
Geschiedenis van Dorst 

De woonomgeving 
  
Een klein gebied ten noordwesten van Dorst komen we op de 
kadasterkaart onder de naam “Droogblik” tegen. Het ongeveer 
15,5 Ha grote gebied was een heideveld verdeeld over een 
negentiental eigenaren. In het westen sloot het gebied aan op 
het Cadettenkamp in de voormalige gemeenten Teteringen en 
in het zuiden aan de voormalige gemeente Ginneken.  
 
Wanneer de naam Droogblik ontstaan is heb ik nog niet kunnen 
achterhalen. Tegenwoordig staat het gebied bekend onder de 
naam “Bloedpolder” Deze later gebruikte naam geeft al aan dat  
het om een nat gebied gaat. 

 
 

 
Blik werd onder andere gebruikt voor een onbegroeid gebied. 
We moeten dan denken aan vooral zandgrond dat glinstert in 
de zon. Later werd het woord gebruikt voor een moerven of 
onder water staand heidegebied.  
 
Op de kadasterkaart van ± 1830 komen we nog percelen met 
water in dit gebied tegen. De waterhuishouding in het gebied 
zal aanmerkelijk verbeterd zijn toen de Lei gegraven werd. In 
een rapport in het archief uit 1888 komen we de volgende 
omschrijving tegen over waterloop nummer 4 tegen: 
 
 



“De waterloop die van de Seterse bergen komt, aanvangende 
in de gemeente Oosterhout te Dorst ten noorden van de 
spoorweg nabij het wachthuisje nummer 7, sectie K nummer 
217. Lopende door de Heiningen langs de Meerberg, door 
Dorst, de Koestraat en de Rietschotten en uitmondende in de 
Molenlei aan de grens van het perceel sectie K nummer 638” 
 
De waterloop had een lengte van ruim 4 km kwam op het 
perceel 638, in de Houwen ter hoogte van de vuilstort, uit in de 
Molenlei. De Molenlei loopt ten zuiden van Dorst en loopt door 
het Ginneken naar de rivier de Mark. De Molenlei komen we in 
Bavel en Heusdenhout ook tegen onder de naam Molen- en 
Hoolvloed.  
 
Volgens Kempeneers werden deze waterlopen gegraven om 
wateroverlast te beperken. Wanneer de veldnamen van het 
gebied ten zuiden van de Bavel- en Groenestraat aan de orde 
komen ga ik hier verder op in. Aan de vorm van de percelen is 
te zien dat er in het Droogblik, evenals in de Baarschot, 
turfwinning is geweest. Dat in het Droogblik, evenals in de 
Baarschot,  moer (turf) gestoken is kunnen we zien aan de 
vorm van de percelen.  
 

  
  
Bij turfwinning voor eigen gebruik hadden de mensen geen 
behoefte aan brede maar wel aan lange smalle percelen. 
Willem Adriaen Willemen te Dorst verhuurt in 1718 zijn boerderij 
in Dorst aan Cornelis Janssen Stoops uit Ulvenhout. Een van 



de voorwaarden in het huurcontract is dat de huurder 
gedurende de huurtermijn ieder jaar een roede turf mocht 
steken.  Daar 1 roede 0,01 Ha is houdt dit dus in dat 
bijvoorbeeld op een perceel van 1 Ha ongeveer 100 jaar turf 
kon worden gewonnen.  
 
Heel het gebied was heide. Heide die gebruikt werd door de 
bijen voor het verzamelen van de honing, het steken van 
plaggen voor de stalbemesting en heiturf wat bij gebrek aan 
goede turf ook wel opgestookt werd in de kachel. Bij het 
behandelen van de volgende gebieden komt het gebruik van de 
heide aan de orde. 
 
Over het algemeen kwamen de gebruikers van het gebied uit 
Dorst.  
De percelen 1, 2 en 13 waren eigendom van de Domeinen.  
Perceel nummer 3 van Jan Cornelis Verstegen uit Dorst;  
Perceel nummer 4, 10, 16 en 22 van de wed. Michiel Verstegen 
uit Dorst;  
Perceele nummer 5 en 23 van de wed. Willem Oomen uit 
Heusdenhout;  
Perceel nummer 6 van Dingeman Ploegmans uit Vrachelen;  
Perceel nummer 7 van Willem Nicolaas Oomen, tapper in 
Dorst;  
Perceel nummer 8 van Adriaan Loonen uit Gilze;   
Perceel nummer 9 van Adriaan Jan Schoenmakers uit Dorst;  
Perceel nummer 11 van de wed. Kerremans uit Teteringen;  
Perceel nummer 12 van Adriaan Jan Oomen uit Dorst;  
Perceel nummer 14 van de wed. van Stephan de Wit uit Dorst; 
Perceel nummer 15 van  Peeter van Loon uit Dorst;  
Perceel nummer 17 van Hendrik Wagemakers uit Dorst;  
Percelen nummers 18 en 19 van Michiel en Petronella Govers 
uit Dorst;  
Percelen nummers 20 en 21 van Smits uit Oosterhout;  
Perceel nummer 24 van de wed. Jacobus Broeders uit Breda; 
Perceelnummer 25 van  Cornelis Moonen waarbij geen 
woonplaats vermeld staat. 
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