
Terug naar het Helmond van 1832;  
online snuffelen in historische kadasterkaarten 
 
HELMOND - Het Helmondse grafeilandje in de Warande is in essentie al 200 jaar hetzelfde. Zoiets 
is uitzonderlijk, want vrijwel alle percelen maken in de loop der tijd veranderingen door. Voor de 
liefhebbers is er sinds kort een website. 
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Deel van de kaart van Helmond die werd getekend voor de website historischegeografiebrabant.nl. 
Het rode rondje linksboven is het grafeilandje in De Warande. Onder de kadasterkaart is de huidige 
topografische kaart te zien. 
 

Hoe zag mijn woonomgeving er vroeger uit? Hoe waren stukken grond begrensd? En van wie 
waren de percelen? Voor Helmond en flink wat andere (delen van) gemeenten in Oost-Brabant is 
het voortaan terug te vinden op de website historischegeografiebrabant.nl. Nu kan alleen nog 
worden teruggesprongen naar 1832, maar uiteindelijk moeten veel meer jaartallen worden 
toegevoegd, zodat ruimtelijke ontwikkelingen goed zichtbaar worden. 

 

Het is geen toeval dat de blik in de geschiedenis teruggaat tot 1832. 
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Toen is het kadaster hier in Brabant begonnen”, weet Wim Boelhouwers van Heemkundekring 
Helmont. Het vastleggen en beschrijven van stukken grond was een logisch gevolg van de 
inspanningen van Franse kaartenmakers uit de tijd van Napoleon Bonaparte. 

Monnikenwerk, toen én nu 
Zoals voor hen destijds sprake was van monnikenwerk, geldt dat nu voor degenen die de historische 
informatie van het kadaster digitaal beschikbaar maken, weet Boelhouwers. „Dit gaat járen duren. 
Ik hoop eigenlijk dat meer mensen zich melden om mee te helpen.” 

 
Oorspronkelijke kadasterkaart van Helmond uit 1832, het zogenaamde minuutplan, sectie D 
(centrum). 
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De Mierlose heemkundekring vervulde in Brabant een voortrekkersrol. Heemkundekringen uit 
Helmond, Asten en Someren, Bakel en Milheeze, Nuenen en Beek en Donk volgden, maar ‘Myerle’ 
is het verst. Over de historische percelen in de oude gemeente Mierlo is al veel informatie terug te 
vinden, waaronder stambomen van de vroegere grondeigenaren. Aldus Peter van den Berk, 
kartrekker van het project Historische Geografie Brabant. 

Oppervlaktes berekenen 
De extra informatie wordt zichtbaar door op de kaart in te zoomen en op een perceel te klikken. Er 
is onder meer een link naar de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT), het allereerste 
kadasterboek, waarin op volgorde van kadasternummers de toenmalige eigenaren werden 
genoteerd. Ook is het mogelijk om de oppervlaktes van percelen te laten berekenen. Deze wijken 
nogal eens af van de oppervlaktes in de OAT. 

 

Huizen uit 1832 zijn er bijna niet meer. Alleen het Huis met de Luts aan de Markt en 
een paar pandjes in de Kerkstraat. 

Wim Boelhouwers, Heemkundekring Helmont  

Boelhouwers en anderen van zijn heemkundekring zijn al 20 jaar bezig met onderzoek naar de 
bewoningsgeschiedenis van Helmondse percelen. Voor dat project gaan ze zelfs terug tot 1650. „Het 
sluit mooi aan bij de historische kadasterkaarten.” 

Heide of moerasgebied 
Op de website historischegeografiebrabant.nl is onder een kadasterkaart de huidige topografische 
kaart te zien. Zo wordt duidelijk dat volgebouwde straten vroeger heide of zelfs moerasgebied 
waren. 

In Helmond zijn maar een paar plekken sinds 1832 
niet of nauwelijks veranderd, weet Boelhouwers. „Het 
kasteel, de Zuid-Willemsvaart, de Lambertuskerk en 
het grafeilandje. Huizen uit 1832 zijn er bijna niet 
meer. Alleen het Huis met de Luts aan de Markt en een 
paar pandjes in de Kerkstraat.” 

Aan het karakteristieke eilandje in de Warande is 
overigens nóg iets bijzonder: het is alleen eigendom 
geweest van de adellijke familie Wesselman en de 
gemeente Helmond. In al die tijd welgeteld één 
transactie. 

https://www.historischegeografiebrabant.nl/
https://www.geschiedenishelmond.nl/artikel/612/Het-grafeiland-in-de-Warande


 

Het centrum van Helmond in 1832. Het blauw omlijnde perceel is van het Huis met de Luts. Rechts 
meer informatie over dit stuk grond. 
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