
HET KADASTER 
 
Bij de heemkundekring ’t Hof van Liessent is een werkgroep “de Kadasterwerkgroep” bezig met het in kaart 
brengen van de historie van zakelijke rechten, zoals eigendommen, in de oorspronkelijke gemeente Lieshout. 
Als voornaamste bron wordt hiervoor gebruikt gegevens van het Kadaster. 
Om u een inzicht te geven hoe het kadaster is tot stand gekomen en wat in het kadaster zoal te zien is geef ik u 
graag wat nadere informatie. 
Alle zakelijke rechten met betrekking tot onroerend goed, thans genaamd registergoed, worden sinds 1832 
geregistreerd door het Kadaster en bijgehouden in de kadastrale administratie. 
In de kadastrale administratie worden zakelijke genotsrechten op de grond geregistreerd; voorbeelden van deze 
zakelijke rechten zijn: eigendom, vruchtgebruik, opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden en hypotheek. 
Het Rijk startte met deze registratie op 1 oktober 1832; die gegevens zijn weergegeven in de OAT 
(Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) en later in de kadastrale registers oftewel de kadastrale leggers. 
Heel Nederland was tussen 1812 en 1831 nauwkeurig in kaart gebracht en verdeeld in kadastrale gemeenten. 
De kadastrale gemeenten werden onderverdeeld in secties en deze secties werden weer onderverdeeld in 
genummerde percelen. 
De kadastrale gemeente Lieshout werd in 1813/1832 onderverdeeld in 8 secties, die met de hoofdletters A tot 
en met H werden aangeduid, en wel als volgt: 
 
Sectie A Lieshoutsche Heide  met de kadastrale nummers 1 tot en met 44 
Sectie B Boerdonksche Kampen met de kadastrale nummers 1 tot en met 159 
Sectie C Ginderdoor   met de kadastrale nummers 1 tot en met 498 
Sectie D De Vossenberg  met de kadastrale nummers 1 tot en met 14 
Sectie E Gemeentens Broek  met de kadastrale nummers 1 tot en met 282 
Sectie F Deensenhoek   met de kadastrale nummers 1 tot en met 503 
Sectie G Den Beemdkant  met de kadastrale nummers 1 tot en met 543 
Sectie H Van Lieshout   met de kadastrale nummers 1 tot en met 782 
 
De administratie van het kadaster kent 2 bronnen: 
- kadasterkaarten 
- kadasterregisters 
 
Kadasterkaarten 
Deze kadasterkaarten zijn te verdelen in: 

a. verzamelplan: kaart van de kadastrale gemeente waarin de verschillende secties zijn aangegeven; 
b. minuutplans: de oorspronkelijk getekende kaarten per sectie of deel daarvan; situatie per 1 

oktober 1832 
c. bijbladen/kopiebladen: op de bijbladen/kopiebladen van de minuutplans werden de veranderingen 

handmatig ingetekend; 
d. veldwerk en hulpkaarten 

Op het “veldwerk” zijn alle metingsresultaten te velde aangetekend. 
Bij veranderingen van begrenzingen van een perceel worden aan de hand van deze metingen 
hulpkaarten gemaakt. 
Op de hulpkaarten staan de vervallen, de ongewijzigde en de nieuwe grenzen ieder in een eigen 
kleur, respectievelijk in blauw, zwart en rood. 
Veldwerken zijn aanwezig op het kadaster te Eindhoven en tegen een geringe vergoeding 
verkrijgbaar; een ieder kan zich aan de balie melden en informatie vragen. 
 

Kadasterregisters 
De voornaamste registers zijn: 

a. Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) 1832: per sectie wordt op volgnummer van de 
percelen een aantal gegevens vermeld, zoals: plaatselijke benaming/polder/gehucht, achternaam, 
voornamen, beroep, woonplaats van de eigenaren cq. Vruchtgebruikers, artikel van de alfabetische 
lijst (persoonsnummer), soort eigendom, oppervlakte en voorlopige klassering 

b. Register 71 
Per sectie wordt op volgnummer van de percelen verwezen naar de opeenvolgende eigenaren en 
de kadasternummers. 
Het register wordt per dienstjaar bijgehouden, hetgeen betekent dat de mutaties/veranderingen 
meestal in een eerder jaar hebben plaatsgevonden dan het jaar van bijhouding. 
De registers 71 zijn aangelegd in 1844 en vernieuwd in 1910, 1955 en 1957. 
In deze registers is ook terug te vinden in welk dienstjaar een perceelsnummer is toegekend. 

c. Perceelsgewijze Legger (PL), ook wel kadastrale legger genoemd (1832-1969 vastbladig 
boekwerk; daarna losse kopieën) 
Per eigenaar worden zijn bezittingen in een bepaalde gemeente vermeld met aantekening van alle 
wijzigingen, waaronder de vorige en volgende eigenaar (perceel is afkomstig van een eerder 



volgnummer van hetzelfde leggerartikel (bv. na uitmeting) of van een ander leggerartikel met 
vermelding van volgnummer (bv. na verkrijging/aankoop) of het perceel is overgegaan naar het 
leggerartikel van de opvolgende verkrijger. 
Het is vrijwel zeker dat de perceelsgewijze leggers (PL)/kadastrale leggers van Lieshout in het 
verleden minimaal 1x zijn vernieuwd, aangezien de fiches van kadaster 4 tot en met kadaster 7 de 
leggerartikels 1 tot en met 1411 bevatten, terwijl vanaf het fiche kadaster 9 opnieuw wordt 
begonnen met leggerartikel 8; deze serie eindigt met fiche kadaster 21 met leggerartikel 4411. 
Bij een dergelijke vernieuwing werden de oude serie leggers afgesloten en nieuwe aangelegd. 
Percelen kunnen worden gesplitst of samengevoegd en bij elke verandering in grootte van een 
perceel wordt het bestaande nummer opgeheven en vervangen door een nieuw (hoger) 
volgnummer (dat nog niet eerder gebruikt is). 
Elk perceelnummer staat dus voor één bepaald stuk(je) grond. 
 

Wat doet nu de Kadasterwerkgroep ??: 
- in het verleden zijn reeds een heleboel oude papieren kadasterkaarten hertekend en digitaal 

opgeslagen; een en ander is te zien geweest op een informatieavond, verzorgd door Joop van de Baar; 
- met medewerking van de gemeente zijn enkele jaren geleden van het kadaster een aantal microfiches 

aangekocht, waarop alle eigendommen en wijzigingen, veranderingen, eigendomsoverdrachten en 
noem maar op zijn terug te vinden; in het verleden zijn al deze gegevens door de administratie van het 
kadaster handmatig vastgelegd in grote boeken, de zogenaamde kadastrale leggers; bovendien werden 
er handmatig naamsregisters en het hiervoor genoemde register 71 bijgehouden, totdat alles digitaal 
werd vastgelegd. 
Van al deze handmatig vastgelegde gegevens werden later foto’s gemaakt en vastgelegd op 
microfiches. 
Deze microfiches zijn leesbaar te maken via een soort projector/beeldscherm; ik zeg wel “leesbaar” 
maar de handschriften uit de jaren 1832 en volgende laten wel eens te wensen over. 
Om u een indruk te geven: alle gegevens tussen de jaren 1832 en ongeveer 1998 zijn vastgelegd op 89 
microfiches; elk microfiche heeft weer gemiddeld 55 pagina’s, dus in feite gaat het over ongeveer 4900 
pagina’s. 
Alle gegevens op deze pagina’s worden nu handmatig overgetypt in Exel; dus de historie van ieder 
perceel in de gemeente Lieshout vanaf 1832 tot 1998 (ook al is dit in de loop der jaren 30 keer van 
eigenaar veranderd, is via deze gegevens terug te vinden. 
Het is vrijwel zeker dat de perceelsgewijze leggers (PL)/kadastrale leggers van Lieshout in het verleden 
minimaal 1x zijn vernieuwd, aangezien de fiches 4 tot en met 7 de leggerartikels 1 tot en met 1411 
bevatten, terwijl vanaf het fiche 9 opnieuw wordt begonnen met leggerartikel 8; deze serie eindigt met 
fiche 21 met leggerartikel 4411. 
Bij een dergelijke vernieuwing werden de oude serie leggers afgesloten en nieuwe aangelegd. 
Percelen kunnen worden gesplitst of samengevoegd en bij elke verandering in grootte van een perceel 
wordt het bestaande nummer opgeheven en vervangen door een nieuw (hoger) volgnummer (dat nog 
niet eerder gebruikt is). 
Elk perceelnummer staat dus voor één bepaald stuk(je) grond. 


