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“Het bovenstroomse deel van het beekdal van de Aa willen we samen ontwikkelen tot een 
natuurlijk systeem van dynamiek en beleving. Het gebied is door de eeuwen heen in beweging 
geweest en veranderd van karakter. Het toekomstperspectief is een klimaatrobuust beekdal waar 
water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken.”

Wisselende 
waterstanden 
en het weer

Waar De Groote Peel als groot veengebied vroeger een natte barrière was in het landschap, 
vormde de Aa juist een historische verbinding over het water. Dwars door het beekdal loopt 
de Zuid Willemsvaart, dé verbinding van Maastricht naar Den Bosch waarover onder andere 
turf werd vervoerd. 

Smalle plekken in het beekdal van de Aa en Kleine Aa werden gebruikt als oversteekplaatsen 
voor de verbindingswegen van oost naar west. De oude zandpaden en overgangen zijn op veel 
plekken nog steeds aanwezig. Zoals bij de Keizersdijk in Asten en bij de Broekstraat, waar het pad 
langs een duidelijke steilrand ligt; een bijzonder cultuurhistorisch ensemble. 

Nu en in de toekomst is het beekdal een belangrijke recreatieve verbinding: een natuur- en 
waterrijk gebied tussen de oude Peeldorpen en akkercomplexen.

Historische 
verbindingen

Door 
mensenhanden 

gemaakt

Het bovenstroomse deel van Aa en De Groote Peel vormen een gebied dat altijd in beweging is geweest. 
Het landschap, de bodem en het watersysteem zijn veranderd en aangepast door mensenhanden in het 
verleden en ontwikkelen zich verder in het heden en de toekomst.

Dit begon in de middeleeuwen, toen mensen een stukje van de voorheen ondoordringbare Groote Peel 
konden pachten waar ze turf uit het veen konden steken voor eigen gebruik. In de 19e eeuw is op grote 
schaal turf gewonnen, het meeste door Firma van der Griendt. De turf ging als brandstof naar de Randstad 
en de Peel kreeg er mest voor de akkerbouw voor terug. 

Voor de afwatering van het veen werden vaarten en kanalen gegraven. Zo ontstonden nieuwe beginpunten 
van de Aa. Het rechte zuidelijke deel van de Aa is ook door mensen gegraven. De ontginningsstructuur is 
op historische kaarten nog goed te zien, maar door de ruilverkaveling deels verdwenen. 

Rondom De Groote Peel lagen uitgestrekte heidegebieden. Hier op de schrale zandgronden probeerden 
keuterboertjes akkerbouw te voeren. Ook hadden ze veel schapen die graasden op de heidevelden. 
Dit heeft een karakteristiek landschap opgeleverd met oude ontginningskavels, boerderijen en de Peeldorpen. 

In het beekdal van de Aa is op kleine ruimte grote diversiteit aan landschappen aanwezig. 
Kenmerkend is de overgang in de tijd van natuurlijke moerassen en brongebieden naar 
stromende beken en een rationeel ontgonnen landschap.

In het verleden bestonden de beekdalen van de Aa en Kleine Aa uit natte beemden 
en broekbossen. Op de perceelgrenzen groeiden elzensingels. Al in de middeleeuwen 
werden deze lage en natte gebieden ontgonnen. Van de oude structuren resteert nog 
een aantal natte beemden en broekbossen, maar veel land is tegenwoordig omgezet 
naar landbouwgrond. 

De combinatie van een nat en open beekdal met weiden, akkers en bosranden is 
voor veel vogels en planten een perfect leefgebied. Dit maakt van het beekdal van 
de Aa een bijzondere combinatie van natuur en cultuurlandschap. We willen in dit 
gebied de natuurwaarden verhogen en diversiteit in het landschap behouden.

Rationeel en 
natuurlijk 
landschap

Door de ligging van dekzandruggen hadden waterlopen 
in Zuid-Nederland problemen met afwateren. Als gevolg daarvan 
ontstonden grote moerasgebieden die zich later ontwikkelden tot 
veengebieden, zoals De Groote Peel. De Aa wurmde zich echter zo’n 
10.000 jaar geleden door het dekzand vanuit verschillende locaties in het 
veengebied. Hierdoor is stroomafwaarts de grillige loop van de beek ontstaan. 

Van nature heeft de beek een wisselende waterstand en ook tegenwoordig 
zorgt klimaatsverandering voor wisselt natte en droge tijden met hoge en 
lage waterstanden. 


