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Heemkunde4you
Om	 jongeren	 te	 interesseren	 voor	 heemkunde,	
heeft	heemkundekring	Tilborch	een	speciale	web-
site	ontwikkeld.	Onze	heemkundekring	en	Heem-
centrum	 ‘t	Schoor	 in	Udenhout	zijn	beide	erg	en-
thousiast	en	hebben	hun	medewerking	toegezegd	
om	dit	project	verder	te	ontwikkelen.
De	 website	 met	 verschillende	 informatieboxen	
moet	worden	gevuld	door	 kinderen	uit	 de	boven-
bouw	 van	 het	 basisonderwijs	 en	 de	 eerste	 twee	
klassen	van	het	voortgezet	onderwijs.	De	website	
is	op	dit	moment	nog	een	model	dat	invulling	moet	
krijgen	en	hiervoor	willen	wij	in	contact	komen	met	
jong	talent	en	leerkrachten.	
De	inbreng	van	dit	 jonge	talent	zal	niet	alleen	be-
staan	 uit	 het	 zelf	 schrijven	 over	 locale	 historie,	
maar	ook	de	inbreng	van	verhalen	van	opa	en	oma	
of	ouders	behoort	hier	 toe.	De	site	moet	een	 lan-
delijke	pagina	worden,	waarop	iedere	heemkunde-
kring	zijn	eigen	informatie	kan	plaatsen.

Bespreek	 met	 uw	 kinderen	 en	 kleinkinderen	 de	
mogelijkheid	 om	 zich	 te	 kunnen	 ontwikkelen	 tot	
webredacteur.	 Zij	 zijn	 de	 heemkundigen	 van	 de	
toekomst	 en	 onontbeerlijk	 om	 de	 vitaliteit	 binnen	
heemkundekringen	 te	 waarborgen.	 Dus:	 heeft	 u	
jong	talent	in	de	familie	dat	geïnteresseerd	is	in	ar-
cheologie,	genealogie,	geschiedenis,	monumenten	
of	 zijn	er	 onderwijskundige	broers,	 zussen	of	 bu-
ren,	breng	ze	dan	met	ons	in	contact.	Aanmelden	
kan	bij	André	van	Rijswoud,	06-44416825	of:	
voorzitter@heemkundekringloonoptsandt.nl

Heemkunde4you.nl	 is	 te	 bereiken	 via	 onze	eigen	
website.	Naast	de	icoontjes	van	Facebook	en	Twit-
ter	staat:	 	Als	u	deze	aanklikt,	komt	er		verbin-
ding	 met	 www.heemkunde4you.yurls.net	□

Wandelen over het Kraanven en 
de Duiksehoef

Op	 zaterdag	 23	mei	 verzorgt	Anton	 van	 der	 Lee	
een	wandeling	met	een	historisch	karakter.

Al	wandelend	passeren	we	de	nog	bestaande	hui-
zen,	maar	ook	de	plaatsen	waar	in	de	vorige	eeuw	
huizen	hebben	gestaan,	die	inmiddels	zijn	verdwe-
nen.	 Van	 enkele	 daarvan	 bestaan	 afbeeldingen.	
Anton	spreekt	over	de	mensen	die	in	al	die	huizen	
hebben	gewoond	en	vanzelfsprekend	is	er	daarbij	
ruimte	voor	anekdotes.	Van	1936	tot	1963	heeft	hij	
in	het	buurtschap	gewoond;	door	eigen	ervaring	en	
door	overlevering	heeft	hij	daarom	heel	wat	men-
sen	leren	kennen	en	hun	verhalen	opgevangen.

Vertrek	om	13.30	uur	vanaf	de	hoek	Kraanven/Hei-
deweg,	bij	de	rustbank.
Fietsen	kunnen	bij	de	bushalte	aan	beide	kanten	
van	de	N261	neergezet	worden	en	voor	de	auto	is	
plaats	op	het	transferium.□

°°Boerderij°van°Kees°van°der°Lee,°Kraanven°8
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Dia-avond in De Venloene
Op	donderdagavond	7	mei	 verzorgt	de	 fotowerk-
groep	 een	 dia-avond	 voor	 de	 bewoners	 van	 De	
Venloene.	Jan	Govers	en	Erik	Gelevert	tonen	hui-
zen	en	straatbeelden	van	vroeger	en	nu	en	vertel-
len	wie	hier	allemaal	hebben	gewoond.
Aanvang	19.00	uur	en	leden	zijn	welkom.□

Fietsen langs kapelletjes
Voor	dinsdag	16	juni	stellen	Marius	Kemmeren	en	
James	Hannam	een	mooie	 fietsroute	samen.	Op	
verzoek	van	enkele	leden	rijden	we	dit	jaar	de	rou-
te	in	de	vroege	avonduren	waarbij	het	plan	is	om	
tijdens	het	fietsen	stil	te	staan	bij	een	aantal	mooie	
kapelletjes,	waarover	Marius	 graag	wat	 uitleg	wil	
geven.

Vertrek	 om	 19.00	 uur	
vanaf	De	Wetering.	Op	
dit	moment	kan	de	leng-
te	nog	niet	precies	wor-
den	aangegeven,	maar	
deze	zal	rond	de	20	km	
liggen.	Onderweg	wordt	
ruimte	 gemaakt	 om	
even	aan	te	leggen.
Aanmelden	 is	 niet	 no-
dig,	 maar	 wel	 handig.	
Want	 als	 de	 weers-
omstandigheden	 niet	
vriendelijk	 zijn,	 kunnen	
wij	 u	 bereiken	 om	 u	 te	

laten	weten,	dat	het	niet	doorgaat.
U	 kunt	 zich	 aanmelden	 bij	 de	 secretaris:	 0416-
363030	of	via	de	mail:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	□

Uitnodiging Historische Vereni-
ging Brabant

Met	genoegen	nodigen	wij	u	uit	voor	de	 jaarlijkse	
ledenvergadering	 en	 contactdag,	 die	 dit	 jaar	 zal	
plaatsvinden	 op	 zaterdag	 9	 mei	 2014	 in	 Kasteel	
Stapelen,	Stapelen	1,	5281	EH	Boxtel.

De	 Historische	 Vereniging	 Brabant	 is	 op	 deze	
historievolle	 locatie	 die	 dag	 te	 gast	 bij	 Heem-
kundekring	 Boxtel.	 Samen	 met	 het	 bestuur	 van	
deze	 vereniging	 bieden	 wij	 u	 die	 dag	 een	 pro-
gramma	 aan,	 dat	 –	 naast	 kennismaking	 met	
de	 activiteiten	 van	 deze	 vereniging	 en	 de	 rijke	
kloostergeschiedenis	 van	 Boxtel	 –	 in	 het	 teken	
zal	 staan	 van	 ons	 jaarthema	 2015:	 de	 geschie-
denis	van	mobiliteit	en	vervoer	 in	Noord-Brabant.		

Op	het	programma	staat	o.m.	een	rondleiding	door	
kasteel	Stapelen,	een	bezoek	aan	de	jubileumten-
toonstelling	van	de	paters	Assumptionisten	en	een	
lezing	door	Hans	de	Visser	over	Boxtel	als	geeste-
lijk	middelpunt	tussen	1100	en	1652	.
Ook	 is	er	een	 lezing	door	Ruud	van	Nooijen,	au-
teur	van	o.a.	de	historische	biografie	”	Leven,	werk	
en	 tijdsbeeld	 van	 Hendrik	 Verhees	 (1744-1813)”,	
die	zal	spreken	over	Boxtel	als	verkeersknooppunt	
voor	vervoer	en	mobiliteit	 van	 IJzertijd	 tot	heden.		
Voor	details	zie:	www.hvbrabant.nl

Aanmelding 
U	kunt	zich	aanmelden	voor	deze	contactdag	tot	en	
met	zondag	3	mei	2015,	per	e-mail	naar	
secretaris@hvbrabant.nl	
of	per	brief	naar	Postbus	1325,	5200	BJ	‘s-Herto-
genbosch.	

Kosten 
Voor	wie	deelneemt	aan	het	gehele	dagprogram-
ma	(inclusief	 lunch	en	middagprogramma)	bedra-
gen	de	kosten	€	30,–	per	persoon.	Dit	tarief	geldt	
ook	voor	niet-leden.	Voor	wie	uitsluitend	deelneemt	
aan	het	middagprogramma	(dus	zonder	lunch)	be-
dragen	de	kosten	€	10,	–	per	persoon.	
Het	verschuldigde	bedrag	gelieve	u	over	te	maken	
naar	onze	rekening	NL08	INGB	0004	7767	38	t.n.v.	
Historische	 Vereniging	 Brabant	 o.v.v.	 Contactdag	
Boxtel.	Na	ontvangst	van	uw	betaling	zullen	wij	uw	
aanmelding	bevestigen.

Willem	van	der	Staak,	voorzitter
Ria	de	Folter-	Sebregts,	 secretaris-penningmees-
ter

Tilburg kiest weer zelf monumenten
Tilburg	gaat	jaarlijks	een	viertal	gemeentelijke	mo-
mumenten	aanwijzen.	In	aanmerking	komen	onder	
meer	 het	 kantongerecht	 (kop	 Zwijsenstraat,	 zie	
foto)	en	het	kantoorgebouw	van	Bierens	(Ringbaan	
Noord).
De	werkgroep	naoorlogs	erfgoed	opteert	voor	die	
gebouwen	 omdat	 het	 eerste	 landelijk	 van	 belang	
is	en	het	tweede	met	sloop	wordt	bedreigd.	“Maar	
nadat	het	vorige	college	geen	monumenten	meer	
aanwees	is	het	belangrijkste	dat	het	weer	gaat	lo-
pen”,	 zegt	 Norman	 Vervat	 van	 de	werkgroep	 die	
onlangs	door	de	gemeente	werd	geformeerd.

Vier	andere	gebouwen	uit	de	wederopbouw	krijgen	
komende	 donderdag	 officieel	 de	 status	 van	 rijks-
monument:	het	station,	de	schouwburg,	het	oude	
deel	van	de	universiteit	en	de	kapel	van	Onze-Lie-
ve-Vrouw	ter	Nood	aan	de	Kapelhof.	Dat	gebeurt	
tijdens	een	bijeenkomst	in	de	schouwburg.
Uit	de	naoorlogse	periode	zijn	onder	meer	de	May-
crete-woningen	in	de	Bokhamer	en	de	voormalige	
tekenacademie	 aan	 de	 Cobbenhagenlaan	 al	 ge-
meentelijk	monument.
Erfgoedstem 3 april 2015



3

Zondagmiddag	is	onder	grote	belangstelling	en	met	
een	muzikale	omlijsting	van	Jack	IJpelaar	en	Marja	
van	Trier	het	dialectenboek	Lôons	Lèèft	(nog)	ge-
presenteerd	in	de	theaterzaal	van	de	Venloene.
De	 voorzitter	 reikte	 het	 eerste	 exemplaar	 uit	 aan	
Jan	van	Beers	vanwege	zijn	humoristische	bijdra-
gen	in	het	boek.
Nel	 Molenschot,	 Jeanne	 van	 Loon,	 Karin	 Land-
man,	Petra	van	Beers,	Marja	van	Trier	en	Hanneke	
Vromans,	 allen	 actief	 bij	 Liederentafel	 Echo	 der	
Duinen,	huldigden	hun	diamanten	tenor	Kees	van	
Iersel	met	het	lied	“Diamant”.
In	 de	 poppenkast	 vond	 een	 samenspraak	 plaats	
tussen	 twee	 Loonse	 vrouwen,	 Cornelia	 Krêupel	
(herbergierster)	en	Trijntje	Snuf	(winkelierster)	over	
de	verplaatsing	van	het	gemeentehuis	naar	Kaats-
heuvel.
De	tekst	van	deze	voordracht	is	een	van	de	eerst	
genoteerde	Loonse	dialectteksten	en	een	van	de	
eerste	in	Nederland.
Vervolgens	 werd	 een	 kleine	 quiz	 gehouden	 over	
de	 juiste	 uitspraak	 van	 dialectwoorden	 onder	 het	
wakend	oog	van	van	een	strenge	schooljuf	Karin	
Landman.
Een	bladwijzer	met	de	uitspraak	van	het	Lôons	dia-
lect	zorgt	ervoor	dat	de	gepubliceerde	teksten	door	

Lôons lèèft (nog) gepresenteerd

°°De°boeken°gingen°als°warme°broodjes°over°de°
'toonbank'

°°Aandacht°voor°Marja°
van°Trier

iedereen	begrepen	en	gesproken	kunnen	worden.	
Het	boek	gaat	vergezeld	met	een	audio-CD	om	het	
dialect	ook	te	kunnen	beluisteren.	Er	staan	recente	
opnamen	op,	maar	ook	historische	fragmenten.
De	 boeken	 die	 met	 voorintekening	 zijn	 besteld	
kunnen	afgehaald	worden	bij	de	heemkundekring,	
Klokkenlaan	44	elke	dinsdagochtend	van	9.00	tot	
12.00	uur	en	elke	woensdagmiddag	van	13.30	tot	
16.30	uur.
Lôons	 Lèèft	 (nog)	 is	 ook	 te	 koop	 in	 Kaatsheuvel	
bij	Bruna,	Hoofdstraat	65	en	 in	Loon	op	Zand	bij	
Primera,	Oranjeplein	24	en	in	het	winkeltje	van	de	
Venloene.	Natuurlijk	ook	 te	bestellen	via	de	web-
site	www.heemkundekringloonoptsandt.nl	□

Openingstijden De Kletterenhoef
De normale openingstijden (behalve op feest-
dagen) van onze werkruimte zijn:

• Dinsdag: 9.00-12.00 uur;
	 Bovendien op de eerste en derde dins- 
 dag van de maand: 13.30-16.00 uur;

• Woensdag: 13.30-16.00 uur;

• Donderdag: 13.30-16.00 uur.□

Platform Klinkend 
Erfgoed

Steeds	 meer	 kerkge-
bouwen	 komen	 leeg	
te	staan	of	veranderen	
van	 functie.	 Daarmee	
verdwijnen	 de	 klassie-
ke	 hoeders	 en	 gebrui-
kers	 van	 belangrijke	
onderdelen	 van	 deze	
gebouwen:	 de	 kerkor-
gels,	de	luidklokken	en	
de	torenuurwerken.
Om	 deze	 instrumen-
ten	 èn	 de	 klanken	 die	

zij	voortbrengen	niet	verloren	te	laten	gaan,	is	het	
Platform	Klinkend	Erfgoed	opgericht:	een	samen-
werkingsverband	 van	 eigenaren,	 opdrachtnemers	
(bouwers,	 adviseurs,	 inspecteurs)	 en	 andere	 be-
trokkenen	 bij	 het	 beheer	 en	 onderhoud	 van	 klin-
kend	 erfgoed.	 Het	 wil	 de	 interesse	 voor	 dit	 ka-
rakteristieke	 onderdeel	 van	 ons	 cultureel	 erfgoed	
bevorderen.	 Bijvoorbeeld	 door	 moderne	 vormen	
van	gebruik	en	het	enthousiasmeren	van	jeugd	en	
ouderen	 om	 die	 instrumenten	 (opnieuw)	 te	 leren	
gebruiken.
Website:	www.klinkenderfgoed.nl

Erfgoedstem 5 maart 2015	
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Nieuwe directeur en naam Nederlandse Kastelenstichting
De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) heeft 
een nieuwe directeur. Per 1 maart staat drs. ir. 
Heidi van Limburg Stirum aan het hoofd van 
de stichting uit Wijk bij Duurstede. Onder haar 
leiding moet de NKS uitgroeien tot hét kennis-
centrum voor kastelen en buitenplaatsen in Ne-
derland.

Als	onafhankelijke	stichting	zet	de	NKS	zich	in	voor	
het	 behoud	 van	Nederlandse	 kastelen	en	buiten-
plaatsen.	Het	 instituut	doet	dit	 in	de	eerste	plaats	
door	het	vergroten	van	de	kennis	over	kastelen	en	
buitenplaatsen	 en	 deze	 kennis	 actief	 in	 te	 zetten	
in	het	belang	van	dit	erfgoed.	Om	dit	sterker	naar	
voren	 te	brengen	 is	vorig	 jaar	het	predicaat	Ken-
niscentrum	 voor	 Kasteel	 en	 Buitenplaats	 aan	 de	
naam	van	de	NKS	toegevoegd.	Daarnaast	wil	de	
NKS	een	zo	breed	mogelijk	publiek	informeren	en	
betrekken	bij	 dit	 erfgoed	door	 de	organisatie	 van	
de	Dag	van	het	Kasteel,	excursies	naar	veelal	niet	
publiek	toegankelijke	locaties,	lezingen	en	publica-
ties	zoals	het	blad	Kasteel	en	Buitenplaats.	Met	de	

nieuwe	directeur	 krijgt	deze	vernieuwing	ook	een	
gezicht.
Heidi	van	Limburg	Stirum	(53)	heeft	een	architecto-
nische	en	bedrijfskundige	achtergrond.	Sinds	haar	
studie	bouwkunde	heeft	ze	zich	op	tal	van	manie-
ren	met	monumentaal	erfgoed	bezig	gehouden.	De	
laatste	 jaren	werkte	ze	als	consultant	 in	de	zorg-
sector.	 Ze	 woont	 met	 haar	 gezin	 op	 een	 buiten-
plaats	in	de	buurt	van	Deventer.
“Ik	weet	uit	eigen	ervaring	wat	er	zoal	komt	kijken	
bij	 het	 onderhouden	 van	 een	 buitenplaats”,	 zegt	
Van	Limburg	Stirum.	 “Er	 is	 relatief	 veel	 aandacht	
voor	kunst	en	vooral	voor	schilderijen,	die	we	als	ty-
pische	Nederlandse	cultuurschatten	zien.	De	vele	
kastelen	en	buitenplaatsen	in	ons	land	zijn	ook	van	
grote	cultuurhistorische	waarde	en	minstens	zo	be-
langrijk	om	op	een	goede	manier	voor	de	toekomst	
te	behouden.”

Rijckert	van	der	Flier,	bestuurssecretaris:	“Het	be-
stuur	 is	 bijzonder	 blij	 met	 de	 versterking	 van	 de	
organisatie	met	mevrouw	Van	Limburg	Stirum.	We	
hebben	het	vertrouwen	dat	onder	haar	 leiding	de	
NKS	 zal	 groeien	 en	 verder	 uitgebouwd	wordt	 tot	
hét	Kenniscentrum	voor	Kasteel	en	Buitenplaats.”
“Naast	architectuurgeschiedenis	 focussen	we	ons	
op	 de	 politieke	en	 sociaaleconomische	betekenis	
van	kastelen	en	buitenplaatsen	in	hun	omgeving”,	
vertelt	Van	Limburg	Stirum.	

“Nederland	 kent	 veel	 organisaties	die	 zich	bezig-
houden	met	dit	type	cultureel	erfgoed,	vaak	gericht	
op	beheer	of	belangenbehartiging.	De	NKS	heeft	
een	meerwaarde	als	onafhankelijk,	op	kennis	ge-
fundeerde	 organisatie.”,	 benadrukt	 de	 kersverse	
directeur.

Erfgoedstem 19 maart 2015

Vragen van de Tweede Kamerfracties over Erfgoedwet beantwoord

Op	de	website	van	de	Tweede	Kamer	zijn	de	ant-
woorden	op	de	vragen	over	de	nieuwe	Erfgoedwet	
gepubliceerd.	 Op	 3	 maart	 jongstleden	 heeft	 de	
Tweede	Kamer	deze	vragen	naar	de	Minister	van	
Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap	gestuurd.

Het	doel	van	het	wetsvoorstel	wordt	in	de	inleiding	
van	het	document	beschreven:	“Met	dit	wetsvoor-
stel	schept	de	regering	een	algemeen	kader	voor	
het	beschermen	van	een	breed	spectrum	van	cul-
tureel	erfgoed.	Het	 is	voor	het	eerst	dat	er	 in	Ne-
derland	één	overkoepelende	wet	is	voor	al	het	erf-
goed.	 In	de	Erfgoedwet	wordt	bestaande	wet-	en	
regelgeving	 geharmoniseerd,	 overbodige	 regels	
geschrapt	 en	 wordt	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	
de	bescherming	van	het	cultureel	erfgoed	zo	veel	
mogelijk	 gelegd	 bij	 het	 erfgoedveld	 zelf:	 musea,	
collectiebeheerders,	 archeologen,	 eigenaren	 en	
overheden.”

Het	89	pagina’s	tel-
lende	document	(te	
vinden	via
www.cultureelerfgoed.nl	>	Dossiers	>	Erfgoedwet)
gaat	dieper	 in	op	diverse	onderwerpen.	Zo	wordt	
onder	andere	de	aanleiding	voor	één	Erfgoedwet	
behandeld,	het	beheer	van	(rijks)collecties,	het	mu-
seale	bestel	van	de	minister	van	OCW,	de	aanwij-
zing	 van	 beschermde	 cultuurgoederen,	 archeolo-
gische	monumenten,	monumenten,	ensembles	en	
mobiel	erfgoed.
Het	 is	 nu	 aan	 de	Tweede	Kamer	 om	 een	 datum	
voor	de	plenaire	behandeling	van	het	wetsvoorstel	
te	 bepalen.	Als	 dit	 voorspoedig	 verloopt	 buigt	 de	
Eerste	Kamer	zich	in	het	derde	kwartaal	van	2015	
over	de	Erfgoedwet.

Mededeling Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
1 april 2015
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Agenda voor de komende periode

7	mei	
Fotopresentatie	Toen en Nu	in	De	Venloene	door	
Jan	Govers	en	Erik	Gelevert;

23	mei	
Wandelen	met	Anton	van	der	Lee	over	het	Kraan-
ven	en	de	Duiksehoef;

16	juni	
Avondfietstocht	langs	kapelletjes	met	Marius	Kem-
meren	en	James	Hannam;

8,	15	en	22	augustus	
Historische	dorpswandeling	met	Jan	Vera;

23	september	
Lezing	door	Birgit	Mommers	en	Lauran	Toorians;

26	september	
Busexcursie	naar	museum	Wasserburg	in	Anholt.□

Schenkingen

De	 heemkundekring	mocht	 in	 de	 afgelopen	 peri-
ode	ontvangen	van

•	 Nellie	van	den	Hout-den	Otter:	bidprentjes;
•	 Henk	van	der	Velden:	bidprentjes;
•	 Annie	Hamers:	videoband	over	Loon	op	Zand;
•	 Emile	van	Beers:	ringbanden,	foto's,	ansichtkaar-
ten,	geboortekaarten,	documenten	over	Loon	op	
Zand	en	Kaatsheuvel;

•	 Mevr.	A.	van	Riel-Hornman:	ontbijtlaken	van	pas-
toor	Muré;

•	 Mevr.	 Zus	 Snoeren-Brands:	 een	 handgeschre-
ven	 oorkonde,	 behorend	 bij	 de	 schenking	 van	
een	glas-in-loodraam	door	het	gezamenlijk	per-
soneel	 aan	 fa.	 H.	 Brands	 schoenfabriek	 Chic	
b.g.v.	het	30-jarig	bestaan,	en	een	getuigschrift	
van	 de	 plechtige	 opdracht	 van	Adriana	 van	 de	
Schoot	 (vroeger	 woonachtig	 in	 het	 pand	 Kerk-
straat	64)	in	de	Mariacongregatie	van	de	St.	An-
toniusparochie,	Groesbeekseweg	te	Nijmegen;

•	 Siem	de	Ridder:	beeldje	Theebuik;
•	 Gerard	Spapens:	bidprentjes;
•	 Harrie	Leermakers:	bidprentjes;
•	 de	erven		van	Mevr.	Bink:	bidprentjes;
•	 Cor	van	Halder	uit	Drunen:	fotoalbum;
•	 Johan	 Coomans:	 twee	 enveloppen	 bidprentjes	
en	documenten	van	de	CAI	en	bezwaarschriften	
tegen	de	pluimveehouderij	van	Fa	van	Berkel;

•	 de	erven	M.	van	Esch:	een	doos	met	documen-
ten	van	het	echtpaar	M.	van	Esch-Brands	en	van	
schoenfabriek	van	Esch	en	een	aantal	leesboek-
jes	uit	1935	van	M.R.	Teijssen,	Bonte	Wereld;

•	 Rieky	Coomans-Mathijssen	en	Tonnie	Coomans:	
houten	hamer,	basculegewicht	en	handstrijkijzer;

•	 Henri	Boer:	foto's	en	negatieven.

Alle	gevers	hartelijk	dank!□

Secretariaat heemkundekring:

Theo	Schroemges,	Scorpius	7,
5175	XM	Loon	op	Zand.	Tel.	363030.	Email:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	
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Heide ouder dan gedacht

De hei is een karakteristiek onderdeel van ons 
landschap. En dat al sinds de Middeleeuwen – 
althans, dat dachten we altijd. Onderzoek van 
prehistorisch stuifmeel dat bewaard is geble-
ven in grafheuvels, werpt nu een heel ander 
licht op hoe Nederland er vroeger uitzag. 

Grafheuvels	 zijn	de	meest	 talrijke	archeologische	
monumenten	 van	Nederland.	Op	 veel	 plekken	 in	
ons	land	zijn	deze	prehistorische	graven	nog	steeds	
duidelijk	 zichtbaar	 als	 lage	 heuvels.	 De	 Faculteit	
Archeologie	 in	Leiden	startte	een	onderzoekspro-
ject	naar	deze	prehistorische	monumenten.

Informatie
Grafheuvels	bevatten	waardevolle	 informatie	over	
de	 geschiedenis	 van	 het	 landschap.	Biologe	Ma-
rieke	Doorenbosch	 kan	 aan	 de	 hand	 van	 pollen-
onderzoek	 reconstrueren	 hoe	 de	 omgeving	 van	
die	grafheuvels	er	zo’n	5000	jaar	geleden	uit	moet	
hebben	gezien.	Door	het	stuifmeel	in	die	grafheu-
vels	te	analyseren,kan	zij	vaststellen	welke	bomen	
en	planten	er	gebloeid	hebben	in	die	tijd.

Oude Heide
Dat	 leverde	 een	 verrassende	 conclusie	 op:	 de	
meeste	 -	 zo	 niet	 alle	 -	 grafheuvelvelden	 lagen	 in	
hei.	Dat	betekent	dus	dat	grootschalige	heidevel-
den	niet	 in	de	Middeleeuwen	ontstaan	zijn,	 zoals	
we	 altijd	 dachten,	 maar	 ver	 daarvoor.	 Daarnaast	
betekent	 het	 dat	 er	 sinds	 die	 tijd	 ‘heidemanage-
ment’	 moet	 hebben	 plaatsgevonden:	 de	 herder	
dwaalt	dus	al	zo’n	5000	jaar	met	zijn	kudde	rond,	
op	‘de	grote	stille	heide’.

Erfgoedstem 26-2-2015


