optimaal 
mogelijk te benutten. In de natuurvisie beschrijft 
Natuurmonumenten haar beleid en ambities voor de 
komende jaren. De natuurvisie biedt een handreiking voor 
de inrichting, het beheer en het gebruik van de gebieden, 
zowel voor Natuurmonumenten als haar omgeving. De 
visie speelt daarmee een belangrijke rol in de 
communicatie over de toekomst van het gebied. Zij is 
opgebouwd op basis van beschikbare informatie en enkele 
werksessies met externe gebiedsdeskundigen en 
betrokkenen. De visie beschrijft de ontwikkeling en de 
huidige situatie van de gebieden, de beleidsambities en 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een visie 
voor natuur, landschap en cultuurhistorie, recreatie en 
beheer. Er is een maatregelenplan voor de komende 6 jaar 
met een doorkijk naar de komende 18 jaar in opgenomen. 
 

 
In formatie paneel  over de Baardwijkse Overlaat 

 
Naast de eigen gebieden wil Natuurmonumenten via een 
aantal lijnvormige elementen, zoals sloten en dijken, 
andere belangrijke natuurgebieden in de omgeving met 
elkaar verbinden. Deze structuur is te zien als een soort 
blauwgroene ring door de Baardwijkse Overlaat en de 
polders rond Drunen, Elshout, Nieuwkuijk, Haarsteeg en 
Vlijmen. Met deze ring worden de natuurgebieden 
Hooibroeken, Elshoutse Zeedijk en Baardwijkse Overlaat 
verbonden met de Hedikhuizense Maas, de Haarsteegse 
Wiel, de Sompen en Zooislagen en het Natura 2000 gebied  

 
 
Vlijmens Ven,  de Moerputten en de Vughtse Gement. Doel 
van deze verbindingen is het uitwisselen van planten en 
dieren mogelijk te maken. Daarnaast hebben zij vaak ook 
een belangrijke functie in het recreatief medegebruik van 
de gebieden. 
Voor enkele faunagroepen is daarnaast een natte alsook 
gelijktijdig een droge verbinding naar de Loonse en 
Drunense duinen en de Maas van belang (o.a. voor 
marterachtigen, uilen, reeën, kamsalamanders en 
veldkrekels). Hierbij hoort ook de ontsnippering van wegen. 
In de visie van de A59 is ruimte gecreëerd voor belangrijke 
groene zones en ontsnippering van belemmerende 
infrastructuur zoals bijvoorbeeld de A59.  
Om de visie te kunnen realiseren is een actielijst voor de 
komende jaren opgesteld. Enkele acties zijn: het opstellen 
van een inrichtingsplan voor de nieuwe ecologische 
verbinding in het kader van de Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat (GOL), het voortzetten van 
grondverwerving, het plaatselijk aanleggen van poelen, 
meidoornhagen en houtwallen, het verbreden en 
verondiepen van sloten, het realiseren van ommetjes, het 
omvormen van het beheer van de bossen, het uitdiepen 
van enkele verlande wielen, het onderzoeken van de 
mogelijkheden tot herstel van de kunstwerken in de 
Elshoutse Zeedijk en het in stand houden van de 
eendenkooi Ter Kwak.  
Natuurmonumenten zoekt daarbij samenwerking met 
andere partijen in het buitengebied zoals bijvoorbeeld het 
waterschap, de gemeenten en de provincie, maar ook met 
particulieren en maatschappelijke organisaties. Daarnaast 
zijn veel vrijwilligers actief en betrokken bij het beheer. 
 

Bert van Opzeeland 
 

 

Stamboomonderzoek 
 
Ook als je voorouders niet rijk of beroemd waren, kun je 
heel veel ontdekken over je leven en verleden.dat heb je 
kunnen ontdekken in het TV programma “Verborgen 
verleden “  Met de gratis cursus stamboomonderzoek leer 

je stap voor stap hoe je in archiefbronnen informatie over je 
voorouders kunt vinden. Is je familie van adel of afkomstig 
uit een ver buitenland?   Kijk op www.thuisacademie.nl  
 
In deze cursus leer je hoe je begint met je zoektocht en 
welke bronnen van belang zijn. 
 
De cursus bevat: 

10 clips met archivaris Vincent Robijn, voormalig 
medewerker van het archief van Heusden en Altena 
 
Met het volgen van deze cursus ben je ongeveer 1 uur 
bezig.  

http://www.thuisacademie.nl/


 
 

Inbinden van jaargangen ”Met Gansen 
Trou”  
 
Uw jaargangen goed bewaren? Dit kan door ze in te laten 
binden. U houdt er dan een mooi boekwerkje aan over. 
Een goed adres voor het inbinden van al uw jaargangen: 
Wijnand Broeders, Grotestraat 87 te Drunen.  
Tel.: 0416-374222 
 

 
Brabantse Heemdagen 

 

Het motto van de 65
e 

 Brabantse Heemdagen is dit jaar 
“Breda Nassaustad” en ze worden in Breda gehouden op 8 
en 9 augustus. Meer informatie en inschrijfformulieren kunt 
u verkrijgen bij het secretariaat. 
 

 

Te koop - Met Gansen Trou 
 

Een van onze leden heeft de complete sierie jaargangen 
van “Met Gansene Trou” te koop, waarvan een gedeelte 
ingebonden is per twee jaargangen. De vraagprijs is: 
€ 500,-  verdere informatie bij het Secretariaat 
 

  

Archeologisch Onderzoek  
Hoofdstraat Herpt 
 
In het najaar van 2010 heeft een archeologisch bureau 
onderzoek en een karterend booronderzoek gedaan op 
een perceel grond aan de Hoofdstaat in Herpt. 
Vorig jaar juni heeft het archeologisch adviesbureau RAAP, 
in opdracht van de gemeente Heusden, op dit perceel een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op dit perceel zullen 
11 woningen gebouwd gaan worden. Tijdens dit onderzoek 

zijn sporen gevonden voor archeologische vindplaatsen uit 
de volle en late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 
Dit onderzoek is voor de gemeente aanleiding geweest om 
door RAAP opgravingen te laten verrichten, wat gedaan is 
op 14, 15 en 16 januari jl.. Terwijl er in Nederland volop 
gespeculeerd werd over een Elfstedentocht, hebben 
deskundigen van RAAP en een aantal vrijwilligers van onze 
archeologische werkgroep onder zeer koude 
omstandigheden de klus geklaard. Het vroor overdag nog 
10 graden!! De uitwerking van het rapport zal nog wel de 
nodige tijd kosten maar zowel RAAP als de archeologische 
werkgroep heeft met volle inzit en met plezier aan deze 
opgraving gewerkt.  
RAAP is een Nederlands onderzoek- en adviesbureau dat 
archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek verricht in 
Nederland en in Vlaanderen. Het is het oudste nog 
bestaande onderzoeksinstituut van de Benelux en ook het 
grootste. 
 

 
Activiteiten in de Hoofdstraat te Herpt 

  

 
Wie, Wat, Waar 
 
Even een reactie op de foto van Wie,Wat, Waar van de 
maand januari. 
Na overleg met vakgenoot, Dhr. v Engelen en Hein de Bont 
de volgende conclusie: 
 
links op foto  Toon de Gouw uit Nieuwkuijk. 
2e links        Dries Schelle uit Nieuwkuijk 
rechts          Jos Koks uit Loon op Zand. 
2e rechts   Theo v Son uit Nieuwkuijk. 
 
Hopende met deze namen de oplossing te hebben 
gevonden, 

 
Groetjes van Cees Smits, Nieuwkuijk. tel 5117304 
 
 

 



Duo-expositie Abdij 
Mariënkroon  
 
Van zaterdag 16 februari t/m zondag 
11 maart 2013, elke zaterdag en 
zondag van 13.00  tot 17.00 uur, 
wordt er in de expositieruimte van 
Abdij Mariënkroon onder auspiciën 
van de Stichting Honsoirde een duo-
expositie gehouden met werken van 
kunstenares Didje Goldsteen  en 
fotograaf Arold van der Aa. 
 
Er worden beelden/objecten en 
foto‟s/ambrotype‟s tentoongesteld. 
 
De toegang is gratis. 
 

 

Lezing ”Tot Nut van 
Nederland” 

 
De Nederlandse democratie heeft 
haar wortels in de vesting Heusden. 
Rond 1787 voerden 
hervormingsgezinde patriotten een 
heftige strijd tegen de orangisten, 
aanhangers van stadhouder Willem 
V, wat leidde tot de Heusdense 
revolutie van 6 januari 1787. De 
revolutie werd teniet gedaan door 
het Pruisische leger. Vervolgens 
kwam er een grotere beweging van 
patriotten (De Verlichting) op gang 
om de orangisten te verdrijven. Het 
verdrijven lukte in januari 1795 toen 
stadhouder Willem V van Oranje 
naar Engeland vluchtte, waarna de 
Bataafse Republiek werd 
uitgeroepen. 
 

 
 

In het boek ”Tot Nut van Nederland” 
schrijft Joost Rosendaal over de 
bestuurlijke misstanden, wat de 
aanleiding was tot de patriotten-
beweging, in het Land van Heusden 
en Altena en in de Langstraat. 
In samenwerking met het Streek-
archief in Heusden organiseert onze 

vereniging op 13 maart een lezing, 
waarbij Joost Rosendaal over zijn 
boek en zijn onderzoek zal vertellen. 
De lezing wordt gehouden in het 
gemeentehuis in Vlijmen en begint 
om 19.30 uur. De lezing kost €5,- 
p.p. en in verband met het beperkt 
aantal plaatsen moet u zich van 
tevoren aanmelden bij het 
secretariaat.   
 

 

Begraafplaats 
Buytenhove in Heusden 

 

In 2007 werd bekendgemaakt dat de 
gemeente Heusden op deze 
begraafplaats graven zou gaan 
ruimen. Het daarvoor 
gespecialiseerde bureau Genius 
Loci kreeg van de gemeente 
Heusden de opdracht dit proces te 
begeleiden. Door dit bureau werden 
toen bij alle graven op het oude 
gedeelte van de begraafplaats 
bordjes geplaatst om meer 
informatie te krijgen van 
nabestaanden van de begraven 
personen. Vanuit de Heusdense 
bevolking zijn er toen veel reacties 
gekomen en sindsdien is onze 
vereniging bij dit proces betrokken. 
Door ons is er naar gestreefd om 
individuele  grafzerken en/of 
ensembles van grafzerken met 
monumentale waarde te behouden. 
Hierover hebben wij met de 
gemeente Heusden goede 
afspraken kunnen maken. 
Binnenkort zal echter gestart 
worden met het ruimen van een 60-
tal grafzerken, waarvan door de 
nabestaanden afstand gedaan is. 
Het ruimen gebeurt door een daarin 
gespecialiseerd bedrijf. 
In de loop van dit jaar zal over de 
monumentale grafzerken in Met 
Gansen Trou een publicatie komen. 
Voor meer informatie over dit 
onderwerp kunt u terecht bij: Bart 
Beaard (0416-320995). 
 

 

Goeiendag  
 
Hier efkes 'n berichtje om oew 
te laten weten dat ik te prijken staoi 
in het blad Landleven van maart 

2013 wa vanaf vrijdeg 15 februari in 
de winkel ligt. Komt da zien, komt da 
zien! 
Ik heb hem toegestuurd gekregen: 
zeven  bladzijdes tekst en foto‟s, 
over mèèn boerderijke en 
mèènzellef as Marie van de 
Middelhaai.  
Ook bij het veurwoord een foto van 
mèèn  die wel gefotosjopt lèkt, wat 
mijn maotje is echt een maotje 
grotter dan daor..! 

 
Marie van de Middelhaai 

  
Wel meer dan één maotje trouwes.  
Da‟s het goeie Brabantse leven, za‟k 
mar zeggen …  
D‟r staot ok „n oproep in veur mèèn 
concertjes waormee ik (nog steeds) 
voor een nèj dak spaor.  
Ik vuul me himmel vereerd, sjonge, 
jonge, jonge, wie ha toch kannen 
dinken dè ik oot in zo‟n duur blad zo 
kommen staon, terwijl ik ginne rooie 
cent bezit!! 
  
Nou, de Braobantse groeten van 
mèèn, war! 
  
Marie van de Middelhaai, Vlijmen 
 
Bewoonster van de mooiste 
boerderij van Brabant in 2011 
 

 
 

Inleveren kopij 

Voor 15 maart a.s. 



Impressie Vrijwilligersmiddag 19 januari 2013 
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Nico Verbunt 


