De 35e nieuwsbrief De Jodenpeeldreef is naar de leden gestuurd. Deze wordt over een jaar op de
website gezet.
Uit de serie straatnamen is deze keer de Jodenpeeldreef, gelegen in de Jodenpeel, beschreven.
In deze brief beschrijven we de zoektocht naar het toponiem de Jodenpeel. Tot nu toe is deze naam
nog niet naar een duidelijk herkomst te herleiden.
Verder beschrijven we de historische ontwikkeling van het gebied dat als onderdeel van de Bakelse
Peel in 1864 tussen de gemeenten Bakel, Helmond, Beek en Donk en Aarle Rixtel wordt verdeeld. Na
de verdeling hebben de gemeenten Helmond, Beek en Donk en Aarle Rixtel hun stukken van de
Jodenpeel verkocht.
De financieel arme gemeente Bakel had ook de intentie om de Jodenpeel te verkopen. Ze deed
enkele vergeefse pogingen om het gebied aan een grootgrondbezitter te verkopen. Dit mislukte en
zodoende bleef de 277 ha Jodenpeel lang in het bezit van de gemeente. In de jaren 1919-1920
probeerde de gemeente Bakel in een laatste verwoede poging om het grondgebied aan een
grootgrondbezitter te verkopen. Dit ging uiteindelijk niet door en in plaats daarvan werd het gebied
in kleine percelen van ongeveer 12 ha verkocht aan boeren, waarvan een 9-tal boerderijen met
rijkssubsidie.
Jarenlang waren deze hardwerkende families bezig om hun gemengd boerenbedrijf op te bouwen.
Om levensvatbaar te blijven, werden deze bedrijven vanaf de jaren zestig steeds verder
gemoderniseerd. Deze ontwikkelingen zijn in 2020 zover gevorderd dat sommige boerderijen zijn
omgevormd tot hypermoderne boerenbedrijven. Verder hebben sommige boerderijen een andere
functie gekregen. Ook hebben deze ontwikkelingen ervoor gezorgd dat alle boerderijen alleen nog
een woonfunctie hebben.
Tot slot wordt kort ingegaan op de gebeurtenissen na de ontginning van de Jodenpeel. Zoals in 1939
de aanleg van het Koordekanaal midden door het gebied. Ook de oorlogsperiode 1940-45 wordt in
het kort besproken. Tot slot dat de Jodenpeel pas in de jaren zestig op de waterleiding werd
aangesloten, want door de NV Waterleidingmaatschappij werd de Jodenpeel gezien als een Super
onrendabel gebied voor de drinkwatervoorziening.

