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Regio (Provinciaal cultuurhistorisch belang)

Naam: 

CHW-code: 

Ligging: 

Peelkern

REPK

Brabant van het verdwenen veen

Cultuurhistorisch

 belang: 

De regio Peelkern ontleent zijn cultuurhistorische betekenis in eerste instantie aan de veenwinning. De kanalen, 

wijken, ontginningsdorpen en wegen met beplanting geven een beeld van de grootschalige vervening die hier 

vanaf 1850 heeft plaatsgevonden. Op enkele plaatsen komen Peelbanen en veenputjes voor die wijzen op 

kleinschalige turfwinning. De grote landgoederen die omstreeks 1900 zijn gesticht zijn van cultuurhistorisch belang 

door de landhuizen, bijgebouwen en pachtboerderijen, parken en laanstructuren. In de regio ligt een groot deel 

van de Peel-Raamstelling.

Essentiële 

aspecten: 

In de regio liggen volgende cultuurhistorische landschappen van provinciaal belang:

 Griendtsveen en Helenaveen

Landgoederen in de Peel.

Dragende structuren in de regio zijn:

De jonge ontginningen met lanen

De kanalen 

De wijken en peelbanen

De landgoederen

De plantages met naaldhout

De ontginningsdorpen met dorpsbosjes.

De Peel-Raamstelling met Defensiekanaal

Strategie: 1. Behoud door ontwikkeling of versterking van de samenhang van de dragende structuren van de regio.

2. De cultuurhistorische waarden van de Peelkern in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en 

toeristisch-recreatief ontsluiten. Dit geldt in het bijzonder voor de Peel-Raamstelling en de cultuurhistorische 

landschappen: �Griendtsveen-Helenaveen� en �Landgoederenzone in de Peel� (Groote Slink-De Bunthorst, 

Stippelberg, Cleefs Wit-De Sijp, Princepeel).
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Beschrijving: De Peelkern is het centrale gedeelte van het dekzandplateau van de Peelhorst. De Peelhorst tekent zich als een 

verhoging van enkele meters in het landschap. De slenken aan weerszijden van de horst liggen lager. Op 

sommige plekken zijn de breuken als duidelijke 'traptreden" zichtbaar in het landschap. Het voormalige 

uitgestrekte hoogveenmoerasgebied werkte als een grote spons voor het neerslagwater. Na de vervening en 

ontginning resteerde een zandplateau dat grotendeels een inzijgingsgebied is dat afwatert via beekjes op de 

Maas. Alleen het zuidelijk deel rond de Groote Peel watert af op de Aa.Het jonge ontginningslandschap van de 

Peel is ontstaan door systematische en planmatige vervening tussen 1850 en 1960. Op enkele gebieden na is het 

veengebied geheel afgegraven. De vervening vond plaats vanuit de Helenavaart en het Kanaal van Deurne. De 

afgeveende gronden werden geschikt gemaakt voor landbouw of bosbouw. Ook nieuwe doorgaande wegen 

werden als ontginningsbasis gebruikt voor ontginningen. De Middenpeelweg van Zeeland tot De Rips en verder 

zuidwaarts vormde de basis voor de ontginning in noord-zuidrichting. Het gebied kent een aantal planmatige 

heideontginningsdorpen Odiliapeel, Venhorst, Landhorst, Wilbertoord, Elzendorp, Helenaveen (agrarisch) en De 

Rips (bosbouw). Het gebied is rationeel ingericht met een rastervormige wegen- en waterlopenstructuur. De 

percelering bestaat over het algemeen uit regelmatig gevormde blokken of stroken. Veel doorgaande wegen 

hebben een laanbeplanting van vooral Amerikaanse eiken.Aan de westkant van de regio zijn grote landgoederen 

gesticht (zoals Cleefswit -De Sijp, Groote Slink-De Bunthorst, Stippelberg en Sint Antonisbos), bestaande uit 

landbouwgronden en&#47

of uitgestrekte bossen. Slechts kleine heidegebieden bleven over. In het zuiden zijn de Bult, de Groote Peel en 

Deurnse Peel restanten van de hoogveengebieden en belangrijke natuurgebieden. De defensielinie van de 

Peel-Raamstelling gekoppeld aan het Peelkanaal heeft een bijzondere cultuurhistorische betekenis. De 

Peel-Raamstelling maakte deel uit van de verdedigingslinie tegen Duitsland uit de jaren '30 van de twintigste 

eeuw. Door de vervening en de ontginningen veranderde de waterhuishouding. Vroeger werkte het Peelgebied 

als een grote spons, waar het neerslagwater opgeslagen werd in het enorme moeras en heel geleidelijk, via de 

beekjes die in het veen ontsprongen, werd afgevoerd naar de Maas of de beken in centraal Brabant. Door de 

vervening en de ontginning verdween deze sponswerking en moesten er voorzieningen worden getroffen om het 

overtollige neerslagwater adequaat af te voeren. Bestaande beken werden rechtgetrokken en nieuwe waterlopen 

werden gegraven, zoals het Afleidingskanaal en de Sambeeksche Uitwatering.De Peelkern is een grootschalig en 

primair landbouw gebied. De hoofdstructuur en het monumentale karakter van de veenontginning zijn 

gehandhaafd. Er is een afwisseling van uitgestrekte akkers met bebouwing (ontginningsdorpen) en grootschalige 

bebossingen die belangrijk zijn voor natuur en recreatie. De intensieve veehouderij en glastuinbouw hebben zich 

in dit gebied krachtig ontwikkeld. Door ruilverkaveling heeft schaalvergroting plaatsgevonden en zijn ontsluitings- 

en ontwateringspatronen aangepast. Naast intensieve veehouderij en glastuinbouw is het gebied belangrijk voor 

akkerbouw (hoofdzakelijk maïsteelt) en is er toenemende ontwikkeling van andere teelten zoals graszoden, 

boomteelt en vollegrond tuinbouw.
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Archeologisch landschap (Provinciaal cultuurhistorisch belang)

Naam: 

CHW-code: 

Hoofdlandschap

(deellandschappen: 

Dekzandeiland Asten-Deurne

ALS35

Zandlandschap (dekzandreliëf, beekdal, stuifduinen, horst-plateau, hoogveen)

Gemeente (n): Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Someren, Deurne

Strategie: Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (o.a. door afstemming van het gemeentelijk 

archeologiebeleid)

Beschrijving 

landschap: 

Dit landschap bestaat uit de met oude bouwlanden en stuifduinen bedekte dekzandeilanden van Asten, Deurne, 

Vlierden en Milheeze. De eilanden worden van elkaar gescheiden door de beken de Astensche Aa, Oude Aa 

en Kaweische loop. In het noorden wordt de grens gevormd door het beekdal van de Esperloop, in het zuiden 

door het beekdal van de Aa. De genoemde beekdalen ontspringen op de oostelijker gelegen Peelhorst. In het 

zuidoosten vallen een randzone van dit plateau en een deel van het hierop gelegen hoogveengebied de Peel 

binnen de grenzen van landschap 35.

Beschrijving 

archeologie: 

Landschap 35 heeft een relatief lage dichtheid aan archeologische vindplaatsen. De omvang van de 

AMK-terreinen is daarentegen het grootst van alle landschappen (gemiddeld circa 80 ha).De 

Archis-waarnemingen omvatten alle perioden vanaf het paleolithicum tot en met de late middeleeuwen. 

Uitgesplitst naar archeologische periode laten ze een patroon zien dat vrijwel identiek is aan de trendlijn voor 

heel Noord-Brabant. Het bestand van AMK-terreinen is daarentegen vrij eenzijdig samengesteld. Het bestaat 

voor een belangrijk deel uit zeer grote terreinen met laatmiddeleeuwse archeologische waarden, naast enkele 

kleinere uit andere perioden.
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Historisch groen (Erfgoedinformatie van CHW 2006)

Naam: 

CHW-code: 

Waarde: 

Gemeente(n

Bos Klef

G599

Gemert-Bakel

redelijk hoog

Beschrijving Bos op de overgang van een oud cultuurlandschap naar een jonge heideontginning. De beplanting bestaat 
o.a. uit zomereik, berk, grove den, sporkehout, gele, zoete kers, gewone vlier en wilde lijsterbes. Het geheel 
dateert overwegend uit de periode 1890-1920.
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