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‘H
et doel van het
project was om de
versnipperde erf-
goed-informatie
in Mierlo te digi-

taliseren, bundelen en voor een
breed publiek toegankelijk te ma-
ken”, vertelt Hans Verhees na-
mens de heemkundekring. ,,In
2017 was het ons gelukt om de eer-
ste kaart uit 1832 via het internet
beschikbaar te stellen. Nu hebben
we het voor elkaar om de genealo-
gie van bijna de gehele periode aan
de kaart te koppelen.”
Maar daarmee is het project nog
niet klaar. De werkgroep wilde
verder terug, naar de tijd vóór 1832.
,,Daarvoor moet gezocht worden
in allerlei oude documenten, om-
dat het kadaster toen nog niet be-
stond. Met die documenten zou je
zo maar terug kunnen tot in de
15de eeuw. En met archeologische
onderzoeksgegevens kun je nóg
verder terug.”

Open source
De heemkundekring werkt met
een open source geografisch infor-
matiesysteem. ,,Dat is een mond-
vol, maar dit betekent dat het pro-
gramma beschikbaar is voor ver-
schillende platforms en bestu-
ringssystemen. Dus iedere heem-

kundige vereniging kan er mee
werken.”
Enthousiast over de vorderingen
van de Mierlose heemkundekring
en de mogelijkheden van het sys-
teem, begonnen ook andere
heemkundige verenigingen in
Peelland hun historische geografie

in beeld te brengen. ,,Fijn, want zo
kunnen we nog meer gegevens via
de kaarten digitaal beschikbaar
maken.” 
De kaart is te bekijken op de
website van de heemkundekring.
,,Niet alleen Mierlo is via het inter-
net te bekijken. Inmiddels zijn ook
van Asten, Bakel en Milheeze, Bu-
del, Maarheeze en Soerendonk de
eerste kadastrale kaarten beschik-
baar.”

Primeur
Asten heeft een primeur, vertelt
Verhees. ,,Daar kun je met de
woongeschiedenis precies uitzoe-
ken waar en hoever de akten in de

tijd terug gaan, en ook wie er in
die tijd gewoond heeft. Soms wel
tot 1650 terug.” 
In veel plaatsen in Peelland zijn de
voorbereidingen om de eerste
kaarten te publiceren in volle
gang. ,,In Beek en Donk, Deurne,
Helmond, Lierop, Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten, Someren en
Vlierden zijn vrijwilligers bezig
om hun gemeente van 1832 te
 tekenen en de database te vullen.
Ook elders in Noord-Brabant zoals
bijvoorbeeld in Heeswijk, Dinther,
Nistelrode en Heesch is het project
gestart.” 
De diverse werkgroepen hebben
contact met elkaar, wisselen erva-

ringen uit én helpen elkaar voor-
uit. ,,Al met al een arbeidsinten-
sieve aangelegenheid en we kun-
nen dan ook alle hulp gebruiken.
Dus als u denkt, dit is misschien
wel iets voor mij, neem dan gerust
contact op via info@heemkunde-
kringmyerle.nl.”
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We kunnen de
genealogie van bijna
de gehele periode aan
de kaart koppelen
—Hans Verhees, heemkundekring

Een arbeidsintensieve
aangelegenheid, we
kunnen dan ook alle
hulp gebruiken
—Hans Verhees, heemkundekring
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Vrijwilligers van
Heemkundekring
Myerle zijn enkele
jaren geleden
begonnen om de
kadastrale kaart van
Mierlo van 1832 te
digitaliseren. Het
project is uitgegroeid
tot een veel groter
gebied dan Mierlo.




