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Inhoud Maart 2021: 
▪ Voorwoord 
▪ Schuilkelder en Stuifduinen 
▪ De Nieuwe Wetering 
▪ Cultuurhistorische aandachtspunten verkiezingen  
▪ Deelnemen aan opgraving

 
 

Voorwoord: 
 
Het coronavirus heerst nog en de 
verwachting is dat dit voorlopig nog wel 
zo zal blijven. Een lichtpuntje is het 
vaccin en over het algemeen is onze 
doelgroep qua leeftijd vrij snel aan de 
beurt. We zullen de maatregelen, die 
door het RIVM en regering ons 
opgelegd worden, strikt volgen en we 
gaan dus pas weer actief worden als 
dat toegelaten wordt. Het is helaas niet 
anders, we draaien als vereniging op 
een erg laag pitje; troost is dat we 
bepaald niet de enige zijn!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Kees Hesselmans en hopelijk zien we 
elkaar weer eens ergens in Loon!      
 
 
Schuilkelder en Stuifduinen: 
      
Zoals wel bekend, speelt er het een en 
ander rond het Kraanven, waar de 
cultuurhistorische stuifduinen liggen en 
ook de schuilkelder.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TenneT wil direct over dit gebied een 
hoogspanningslijn aanleggen, 
waardoor het onderliggend gebied 
ernstig aangetast gaat worden met 
kaalslag van bomen etc. Daarnaast 
wonen daar ook nog diverse mensen, 
zowel vast als tijdelijk.  
De Heemkunde is hierbij betrokken, 
om met onze kennis en info, die al 
verzameld is en met kennis van 
anderen (archeoloog, monumenthuis 
Brabant) een standpunt te vormen 
tegen deze plannen. 
Er zijn al diverse gesprekken geweest 
met TenneT, ministerie en gemeente, 
om de standpunten van de Kraanven 
commissie te verduidelijken.  
Er zit nu (wat) beweging in de diverse 
standpunten om het traject te 
verleggen, meer naar het westen, 
zodat het dit waardevolle gebied niet 
raakt.     
 
Wordt zeker vervolgd!  
 
 
 
 
 
 
 

Deze Nieuwsflits geeft u informatie over een of meerdere activiteiten 
die binnenkort plaatsvinden van de Heemkundekring Loon op ’t Sandt. 
Redactie: Ecliptica 66, 5175 XK Loon op Zand; 0610114684 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl 
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De Nieuwe Wetering: 
 
De nieuwe Wetering krijgt langzaam 
wat meer gestalte en men hoopt dat in 
juni/juli van dit jaar de door de WPG 
aangeleverde informatie voor de Raad 
voldoende is, om het definitieve fiat te 
geven, zodat er in januari 2022 
begonnen kan worden met de 
verbouwing en aanpassingen die 
gepland staan.  
Voor ons als Heemkunde is dit erg 
belangrijk, omdat we een tijdelijk 
contract hebben met de Scouting, waar 
we gelukkig nog een paar jaar kunnen 
blijven zitten; maar daarna is het toch 
echt vertrekken naar het centrum van 
het dorp. En dat geeft weer andere 
mogelijkheden en kansen voor ons als 
Heemkunde. 
 
 
Cultuurhistorische 
aandachtspunten verkiezingen: 
 
Bij de komende Tweede 
Kamerverkiezingen gaat het over vele 
onderwerpen. Als rechtgeaard 
heemkunde lid, hebt u zich 
ongetwijfeld afgevraagd wat de diverse 
partijen in hun verkiezingsprogramma 
hebben staan over de 
cultuurhistorische aandachtspunten.  
Als u zich daar nader over wilt 
oriënteren, verwijs ik u graag naar de 
volgende website: 

https://www.lkca.nl/wp-
content/uploads/2021/02/Analyse-
verkiezingsprogrammas-2021-2024-3.pdf 

Kopieer deze link in de browser. Als je 
de analyse met deze link niet meteen 
op je scherm krijgt, maar de 
homepagina van LKCA, dan klik je op 
die pagina (onder kennis) op het item 
‘lobbyondersteuning’; op de pagina die 
je dan krijgt scrol je naar beneden: dan 
kom je tegen ‘analyse  

 

verkiezingsprogramma’s’. Klik daarop 
en dan kom je op het overzicht dat is 
samengesteld door het Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst. 
Wellicht kunt u er uw voordeel mee 
doen, voordat u op 17 maart gaat 
stemmen. 

Jan van Hoof 

 
Deelnemen aan opgraving:  
 
Voorafgaand aan de bouw van een 
nieuwe woonwijk, werd in 2010 net 
buiten de bebouwde kom van Enschot 
een grote opgraving uitgevoerd langs 
de Enschotsebaan. De resultaten 
waren meer dan bijzonder, met de 
vondst van een boerenerf uit de late 
bronstijd/vroege ijzertijd en een grote 
concentratie middeleeuwse 
huisplattegronden daterend vanaf de 
achtste tot de dertiende eeuw. Op 1 
maart 2021 start hier een nieuwe 
opgraving in het aanpalende gebied. 
Aanleiding is wederom huizenbouw in 
een gebied van 4,4 ha. Uit het 
proefsleuvenonderzoek is gebleken dat 
in het plangebied sporen van 
middeleeuwse bewoning, zoals 
huisplattegronden, aanwezig zijn uit de 
periode van de tiende tot de dertiende 
eeuw. Naar verwachting zal het 
gravend onderzoek elf tot twaalf weken 
duren en voor zover corona het toelaat 
kunnen geïnteresseerden met 
archeologische veldervaring als 
vrijwilliger deelnemen aan de deze 
opgraving. Ook liefhebbers met weinig 
of geen ervaring zijn in principe 
welkom. Zij worden begeleid vanuit 
Afdeling 24. Liefhebbers kunnen zich 
melden bij Ruud Hemelaar (via 
middenbrabant.24@awn-
archeologie.nl of rechtstreeks 06-
125.11.892). 
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