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Tilburg Noordoost.
Van Vijfhuizen tot Enschot
Een historisch-geografische verkenning

Het open gebied ingeklemd tussen Tilburg-

Noord, Berkel-Enschot en Udenhout,

hier aangeduid als Nieuwe Warande en

Zwaluwenbunders, krijgt de komende jaren

te maken met een aantal nieuwe ontwik-

kelingen. Een woonwijk, een nieuw bedrij-

venterrein en de ontwikkeling van natuur en

recreatie, in combinatie met een duurzamere

agrarische bestemming, zal het karakter van

het gebied in de toekomst doen veranderen.

Als onderdeel van Landschapspark Pauwels

zullen deze ontwikkelingen de komende ja-

ren in dit gebied hun beslag moeten krijgen.

Tijd om eens naar het verieden te kijken en

de (eigen)aardigheden van het gebied voor

het voetlicht te brengen.

Afbakening van het gebied
Het hier besproken gebied bevindt zich tussen de
spoorlijn Tilburg—Den Bosch in het zuiden en de be-
bouwing van Tilburg-Noord in het westen. De oos-
telijke begrenzing wordt gevormd door de wegen De
Kraan en de Waalwijkseweg. In het noorden bakent de
Kalverstraat het gebied verder af.

De vorming van het landschap
Het natuurlijke relibf van de regio Tilburg is het resul-
teat van eeuwenlange erosie- en afzettingsprocessen
door wind en water. Het landschap dat nu aan de op-
pervlakte zichtbaar is heeft grotendeels zijn vorm ge-
kregen gedurende de laatste ijstijd; het Weichselien
(114.000-9.700 v. C.).
Er heerste toen een koud pool- en toendraklimaat.
Vegetatie ontbrak vrijwel geheel, waardoor de onder-
grond, bestaande uit lemige en zandige rivierafzettin-
gen uit oudere perioden, gemakkelijk kon eroderen.
In de zomer zorgden smeltwaterstromen voor de ver-
plaatsing van zandige deeltjes en konden mede door
de wind aangevoerde fijnere, lemige deeltjes bezinken
in laagtes in het landschap waar waterafvoer stag-
neerde. Op deze manier werden door wind en water
in de loop van vele duizenden jaren enorme hoeveel-
heden zand en leem opgenomen en weer afgezet. De
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dekzanden van Noord-Brabant zijn in deze periode
gevormd.

Het einde van de laatste ijstijd (60.000-12.500 v. C.),
was zeer koud. IJskoude poolwinden spreidden het
diepgevroren zand vanuit drooggevallen rivierbeddin-
gen en de drooggevallen Noordzee als een deken over
Brabant uit. Tegen het einde van die ijskoude periode,
toen het klimaat wat warmer werd, sneden de be-
staande oerstroomdalen zich in in het reeds gevormde
dekzandpakket. Hierdoor ontstonden langs deze da-
len hoger gelegen delen die vaak als dekzandruggen
worden betiteld. In de omgeving van Tilburg wordt er
gesproken van dekzandplateau's. Een voorbeeld van
een langgerekt dekzandplateau ligt tussen de kernen
van Tilburg en Oisterwijk, met een aftakking naar
Berkel-Enschot en Udenhout.

De oerstroomdalen en dekzandplateau's uit de koud-
ste fase van de laatste ijstijd vormen de kapstok
van het natuurlijke reli6f dat wij nu nog aantreffen.
Lokale verstuivingen en erosie aan het eind van het
Weichselien (12.500-9.700 v C.), toen koude en war-
me periodes zich afwisselden, hebben dit relie ver-
volgens nog versterkt. Laagten werden uitgeblazen en
omliggende hogere delen werden verder opgestoven.
Deze hogere ruggen hebben een zuidwest-noordoost
ori6ntatie overeenkomstig de overheersende wind-
richting ten tijde van hun ontstaan. De hogere dek-
zandrug, zoals de Brabantse dekzandrug, waar de
Loonse en Drunense Duinen deel van uitmaken zijn
daar een voorbeeld van.
De dikte van het dekzandpakket hangt nauw samen
met het patroon van geologische breuken dat door
geheel Brabant loopt. Tilburg ligt op de overgang van
een wat hoger gelegen plateau naar een langzaam
dalend gebied, de Roerdalslenk, die in het westen be-
grensd wordt door de Feldbiss, hier Gilzerbaanbreuk
genoemd, en in het oosten door de Peelrandbreuk.
Omdat de Roerdalslenk langzaam wegzakt stroomt
het oppervlaktewater al tienduizenden jaren van het
hoger gelegen plateau naar de centrale delen van de
slenk. De meeste oerstroomdalen uit de laatste ijstijd
en de later hierin gevormde beken zoals de Leij, heb-
ben hierdoor een zuidwest-noordoost orientatie. Deze
rivierstromen voerden veel materiaal af dat in de la-
gergelegen Roerdalslenk afgezet werd. Ook de wind
speelde hierbij een rol. De dikte van het dekzandpak-
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ket in het centrale deel van de Roerdalslenk bedraagt
meer dan 50 meter. Op de overgang naar het plateau,
ter hoogte van de bebouwde kom van Tilburg, be-
draagt het pakket niet meer dan enkele meters.'

Vanaf het begin van het Holoceen (9.700 v. C.-heden)
kwamen de grootschalige geologische processen tot
rust als gevolg van een snelle klimaatsverbetering,
waardoor het landschap begroeid raakte en bodem-
vorming op gang kwam. Actieve geologische proces-
sen beperkten zich vanaf dan tot de vorming van en-
kele beekdalen waarin beekjes meanderden en lokale
verstuivingen op de hogere delen als gevolg van over-
exploitatie door de mens.

De geologie van Nieuwe Warande en
Zwaluwenbunders

Hoe zijn de hiervoor beschreven geologische proces-
sen terug te vinden in het hier besproken gebied? Ten
noorden van het spoor en tussen de Zwaluwsestraat
en de Quirijnstokstraat verraden boomkwekerijen de
aanwezigheid van een leemhoudende ondergrond.
De hogere bodemyruchtbaarheid in combinatie met
de capillaire werking van de lemige bodems, zorgt
ervoor dat voldoende yacht wordt vastgehouden, het-
geen zeer bevorderlijk is voor de groei van bomen en
struiken. Op een tot twee meter onder het maaiveld
bevindt zich hier een in dikte varibrende leemlaag die
gedurende de laatste ijstijd door smeltwaterstromen
en de wind is afgezet. (Kaart 1.) Daaroverheen is door
de wind in latere tijden een pakket dekzand afgezet,
dat gezorgd heeft voor de nu zo kenmerkende vlakte
die het aanzien van het gebied tot op de dag van van-
daag bepaalt.

Aan de noordelijke en zuidelijke rand vlakt dit ietwat
naar beneden af. Ten noorden van Berkel-Enschot be-
vindt zich een dalvormige laagte, een overblijfsel van
een oud smeltwaterdal, waarin nu de Hemeltjesloop
zijn weg vindt. Deze gaat in Udenhout over in de
Roomleij om in het natuurgebied De Brand uit te mon-
den in de Zandleij. Over de vlakte, die op de topogra-
fische kaart ongeveer samenvalt met de aanduiding
Zwaluwenbunders, loopt een waterscheiding. In het
noorden wordt de vlakte afgewaterd en begrensd
door drie op het einde van de middeleeuwen gegra-
ven lopen. De Heikantse loop (vroeger Benedenste
Brug), tussen de Zwaluwsestraat en Quirijnstokstraat
en de Lindse loop (vroeger Middelste brug) tussen de
Quirijnstokstraat en Vijfhuizen. Beide komen ten noor-
den van Udenhout in de Zandleij. Tussen Kouwenberg,
Vijfhuizen en de Kalverstraat liep ook nog een loop ge-
naamd de Bovenste brug. (Kaart 2.)
In dit gebied bevinden zich enkele vennen die hun oor-
sprong hebben in de laatste ijstijd. Het Schaapsven is
waarschijnlijk een stroomdalven dat zich bevindt in
de hierboven genoemde dalvormige laagte. Het ligt
ingeklemd tussen het complex van Nedtrain en de
Burgemeester Bechtweg. Verder liggen er twee ven-
nen ten oosten van de Burgemeester Bechtweg, tus-
sen Hazennest-Oost en de Zwaluwsestraat.

Bodemvorming en bodemgebruik
Vanaf het begin van het Holoceen trad er een defini-
tieve klimaatsverbetering op. Aanvankelijk was er
sprake van naaldbossen zoals we die kennen uit over-
gangszones naar toendra-achtige gebieden. Later, als
de gemiddelde zomertemperatuur begint op te lopen,
doen de loofbomen hun intrede met als belangrijk-
ste pionier: de berk. Uiteindelijk ontstaat een situatie
met op de hogere, drogere delen van de zandgronden
zomer- en wintereik, iep, berk, grove den en haze-
laar en in de lagere delen linde, es en zwarte els. In
de meeste gevallen zullen het vrijwel geheel gesloten
bossen geweest zijn, met hier en daar grazige plekken
die opengehouden werden door elanden, edelhert,
oerrund, ree en wild paard. Door het smelten van de
ijskappen steeg de zeespiegel zeer snel gedurende de
eerste helft van het Holoceen. De grondwaterspiegel
kwam hierdoor ook steeds hoger te liggen. Als gevolg
hiervan trad in de beekdalen en laagtes veenvorming
op. In het hier besproken gebied zal dat vrij beperkt
zijn geweest.

Vanaf 2.500 v. C. gaat de mens in Brabant als land-
bouwer de bodem steeds intensiever gebruiken. Dit
resulteerde in zogenaamde enkeerdgronden. Dit zijn
gronden met een zwarte bovenlaag van meer dan 50
cm, die ontstonden door het eeuwenlang aanbren-
gen van (pot)stalbemesting vermengd met heide-
plaggen, bosstrooisel en 'mensenaarde (menselijke
uitwerpselen). Het accent van deze bemestingsme-
thode, waarvan het gebruik van heide een integraal
onderdeel uitmaakte, ligt in de achttiende en negen-
tiende eeuw. Aan de randen van het hier besproken
gebied treffen we deze zwarte enkeerdgronden
(esdekken) aan. (Kaart 1.) Centraal in het gebied,



Zwaluwenbunders, de Rauwbraken en de Hemeltjes
treffen we veld- en laarpodzolen aan: gronden die
ontstaan zijn door een eeuwenlang gebruik als heide,
en die pas laat — eind negentiende en begin twintigste
eeuw — omgezet zijn in akker- en weiland.2

De eerste menselijke activiteiten.
Rondtrekkende Jager-verzamelaars

Het einde van de ijstijd en de overgang naar het
Holoceen markeert de tijd waarin de mens zijn her-
intrede doet in het gebied. Aanvankelijk gaat het om
jager-verzamelaars die de rendiertrek volgen en hier
hun zomerkampen opslaan. Een rijk vondstencomplex
bevindt zich rond het Schaapsven. Daar werd onder
andere een zandstenen slijpsteen gevonden om pijl-
schachten mee glad te schuren. Deze is zo'n 12.000
jaar oud. Ook elders in het gebied zijn pippunten en
afslagen van vuursteen gevonden die achterbleven bij
de vervaardiging of reparatie van werktuigen.3
Vanaf ongeveer 10.000 v. C. Is de koude periode de-
finitief voorbij. Het klimaat wordt langzaam vergelijk-
baar met dat van nu. Overal in Brabant zullen jacht-
kampjes geweest zijn, maar op plaatsen waar deze ja-
gers regelmatig terugkomen treffen we tienduizenden
bewerkte vuursteensplintertjes en vuurstenen werk-
tuigen aan zoals pijlpunten, schrapers en (gepolijste)
bijlen. Rand het Schaapsven, aan de Schepersvenweg
en op het terrein van NedTrain moeten grote kampe-
menten geweest zijn in de periode van de midden- en
nieuwe steentijd (Tussen 10.000 en 2.000 v. C.). Dit
valt af te lezen uit de grote hoeveelheden vondsten
die daar gedaan zijn. Losse vondsten van vuurste-
nen voorwerpen uit de laatste periode van de nieuwe
steentijd (5.000-2.000 v. C.) zijn gedaan tijdens veld-
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verkenningen bij de Zwaluwsestraat, waar zich waar-
schijnlijk een klein jachtkampje beyond. Naast vuur-
steenmateriaal is bij De Hemeltjes ook aardewerk-
materiaal uit deze periode aangetroffen.4

Boeren vestigen zich in het gebied
Rond 2.500 v. C. doet de landbouw zijn intrede in
Brabant, betrekkelijk laat als we dat vergelijken met
de zandgronden in Noord-Nederland (b.v. Drenthe).
Aan het rondtrekkende bestaan komt een einde, de
vaste verblijfplaats doet zijn intrede. Dit betekent
niet alleen een revolutionaire verandering in het le-
ven van mensen en de verhoudingen tussen mensen
onderling, maar ook in de omgang van de mens met
het hem omringende landschap. Daar waar jager-ver-
zamelaars nauwelijks of helemaal niet het landschap
naar hun hand zetten gaan boeren dat wel degelijk
doen.

Men zocht de hoger gelegen dekzandruggen op om
zich te vestigen en op bescheiden schaal aan akker-
bouw te doen. Peulvruchten en granen als spelt, een-
koorn en emmertarwe werden verbouwd op de kleine
akkertjes. Een zeer belangrijk onderdeel van het
menu bleef vlees. Alhoewel het aanvankelijk nog via
de jacht op tafel terechtkwam, gaat het steeds meer
komen van gedomesticeerde dieren als varkens, run-
deren, geiten en schapen. Vee werd gehoed in de nog
alom aanwezige bossen, wat verder weg van de ne-
derzettingen. Bossen werden ontgonnen ten behoeve
van graasgronden en steeds nieuwe akkers. Na ver-
loop van tijd waren de akkers, die niet of nauwelijks
bemest werden, uitgeput, waarna ze verlaten wer-
clen. Verderop had dan een nieuwe ontginning plaats
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en werd er een nieuwe boerderij gebouwd. Op deze
manier verplaatsten de nederzettingen zich door de
meest vruchtbare delen van het landschap. De hier-
door ontstane open plekken in het landschap werden
begraasd door vee.

Een nieuw struikje doet rond 2.000 v. C., aan het be-
gin van de bronstijd (2.000-800 v. C.) zijn intrede: de
heide. Pollendiagrammen laten steeds meer heidepol-
len zien, hetgeen wijst op een steeds opener worden
van het landschap en het verdwijnen van de dichte
oerbossen.5Een verandering die in het hier beschre-
ven gebied ook zal hebben plaats gevonden temeer
daar aan de randen sporen zijn gevonden van neder-
zettingen. Op het terrein van NedTrain, op een kleine
dekzandrug, is een huisplattegrond met kuilen en veel
aardewerk aangetroffen uit ongeveer 2.500 v. C. Dit
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is de oudst bekende huisplattegrond uit de omgeving
van Tilburg.6

Verder zijn er zijn er twee vindplaatsen die duiden op
bewoning in tie bronstijd (2.000-800 v. C.), een ze-
kere en een vermoedelijke. De zekere bevindt zich
aan de Rauwbrakenweg op de plek waar nu het re-
tentiebekken ligt. Hier werden in 2010 de paalsporen
gevonden van een woonstalhuis dat 23 bij 65 meter
mat. Er werden ook een aantal spiekers (graanschu-
ren) en enkele kuilen aangetroffen. Verder werden er
sporen van nog zeker twee andere huisplattegronden
aangetroffen inclusief (tenminste) één crematiegraf.
Het gaat hier niet om een grote grafheuvel maar een
kleintje, waarvan de ronde greppels die deze omcir-
kelden zijn teruggevonden. lets verderop werd in het
wegcunet van het fietspad dat uitkomt op De Kraan
een vierde huisplattegrond aangetroffen, stammend
uit dezelfde periode.7 Een 200 meter naar het noor-
den, langs de Rauwbrakenweg, werd in december
2018 een klein grafveldcomplex uit de midden-brons-
tijd (1.800-1.100 v. C.) blootgelegd.

In het noorden van het hier besproken gebied, ter
hoogte van het gehucht Kouwenberg bevindt zich een
vermoedelijke vindplaats uit de brans- of ijzertijdtijd.
Op het einde van de middeleeuwen is hier sprake van
het toponiem Pottenberch', wat zou kunnen duiden
op een prehistorische grafheuvel. Op de kaart van
Diederik Zijnen uit 1760 zijn tussen de Kouwenberg
en de Heikantse Molen tien bergjes zichtbaar in een
verder vlak landschap. (Kaart 3.) Deze bergjes' zou-
den weleens grafheuvels uit de brons- of ijzertijd kun-
nen zijn, zoals Zijnen die ook op zijn kaart intekent op
de Rechte heide onder Goirle, daar genaamd: 'de vijf
bergjes'.5Deze zijn nu in gereconstrueerde vorm nog
steeds te bewonderen.

Qua bewoning is er in de daaropvolgende perioden
van de ijzertijd (800-50 v. C.) en de Romeinse tijd (50
v. C.-400 n. C.) in het hier besproken gebied weinig te
melden, behoudens de vondst van fragmenten ijzer-
tijdaardewerk in het gebied van De Hemeltjes. Toch
is hier wel degelijk sprake van menselijke activiteit.
Hierboven kwam reeds de dekzandrug tussen Tilburg
en Oisterwijk ter sprake, met een aftakking naar
Berkel-Enschot en Udenhout. Hier zijn uit alle hiervoor
beschreven periodes sporen van nederzettingen en
andere overblijfselen van menselijke activiteit gevon-
den. Zo ook uit de Romeinse tijd.

De bevolking neemt in deze periode toe. Het Romeinse
bestuur zorgt ervoor dat landbouw, ambacht en han-
del in onze streken een enorme bloei doormaken.
Ook in onze streken doet de Pax Romana zijn werk.
Nederzettingen werden uitgebreid en worden min of
meer permanent. Landbouwopbrengsten namen toe
door een efficienter gebruik van mest. Het vee werd
's nachts binnengehouden in een verdiepte pot-
stal' waar de mest werd opgevangen. Vermengd met
strooisel en maaisel dat men van de hei en uit de bos-
sen haalde werd de mest dan verspreid over de ak-
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kertjes Zo'n heidegebied waar overdag het vee werd
gehoed waren De Hemeltjes en de Zwaluwenbunders.
Wellicht dat ook bouw- en brandhout er gekapt werd
en dat plaggen of riet, dat zich rond de vennen en in
lagere delen van bijv. de Rauwbraken beyond, als
dakbedekking gediend hebben. Wat zeker gebruikt is,
was de alom aanwezige leem, o.a. voor het dichtsme-
ren van de gevlochten wanden van de boerderijen.

Het zal duidelijk zijn dat al die kleine nederzettingen
in dit gebied, we praten over twee tot vier boerderijen,
niet geisoleerd waren. Lokaal zullen ze door een stel-
sel van paden met elkaar verbonden zijn. Regionaal
en interregionaal zullen doorgaande wegen de com-
municatie en handel tussen gebieden mogelijk ge-
maakt hebben. Deze doorgaande wegen volgden,
waar mogelijk, de hogere delen in het landschap. Zo'n
verbindingsweg liep in de Romeinse tijcl van Alphen
naar Doeveren aan de Maas. Deze weg liep over de
Heuvel in Tilburg, boog dan af naar het noorden om
via de Enschotsebaan, De Kraan, Waalwijksebaan
en Houtsestraat door te steken naar Baardwijk en
Doeveren, waar men de rivier over kon. Hier ter
plaatse sprak men tot in de zeventiende eeuw van de
Hollandseweg.

Het oerbos keert terug
Aan het einde van de tweede eeuw beginnen steeds
vaker gewapende Germaanse groepen de Rijn over
te steken op zoek naar buit in het Brabantse gebied.
Tegen het einde van de derde en het begin van de
vierde eeuw is de situatie zodanig dat de Romeinen de
Rijngrens opgeven en de Romeinse organisatie ver-
dwijnt. De toegenomen onveiligheid is een van de oor-
zaken van het drastisch teruglopen van de bevolking.
Nederzettingen krimpen of worden verlaten. Het hier
besproken gebied wordt echter niet geheel verlaten.
Nederzettingssporen, gevonden op de dekzandrug

waarop Berkel-Enschot zich bevindt, duiden daarop.
Het bos kan zich nu weer grotendeels herstellen ten
koste van het areaal heide. Dat bos zal op de lagere
gedeelten van het hier beschreven gebied moerasbos
of broekbos geweest zijn, en op de iets drogere en le-
mige zandgronden zoals de Zwaluwenbunders open
eiken-berkenbos.

Toenemende bevolking en ontginningen.
In de loop van de vroege middeleeuwen (500-1.000)
neemt onder andere door de vestiging van Frankische
kolonisatoren, de bevolking weer langzaam toe
en vinden er in het ontstane boslandschap nieuwe
ontginningen plaats. Archeologische vondsten in
Heukelom en Berkel duiden daar op. In deze periode
duikt ook de oudst bekende vermelding van de naam
Tilburg op. In 709 wordt er te Tiliburgis een akte op-
gemaakt waarbij hoeven in Alphen aan Sint Willibrord
worden geschonken door de Frankische grootgrond-
bezitter Engelbert. Over de herkomst van de naam
bestaat discussie. Waarschijnlijk heeft het woorddeel
'til betrekking op het Frankische woord tilli dat zo-
veel als: 'nieuw gewonnen land, ontginning' betekent.
Met 'burgis' zou dan een woonplaats of nederzetting
aangeduid kunnen worden.

Met het toenemen van de bevolking worden nieuwe
ontginningen interessant om de voedselproductie
op te voeren. In het noorden van het hier besproken
gebied vinden waarschijnlijk in de elfde eeuw ontgin-
ningen plaats in een verder nog maagdelijk bos. Deze
ontginningen, aangeduid als einzelhöfe, goederen die
in de opdracht van kloosters of adellijke grootgrond-
bezitters werden uitgegeven, waren de voorlopers
van de huidige gehuchten Kouwenberg en Vijfhuizen.
Het woorddeel 'berg' in Kouwenberg duidt op een
wat hogere en dus drogere ligging. Waarschijnlijk is
dit het goed te Coudenberg'. Dit goed wordt in 1380
omschreven als liggende te midden van heidevelden.
Het bestanddeel 'Couden' in de naam van deze ont-
ginningshoeve duidt op de gesoleerde ligging. lets ten
oosten hiervan lag ook nog een goed genaamd 'den
Haenbergh'. Waarschijnlijk was dit goed de voorloper
van het latere Vijfhuizen. In 1420 heette het hier al
'die vijf huse'. Ook hier bevindt zich een leemlaag in
de ondergrond, waardoor de afwatering waarschijn-
lijk wat problematisch was. Verdere ontginningen ten
behoeve van de akkerbouw waren alleen maar moge-
lijk als iets gedaan werd aan de ontwatering van het
gebied. Daartoe werden waarschijnlijk al in de late
Middeleeuwen de hierboven genoemde waterlopen
gegraven.

Ontstaan van de Gemeint'
Van het grootste belang voor het functioneren van
deze kleine gemeenschappen waren de gemeen-
schappelijke gronden, ook wel aangeduid als 'gemene
gronden' of 'gemeint'. Hiertoe behoorden de gebieden
die geen particuliere eeuwigdurende erfelijke gerech-
tigde hadden. Het ging om de onontgonnen wilder-
nis, maar ook om de meeste wegen en onbebouwde
ruimten. Al deze gronden vielen aan de heer van het
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Kaart 3. Fragment van de

kaart van Diedenk Zijhen

van de heerlijkheid Tilburg

en Goirle uit 1760. (Coll.

Regionaal Archie( Tilburg)

gebied. Dat was in de middeleeuwen de hertog van
Brabant. In 1329 gaf Hertog Jan III aan de ingezete-
nen van Tilburg en Goirle de gemene gronden in eeu-
wigdurend gebruik.9 Tegen een vergoeding konden
de ingezetenen gebruik maken van deze gronden.
De noordzijde van het hier besproken gebied met
de buurtschappen Heikant, Rugdijk, Kouwenberg,
Vijfhuizen en Ouirijnstok bestond voor een groot deel
uit 'gemeint' en werd in de late middeleeuwen aange-
duid als de Heydsijde' (Heikant).

Een middeleeuwse grootgrondbezitter die in het
Tilburgse en Udenhout veel grond in haar bezit had
was de abdij van Tongerlo. Deze bezat in Tilburg ook
een grote pachthoeve, de Tongerlose hoef. Het wes-
telijke gedeelte van de gemeint' werd toentertijd aan-
geduid als 'die Rubraeken' (1423). Voor de hoeven,
gelegen aan de randen van het hier besproken gebied,
was tot ver na de Middeleeuwen het gebruik van de
gemene gronden de enige manier om een bedrijfsvoe-
ring mogelijk te maken. Hier werden runderen, scha-
pen en geiten geweid en in het najaar varkens gemast
(eikels gevoerd). Het bouw- en geriefhout kwam er
vandaan. Er werden plaggen gestoken, en heide- en
bosstrooisel verzameld om te warden vermengd met
dierlijke mest, dat weer op de akkertjes terechtkwam.
In de zomer stonden er korven met bijenvolkeren, die
verantwoordelijk waren voor de productie van honing,
de enige beschikbare zoetstof, voordat in de zeven-
tiende en achttiende eeuw rietsuiker en suikerbieten
geintroduceerd werden.

De vennen en laagtes in het gebied die dichtgroeiden
met veenmos, riet en opschietende wilgen en berken
werden van tijd tot tijd leeggeschept waarbij het uit-

gebaggerde materiaal ofwel als brandstof (na opge-
droogd te zijn: droge klot') ofwel als meststof (natte
klot') op de akkers gebruikt werd.
Daar waar geschikte leem in het gebied dicht aan
de oppervlakte zat werd deze afgegraven en met
stro(schaafsel) verwerkt tot vulmateriaal om gevloch-
ten wanden mee af te smeren. Vanaf de late middel-
eeuwen werden er in Tilburg veldovens gebouwd om
van de leem stenen te bakken. Uit het begin van de
achttiende eeuw stammen meldingen van steenovens
aan de Heikant en in de Rauwbraken.

Ter aanvulling van het eiwitarme dieet van de gemid-
delde middeleeuwer zal er ongetwijfeld op klein wild
gejaagd (recht van de Heer) of gestroopt (de gewone
man) zijn in de 'gemeint'.
Incidenteel werden stukken van de hei vrijgemaakt
van begroeiing, omgezet en ingezaaid met rogge. Dit
gebeurde dan voor enkele jaren, waarna de grand, als
deze uitgeput was, weer braak kwam te liggen. Deze
landbouwmethode werd 'rauwbraken' genoemd.

Het verdwijnen van 'de Gemeint'
Het zal duidelijk zijn dat het voor de kleine keuterboer
in de middeleeuwen onmogelijk was om zijn bedoe-
ning draaiende te houden zonder de nabijheid en de
beschikbaarheid van de opbrengsten van de gemene
gronden. Groot waren de protesten dan ook toen na
de middeleeuwen steeds meer grotere en kleinere
stukken van de gemeint' in handen kwamen van ka-
pitaalkrachtige privépersonen die hun aangekochte
stuk als zodanig gingen exploiteren. Vooral na de
Vrede van Munster in 1648 toen de Staten-Generaal
de rechten over het beheer van de 'gemeint' van de
hertog overnam, nam de privatisering een hoge
vlucht.

In 1757 kocht een van de laatste heren van Tilburg,
Gijsbertus van Hogendorp van Hofwegen, twintig
hectare woeste grond in de Rauwbraken om daar een
vierkant bosperceel, doorsneden door kaarsrechte
drijflanen, op aan te leggen, waarop hij 'private jacht'
kon uitoefenen. Hij noemde dit de Nieuwe Warande,
om zich te onderscheiden van zijn voorganger Willem
van Hessen-Kassel, die in 1712 aan de westkant van
Tilburg de Oude Warande had laten aanleggen.

In de Franse tijd (1795-1813) verloor de adel zijn
rechten en ging het beheer over de gemene gronden
over op de nieuwgevormde administratieve eenhe-
den: de gemeenten. In veel gevallen ging de gemeint'
in de verkoop. Zo ook in Tilburg, Berkel-Enschot en
Udenhout. De kadastrale Minuutkaart van 1832 laat
het hier besproken gebied zien als volledig verkaveld
en in privé-eigendom.19

Ontwikkelingen in de negentiende en
twintigste eeuw

Kijkend naar de kadastrale kaart van 1832 bestaat
het grootste gedeelte van het gebied nog uit heide en
bossen met schaarhout (hakhout). Behoudens een
aaneengesloten akkercomplex, de Riddershof, tref-



Uitsnede uit de kaart van

Diederik Ziinen, 1760. (Coll.

Regibnaal Archie Tilburg)

Kaart 4. Aan het eind van de

negentiende eeuw bestond

het hier besproken gebied

nog grotendeels uit

woeste grond.

Topografische kaart 1894.

fen we slechts weinig tot weiland of akker ontgonnen
percelen aan. Met uitzondering van een gedeelte, be-
horend tot de voormalige gemeente Berkel-Enschot,
ten zuiden van het Riddershofpad, toentertijd bekend
onder de naam: De Heijackers'.

Het aandeel weiland en akkerland neemt in de negen-
tiende eeuw steeds meer toe ten koste van de heide.
Vanaf 1850 wordt er meer naaldhout aangeplant dat
in de huizenbouw en in de opkomende mijnbouw als
stuthout goed bruikbaar is. Het grondgebruik wordt
steeds intensiever. Steeds meer heide wordt omgezet
in cultuurgrond. Als gevolg van de natte omstandig-
heden in grote delen van het gebied wordt dit vooral
weiland. Toch kan het hier beschreven gebied op het
einde van de negentiende eeuw nog beschreven wor-
den als grotendeels bestaande uit 'woeste gronden'.
(Kaart 4.)

De toepassing van thomasslakkenmeel en kalizout
maakte het mogelijk om in versneld tempo de bo-
demyruchtbaarheid van de woeste grond te verho-
gen. Stikstof in de vorm van kunstmest was voor de
gewone boer aanvankelijk echter nog te duur, en ook
het gebrek aan organische mest zette nog een rem op
de opbrengsten van de nieuw ontgonnen percelen. Op
beperkte schaal werd door boeren tot na de Tweede
Wereldoorlog nog gebruik gemaakt van 'huiskes-
mest'. Menselijke beer werd dan opgehaald in Tilburg
bij die huizen die nog niet aangesloten waren op het
riool, om op het ontgonnen land uitgespreid te wor-
den."

De laatste heide, gelegen in de Zwaluwenbunders te-
gen de Waalwijkseweg, wordt in cultuur gebracht in
de jaren twintig van de twintigste eeuw.
Na de Eerste Wereldoorlog is in Nederland en dus ook
in Tilburg de werkloosheid nog erg groot. Het systeem
van werkverschaffing dat tijdens de oorlog in vele
gemeenten is opgestart om werklozen aan een mini-
maal inkomen te helpen, wordt dan ook voortgezet.
Het Wilhelminakanaal (deels) en de Piushaven zijn in
dit kader in deze periode (1920-1923) gegraven. Ook
particulieren konden van deze werkverschaffings-
poule gebruik maken om op een goedkope manier aan
dagloners te komen, bijvoorbeeld voor de ontginning
van heide. In 1920 kopen de boeren van Balkom, van
Roessel en Bertens, bij elkaar een kleine 27.5 ha. hei-
de in de Zwaluwenbunders van Stevens, eigenaar van
de steenfabriek Stevens & Co.

Met behulp van goedkope Tilburgse dagloners uit het
werkverschaffingsproject ontginnen zij geleidelijk de
door hen gekochte percelen. Eerst werden de perce-
len houtvrij gemaakt en daarna met een zware ploeg,
getrokken door een span van drie paarden, omgezet.
De dagloners werden dan ingezet om het terrein te
egaliseren en laagtes (vennen) op te vullen. Schop en
kruiwagen waren daarbij de belangrijkste hulpmidde-
len. In deze periode worden ook de nu nog aanwezige
betonnen putten geslagen.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt er door boeren in
het gebied regelmatig grond geruild en door het stop-
pen van boeren ontstaan de betrekkelijk grote aan-
eengesloten percelen die het gebied nu kenmerken.
In 1970 worden in samenwerking met het waterschap
sloten uitgediept en nieuwe sloten gegraven om zo-
doende de ontwatering van het gebied te bevorde-
ren.12

In het zuidelijk gedeelte van het gebied, op het grond-
gebied van de voormalige gemeente Berkel-Enschot,
heeft in 1964 een vrijwillige ruilverkaveling plaats
in het gebied van De Hemeltjes ten oosten van De
Kraan. In 1983 volgt het gebied ten westen van De
Kraan. Daarbij worden een groot aantal van de eiken,
die nog over waren van de vroegere perceelrandbe-
groeiing, gerooid. Verder wordt de Hemeltjesloop uit-
gediept, worden nieuwe afvoersloten gegraven en de
lagergelegen gedeelten 80 cm. diepgeploegd waarbij
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Rond 1908 kopen

Willem Versteijhen en

Antoon Robben een

perceel mast en heide

nabij de Quirijstokstraat

In samenwerking met de

Nederlandse Heidemij werd

dit ontgonnen. Op de foto

staan beide ontginners met

hun respectievelijke families

achter een span trekossen

die 'mastepinnen of wortels

moesten uitploegen. (7

Schoor heemcentrum voor

Udenhout en Biezenmortel;

collectie wijlen Ton Robben)

Steenfabrieken met

spoorlijnen naar

de leemkuilen.

Topograllsche kaart 1934.

C = steenfabriek van

Claesen,

S = steenfabriek van

Stevens,

1 = smalspoor van Claesen

naar de leernputten.

2 = smalspoor van Stevens

naar de leemputten.

K = de huidige Kapitein

Nemostraat,

N = de huidige

Nautilusstraat,

E = Enschotsebaan.

de ondergrondse leemlaag opengescheurd wordt,
teneinde een betere ontwatering mogelijk te maken.
Verder werden laagtes dichtgeschoven13. In dit ge-
deelte heeft de komende jaren de ontwikkeling van de
Nieuwe Warande deelplan II plaats.

Stenen
De leem die op grote schaal aanwezig is in de onder-
grond van het hier besproken gebied was als bouw-
materiaal in het verleden zeer interessant. Van de eer-
ste boeren die zich in de steentijd hier vestigden tot de
sluiting van de laatste steenfabrieken in Tilburg in de
jaren zestig van de vorige eeuw werd er volop gebruik
gemaakt van deze bodemschat.

• _ ---,..... „.______Lf., ,

/ .. c. .:1
' . 4. , Scluia*it 1.,, , ,i •

i \0\ to \

1 1 1 , 4
1- .1 >/ '

0 1 r ,

-iAP '
... - _

. 0, ...;.--. ) k, , 7.- / y

- -

,
*ha IFFAiwnr - ,, /

- - /
1 / • .\ 1 /

•
* '

,. A t '•,:r ti i - / / \

1...., -- ...---'
% 'I t 4 /  .=* ,..-- -7,,, , /

4.1.5 "A,. I/ V S 4 \ i i f

\ \ I

:: t
..., ,

4

ei
111111

I L 11 r/L\ .

7  . Alt i • 1111011441 •.. VI pli Ir " ,-bk

12161
3. / './ •1

\„

." ..\

12,4\

••• IÑ
, • K / 1
,c"i•lr•Th-rirl - . . l

Zoals eerder genoemd, worden er in het Tilburgse
vanaf de vijftiende eeuw stenen gebakken. Tot ver
in de negentiende eeuw gebeurde dat in de open
lucht. Daar waar geschikte leem, hier bekend onder
de naam blauwe leem', werd gevonden, werd deze
afgegraven en tot stenen gevormd, gedroogd en in
eenvoudige veldovens (meilers) gebakken. Ter plekke
werd de grondstof afgegraven en als deze na een of
enkele seizoenen op was, ging men elders opnieuw
aan de slag.

Bij de archeologische veldverkenning ten behoeve van
de Nieuwe Warande deelplan I, tussen de wegen De
Kraan en De Hemeltjes, werden de restanten van een
veldoven en de daarbij horende leemput gevonden
die daar in de eerste helft van de negentiende eeuw
(circa 1830) in gebruik moet zijn geweest. Het zal hier
gegaan zijn om een oven die een of twee seizoenen
gedraaid heeft en stenen produceerde voor lokaal ge-
bruik.14

Vanaf het einde van de negentiende eeuw gaan er op
een meer industridle schaal stenen gebakken worden.
In de directe omgeving start Leo Swagemakers de
Berkelse steenfabriek' en in Udenhout begonnen zo-
wel de gebroeders Weijers als Lambertus de Rooij een
steenfabriek.
Interessant voor ons zijn de steenfabrieken Claesen
& Co, opgericht in 1895 en Stevens & Co, opgericht
in 1896. De steenbakkerijen waren gevestigd in de
Rauwbraken, langs het Wilhelminakanaal en dichtbij
het wingebied van de grondstof; een lokaal aanwezige
leemlaag die zich prima leende voor het bakken van
stenen. De gegraven leemputten bevonden zich ten
noorden en ten oosten van de fabrieken en ten zuiden
van de Nieuwe Warande.
Door de uitbreidingsplannen van de gemeente Tilburg



die in de jaren vijftig steeds meer vorm kregen, kwa-
men beide bedrijven in het nauw. Claesen koos als
eerste in 1963 eieren voor zijn geld en verkocht het
bedrijf. De overdracht aan de gemeente van de fabriek
en de gronden van Stevens, verloopt wat moeizamer.
Na jarenlang gehakketak tussen eigenaar en de ge-
meente, wordt er in 1965 overgegaan tot onteigening.
Daarna kon de gemeente aan de slag met de inrich-
ting van het huidige industrieterrein Loven die het
grootste gedeelte van de Rauwbraken opslokte.
Aileen het bosje ten oosten van de Burgemeester
Bechtweg, tussen deze weg en de Rauwbrakenweg
herinnert nog aan een gebied dat eens bezaaid was
met leemputten, bosjes, heide en kleine percelen
gras- en bouwland, waar de natuur verder min of
meer vrij haar gang kon gaan.

Slot
Samenvattend kan gesteld worden dat wij hier te ma-
ken hebben met een cultuurhistorisch en geologisch
zeer interessant en open gebied, met veel natuuront-
wikkelingspotentie, ingesloten tussen de bebouwde
omgeving van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.
Dit gebied verdient het daarom om open te blijven en
zo aan de toekomstige bewoner en bezoeker de mo-
gelijkheid te bieden om iets van zijn historie te bele-
ven.
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