
Vrijwilligers gezocht!
Wie wil meewerken aan historische kaarten van Heeswijk, Dinther en Loosbroek?

Enkele jaren geleden zijn we gestart met het zogenaamde Aezel-project, dat nu voor Brabant de 
naam ‘Historische Geografie Brabant’ heeft gekregen. Het uiteindelijke doel is om digitaal over een 
overzicht van Bernheze te beschikken waarin je vanaf 1832 de ontwikkeling van het landschap, de 
percelen, de woningen en hun bewoners kunt zien. Je kunt daarna vanaf thuis of eender waar, vanaf 
je computer of tablet, historische kaarten van Dinther en Heeswijk raadplegen. 

De eerste stap op weg naar dit doel is al gezet. 

Op de link https://www.historischegeografiebrabant.nl/ zie je de situatie in 1832 in Brabant. Als je nu 
inzoomt op Dinther of Heeswijk , zie je hoe in 1832 het landschap eruit zag, de bewoning, de 
eigenaren en nog veel meer andere interessante wetenswaardigheden. Je kunt via de zoekfunctie 
bekijken wie hoeveel in eigendom had, wat zijn beroep was en nog veel meer. Probeer het eens !

Z.O.Z.

https://www.historischegeografiebrabant.nl/


De situatie van 1832 is daarmee bepaald. Maar om de jaren na 1832 in beeld te kunnen brengen, 
moeten alle veranderingen in eigendommen en in bewoning ingevoerd worden in een basisbestand. 
En al die wijzigingen worden simpel gezegd vertaald in historische kaarten van Bernheze. Dan zie je 
hoe Bernheze er op de kaart van 1850 uitzag, van 1900 of bijvoorbeeld van 1950. 

Als het ware een reis door de tijd!

Maar………..om zover te komen, moet er nog  heel veel werk verzet worden……………………… 

We zijn daarom op zoek naar leden- het mogen ook niet-leden zijn- die mee willen werken aan dit 
project.  

Wat houdt het in?

- Gegevens van het kadaster met behulp van Excel invoeren in een bestand;
- Daarna die gegevens intekenen op een kaart;
- Men kan dit alles thuis doen, maar ook in de Heemkamer.

Je kwaliteiten

- Je hebt een beetje ervaring met Excel en het werken met computers; 
- Je hebt interesse in geografie, kadastergegevens en achtergrondgegevens;
- Je vindt het geen probleem, dat je soms wat moet puzzelen;
- Je bent leergierig en kunt zelfstandig werken. 

Meldt je aan bij Fred Lennings (0612559672) fredlennings@ziggo.nl  of Jan Smets ( tel. 0610223555) 
jcsmets@home.nl.  Voor vragen kun je bij Jan terecht. 

De volgende stap

Er zal binnenkort een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Die zal gaan over de 
achtergronden en het doel van dit project en de werkzaamheden. Je kunt je daarna een beter beeld 
vormen van wat het werk inhoudt.  Onze vrienden van de Heemkundekring Nistelrode en Heesch 
zullen samen met ons deze bijeenkomst verzorgen. Waarschijnlijk eind januari, begin februari 2023.
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