
Landweer in Heesch

De landweren van Heesch
Bij de ontwikkeling van de wijk ‘De Hoef-2’ is tijdens archeologisch onderzoek 
een ‘landweer’ blootgelegd. De bodemvonst van dit laatmiddeleeuwse verdedi-
gingssysteem heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van 
‘landweren’ in de regio. 

U bevindt zich hier middenin een reconstructie van één van de landweren die 
Heesch rijk was. De oorspronkelijke landweer is naar schatting 600 jaar 
geleden op exact deze plek aangelegd.

Historische waarde
In de 14de en 15de eeuw zijn 
landweren aangelegd om 
territoriale grenzen te marke-
ren, om dorpen en steden te 
verdedigen en om gemeen-
schappelijke akkercomplexen 
en weidegebieden te omhei-
nen. Landweren hielden het 
vee binnen het graasgebied en 
weg van de cultuurgewassen. 
Terwijl voor vijandige soldaten-
bendes en plunderende rovers 
de landweren een hindernis 
vormden.

In de late middeleeuwen 
bestond oorlogvoeren voor-
namelijk uit het plunderen van 
dorpen en akkers. Ongeorga-
niseerde plunderingen werden 
meestal uitgevoerd door kleine groepen ruiters. Landweren werden opgericht 
om de plunderaars te verrassen én om de dorpelingen de tijd te gunnen zich te 
organiseren om zich te verdedigen. 

De landweren bestonden vaak uit meerdere obstakel- en hinderniszones en 
vormen hiermee een verdedigingssysteem van ongeveer 30 meter breed. De 
onderdelen waarmee de landweer is opgebouwd zijn:

 palenrijen om het zicht te onttrekken aan de achterliggende hindernissen;
 valkuilzone met plotseling opduikende greppels of struikelkuilen;
 ontmoedigingszone bestaande uit een houtwal met dichte doornstruiken  
 en stekelbosjes.

Ecologische waarde
De deels gereconstrueerde landweer heeft tevens een ecologische betekenis. 
De landweer biedt ruimte aan dieren en insecten om te wonen, zich voort te 
planten en ter bescherming. 
De uit de omgeving afkomstige boomstammen bieden leefmogelijkheden voor 
op dood hout levende insecten, die op hun beurt interessant zijn voor insecten-
etende vogels.
De houtwal bestaat uit sleedoorn, meidoorn, Gelderse roos en hulst. De steke-
lige en besdragende soorten bieden voedsel en een beschermende omgeving 
aan vogels. Hun bloei en blad is aantrekkelijk voor onder andere bijen, vlinders 
en rupsen. 
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