Excursieflyer PBB-dag 5 juli
Aardkundige waarden rond het provinciehuis van Noord-Brabant

Figuur – route via google earth
Start Excursie: verzamelpunt = linksvooraan parkeerterrein voorzijde provinciehuis
Introductie op het excursiegebied

We gaan fietsen in het noordelijke deel van de Roerdalslenk. Bij velen zal dit gebied vooral
bekend staat onder de oude naam Centrale Slenk. Met zijn zuidoost-noordwest helling vormt
de slenk de overgang tussen het Kempisch Plateau ten ZO en het Noordzeebekken ten NW.
De Gilze-Rijen breuk en Peelrandbreuk begrenzen dit dalingsgebied aan west- en oostzijde.
Zie in de bijlage de geologische kaart
In de loop van honderdduizenden jaren hebben (voorlopers van) Rijn, Maas en Brabantse
beken sedimenten aangevoerd uit het achterland. Voor de vorming van de bovenste
aardlagen zijn de laatste ijstijden verantwoordelijk. Aan het eind van het Pleistoceen
sedimenteerden leem en zand onder periglaciale omstandigheden. Een zacht golvend
landschap was het gevolg.
Zie in de bijlage de AHN
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Figuur dekzandruggen
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We bevinden ons hier aan de noordelijke rand van het Brabantse dekzandgebied. Binnen de
invloedssfeer van de Maas. Tijdens het Holoceen (vanaf 12.0000 BP tot nu) hebben de
midden- en oost-Brabantse laaglandbeken hier een delta gevormd.
Punt 1: Bossche Broek

Den Bosch – of toch in elk geval het oude centrum ligt op een paar kleine donken in deze
delta. Ook tegenwoordig functioneren de oude stadswallen soms nog steeds als waterkering.
Die keren dat het centrum van Den Bosch onderliep was de waterstand extreem hoog.
Op historische kaarten is de lage ligging van de Bossche ommelanden goed te zien. Het
Bossche Broek – waar we ons nu bevinden – is onderdeel van het Bossche Veld, de
overstromingsvlakte van de beken Dommel, Aa en Essche stroom. Het gebied ligt zo laag
en is zo nat dat alle plannen en pogingen het gebied te bebouwen zijn gestrand.
Den Bosch heeft haar mooiste ‘stadsgezicht’ niet alleen aan de beken te danken, ook het
grondwater speelt een rol. Langs de overgang van het dekzandlandschap ten zuiden en het
rivierengebied ten noorden bevindt zich een kwelzone waar diepe grondwaterstromen aan
het oppervlak komen. Of beter gezegd kwamen. Op de meeste plaatsen is de
waterhuishouding inmiddels zodanig aangepast dat ze het oppervlak niet meer bereiken. Een
gebied met kwelpotentie dat – in elk geval in de verkavelingsstructuur – nog haar ligging op
‘de naad van Brabant’ laat zien is de ‘Binnenpolder van Capelle’ (ook bekend als westelijke
Langstraat). Door onder andere het waterschap wordt in dat gebied hard gewerkt aan herstel
van de kwelstromen.
Dat voor de stadsuitbreidingen van Den Bosch het nodige ophoogzand nodig was spreekt
voor zich. De vele ontgrondingsplassen in de omgeving van de stad laten dat ook goed
zien. Op weg naar dit punt zagen we de Zuiderplas. Het zand uit deze diepe winning is in de
jaren 50 gebruikt voor de wijk ‘zuid’.
De gereconstrueerde schans in de Zuiderplas benadrukt de vroegere lage ligging van de
omgeving nog eens extra. Dit punt - langs weg en waterloop – had een strategische ligging
voor de verdediging van Den Bosch. Dat deze stad niet voor niets ‘Onoverwinnelijke
Moerasdraak’ als bijnaam had zal straks nog wel blijken.
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Tot slot voordat we verder rijden: Let tijdens het fietsen over de A2 op de hoge kaden. Ze zijn
bedoeld om dit laaggelegen deel van de weg droog te houden bij hoogwater. In 1995 is dat
niet gelukt, toen werd hier geroeid! Na die overstroming zijn de omgelegen laagtes
aangewezen als overstromingsgebied.
Punt 2: Patersberg/Dooibroek

De hoogtekaart (bijlage) laat het het best zien, maar ook uit de topografische kaart (bijlage) is
het af te leiden. Vanaf een (relatief) hogere zandrug kijken we uit over een verlaten deel van
het beekdal van de Dommel. Een verlaten meander windt zich hier door het
zandlandschap.
De hogere delen (donken) hebben toponiemen als Herlaer, Pettelaar, Patersberg, Vossenberg,
Plein, Haanwijk en Halder. Nog niet eens zo lang geleden waren dit de enige bewoonbare
delen van het gebied. De oudste archeologische vondst uit de regio (een tijdje zelfs de oudste
van Brabant) werd bij Plein gevonden. Oude boerderijen, landhuizen en kasteeltjes vind je
hier alleen op de hogere, drogere delen.
Als we het dal hier zouden oversteken kunnen we over het hogergelegen deel naar een
gegraven stuk van de huidige Dommel fietsen. Dat doen we niet want daar ligt ons vierde en
laatste excursiepunt. .. Parallel aan het dal fietsen we verder, weer richting
overstromingsvlakte. Onderweg komen we over dijkjes die aantonen dat ook de relatief
hogere donken niet helemaal veilig waren voor het water.
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Punt 3: Poeldonkse Dijk

Het Bossche Veld stond elke winter onder water. De provinciale weg die we gekruist zijn, de
weg naar St Mischielsgestel, was de uitzondering op deze regel en vaak nog wel begaanbaar.
Behalve door de beken werd het laaggelegen gebied rond Den Bosch bij extreem hoge
Maasstanden ook gevuld met rivierwater. Dit gebied werd dan onderdeel van de
alternatieve route van het Maaswater vanaf Beerse overlaat bij Grave. Sinds 1600 liep hier
bij hoogwater van de Maas een trage nevenstroom. Soms helemaal tot aan Waalwijk! Dat het
Maaswater – vaak in combinatie met ijsgang – niet te onderschatten viel tonen de wielen
langs de Poeldonkse dijk. Het dorp hierachter heet dus niet voor niets ‘Maaskantje’.
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Figuur historische kaart – zoom Poeldonkse dijk
In 1776 zorgde de Baardwijkse overlaat voor een noordelijke afstroomroute van het
hoogwater en werd dit gebied niet langer belast.

Figuur Beerse overlaat t/m Waalwijk (met verschillende routes/overlaten) en/of
inundatiegebied DB rond 1600
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Vanaf hier vervolgt onze route zich wederom over verschillende dijkjes, ditmaal richting
Dommel.
Punt 4: Halder

We staan nu bij een gegraven stuk van de Dommel. Het contrast met de dalvorm die we
eerder zagen – maar ook met de verder zuidelijk gelegen delen van het beekdal – is scherp.
Aardkundig gezien misschien geen toplocatie, maar een goede plek voor mijn collega Jac
Slikker om wat meer te vertellen over de Circumvallatie-linie. De historische verdedigings- en
voroveringswerken rond Den Bosch, die zich helemaal tot hier uitstrekten en die met grote
terreinkennis zijn aangelegd. Op de terugweg naar het provinciehuis komen we diverse
relicten van de omwallingen en vergravingen tegen. Vooral bij Haanwijk, waar we straks
langskomen is nog veel te zien.
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Dit was het laatste excursiepunt. We fietsen nu weer terug naar het provinciehuis.
U bent welkom om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje bij
Rohal Haskoning te Den Bosch,Boschveldweg 21 (naast het station).

Bijlagen: Kaarten


Geologische kaart Noord Brabant



Overzicht AWG Noord-Brabant



AHN



Topografische kaart ven het gebied



Historische topografische kaart van het gebied

Geologische kaart Noord-Brabant uit: Van Beekdal tot Stuifduin

Overzicht AWG Noord-Brabant
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