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1. INLEIDING 
 
 
Afdeling 23 van de landelijke vereniging Archeologische Werkgemeenschap Nederland 
(AWN) genaamd Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland heeft in mei en juni van 
het jaar 2001 een archeologisch karterend booronderzoek uitgevoerd op een viertal terreinen 
in de gemeente Gemert-Bakel (zie bijlage 1). Deze archeologische inventarisatie werd 
uitgevoerd in opdracht van de Reconstructiecommissie Gemert-Bakel in het kader van de 
Reconstructiewet. Een onderdeel van de reconstructiepilot Gemert-Bakel vormt het project 
“opgraving en herstel grachten middeleeuwse hoeven” waarbij de Reconstructiecommissie de 
intentie heeft om een drietal grachten te herstellen en daarbij tegelijkertijd een archeologisch 
onderzoek van grachten en binnenterreinen te realiseren. Het hele project wordt in fasen 
uitgevoerd met als eerste stap een archeologische inventarisatie in de vorm van een karterend 
booronderzoek van de hoeven Hazeldonk, Ten Hogen Aarle, het Slotje en Esp. Doel van dit 
onderzoek is het in kaart brengen van de  grachtenpatronen, zodat bepaald kan worden of 
reconstructie van de grachten tot de mogelijkheden behoort. 
 
Aan de hand van een karterend booronderzoek zou de gaafheid van de vindplaats vrij eenvoudig 
kunnen worden bepaald. Waarschijnlijk bevinden de relatief diepe grachtenpatronen  zich nog 
grotendeels in de ongestoorde bodem en niet in de ploegvoor van de akker. Mocht dit bevestigd 
worden door het archeologisch onderzoek, dan zou dit terrein in aanmerking kunnen komen voor 
reconstructie in het kader van een meer zichtbare cultuurhistorie, uiteraard voorafgegaan door 
een archeologisch onderzoek van de betreffende gracht en het woonerf. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de werkzaamheden en de resultaten van het 
booronderzoek. In Hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde methoden 
en de opzet van het veldwerk. Daarna worden de resultaten van achtereenvolgens de locaties 
Esp, ’t Slotje, Hazeldonk en Ten Hogen Aarle behandeld. Hierbij wordt telkens de ligging van 
het terrein en de historie van de hoeve in het kort beschreven, gevolgd door het resultaat van 
het booronderzoek met de daaruit af te leiden gegevens. Besloten wordt met enige 
aanbevelingen over het te volgen beleid met betrekking tot de onderzochte locaties. De 
resultaten van het booronderzoek zijn weergegeven op een aantal bijgevoegde kaarten en 
tabellen.
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2. ONDERZOEKSMETHODE 
 
 
Voorafgaande aan de archeologische kartering werd informatie ingewonnen over het 
bodemgebruik en de bodemopbouw en over de geschiedenis van de betreffende hoeve. Hiervoor 
werden een aantal historisch-geografische kaarten aangewend en werden gesprekken gevoerd 
met de bewoners van de betreffende percelen. Aanvullende archeologische en historische 
gegevens werden geleverd door de heemkundekring van Gemert en met name door Jan 
Timmers. 
 
Door het verrichten van grondboringen kan men vaststellen of er zich sporen in de ondergrond 
bevinden en kunnen nederzettingsterreinen dus gelokaliseerd worden. Daarnaast is het mogelijk 
inzicht te krijgen in de conserveringstoestand van een vindplaats.De hier gehanteerde methode 
van karterend booronderzoek is gebaseerd op het verrichten van grondboringen, waarbij vooral 
gelet wordt op het voorkomen van archeologische indicatoren als aardewerkfragmenten en 
fosfaatconcentraties. Tijdens het karterend booronderzoek wordt tevens de geomorfologische en 
bodemkundige situatie bestudeerd. De locatie van de gracht zou aan de hand van de diepte en de 
vaak fosfaatrijke humusrijke vulling in de boring goed te traceren moeten zijn. 
 
Bij dit booronderzoek werden over de betreffende terreinen boorpunten uitgezet op een aantal 
haakse rechte lijnen, de zogenaamde boorraaien. De raaien werden aan de hand van oude kaarten 
en praktische overwegingen zo efficiënt mogelijk over het te onderzoeken perceel uitgezet. De 
boorpunten werden uitgeboord met een 8 cm boor, een zogenaamde Edelman. De Edelmanboor 
bestaat uit twee gedraaide messen die met een draaiende beweging in de grond geschroefd 
wordt, waardoor per keer een kolom grond van 20-30 cm diepte bekeken kan worden. Een 
enkele keer werd een boorpunt met een megaboor (doorsnee 20 cm) uitgeboord waarbij de 
inhoud vervolgens nat werd gezeefd. Alle 211 boringen zijn standaard beschreven op een 
boorstaat. Naast archeologische aspecten zijn ook de relevante bodemkundige kenmerken 
geregistreerd aan de hand van kleurverschil, diepte, bodemsoort en structuur. De aangetroffen 
archeologische vondsten zijn genummerd, gedetermineerd en staan vermeld op de boorstaat. Met 
behulp van een computerprogramma kunnen de boorpunten waar een gracht gelokaliseerd is, in 
een overzichtskaartje van het terrein verwerkt worden, waarna een reconstructie van het 
grachtenpatroon zichtbaar kan worden gemaakt.  
 
De boorpunten zijn met behulp van een lokaal meetsysteem uitgezet. De hoofdmeetpunten zijn 
vervolgens gekoppeld aan het Rijks Driehoeks Net van Nederland. De onderlinge afstand van de 
boorpunten verschilt van 1 tot 30 meter, afhankelijk van de trefkans. Op plaatsen waar een 
grachtbodem werd aangetroffen werden extra boringen gezet voor de zekerheid maar ook om de 
breedte van de gracht te achterhalen. Het merendeel van de boringen is gewaterpast. 
 
Het veldwerk vond plaats op drie zaterdagen: 12 en 19 mei en 16 juni. De gegevens werden 
vervolgens in de maanden juni en juli uitgewerkt tot een rapport. Bezoek was er onder andere 
van de heemkundekring Gemert-Bakel, de lokale pers, gemeente Gemert-Bakel, de grondei-
genaren en omwonenden. De algehele leiding en uitwerking van het onderzoek was in handen 
van de veldwerkcoördinator van de AWN-afdeling 23: Ria Berkvens (archeoloog).  
Aan de werkzaamheden op de drie zaterdagen namen de volgende vrijwilligers deel: A. 
Berendes, Elly Bogers, Carel van den Boom, Goof van Eijk, Haro van Galen, Geert-Jan de 
Haas, Vickie en David Hardy, Hans Itsch, Gerard van Kaathoven, Theo en Jos Kanters, 
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Marian Keysers, Frank de Kleyn, Jan Manders, Anja Marinus, Laurens Mulkens, J.J. 
Rooyakkers, Jos van Schijndel, Jan Schillemans, Mick van Son, Jan Timmers en Dirk 
Vlasblom. 
 
Deze tamelijk arbeidsintensieve boormethode heeft als voordeel dat tegen redelijke kosten een 
groot terrein onderzocht kan worden. Wat resultaten betreft heeft de boormethode ook voor-
delen omdat de omvang en ligging van de archeologisch interessante elementen op een terrein 
redelijk nauwkeurig vastgesteld kunnen worden. Hierdoor kan bij een eventueel 
vervolgonderzoek doelgerichter worden gewerkt. 
 

Het booronderzoek bij de hoeve Ten Hogen Aarle in volle gang 
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3. ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
  
Er is nog bijzonder weinig onderzoek gedaan naar omgrachte middeleeuwse hoeven in het 
zandgebied van Noord-Brabant. De datering van de eerste aanleg, de ontwikkeling van het 
grachtensysteem en de oorspronkelijke vormgeving zijn onderwerpen van onderzoek. 
Duidelijk moet worden of de grachten functioneel waren of slechts het aanzien vergrootte van 
de eigenaar. In de 13e eeuw is een grote economische groei waarneembaar in West Europa. 
Voor de zandgronden van Noord-Brabant betekende dat een forse toename van de bevolking 
en grootschalige ontginningen. Nieuwe boerderijen werden op grote schaal gesticht door 
individuele boeren en op initiatief van de landsheer. De hoeven groepeerden zich vaak in 
gehuchten en buurtschappen. Uit archiefstukken zijn 24 hoeven bekend, die voor 1400 zijn 
gesticht in Gemert1. Deze hoeven blijven deels in hun middeleeuwse vorm bestaan tot in de 
19e eeuw, omdat ze in bezit blijven van grootgrondbezitters of geestelijke instellingen. Het is 
moeilijk te achterhalen hoe deze losstaande hoeven precies zijn ontstaan of hoe zij zich 
ontwikkelden. Een bouw- of stichtingsjaar van deze hoeven is in de meeste gevallen niet 
bekend. In Gemert-Bakel is van de hoeven Esp, Hazeldonk, Ten Hogen Aarle en het Slotje uit 
historisch-geografische bronnen bekend dat er in de middeleeuwen een omgrachting aanwezig 
was. Het uitgevoerde archeologisch onderzoek hoopt deze gegevens te bevestigen en meer 
duidelijkheid te verschaffen over het verloop van de grachten en eventuele andere 
archeologisch overblijfselen in de bodem. 

 
 

Het inmeten van de boorraai aan het huis (Ten Hogen Aarle) 
 
 
3.1. Esp 
 
De oudst bekende vermeldingen van de hoeve Esp dateren uit de 14e eeuw. De hoeve Esp 
blijkt in de 15e eeuw al uit meerdere delen te bestaan. Een deel ervan is in bezit van Gerrit van 
de Vondervoort, schepen te Gemert. Zijn nakomelingen verkopen rond 1425 deze goederen 
                                                           
1 J. Timmers, ”Ontwikkelingen in middeleeuws Gemert”, in: A.Thelen (2001) Het Hooghuis 
   te  Gemert, p.88. 
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aan Jan van Amstel. Vrouwe Maria, dochter van Jan van Amstel huwde Frederik Michelink, 
die vervolgens allerlei bezittingen van de nakomelingen van Jorden van Esp opkocht (rond 
1450). Op deze manier werden vele bezittingen op Esp weer in één hand verenigd. In 1485 
werd de toenmalige hoeve Esp gekocht door de Duitse Orde en deze bleef eigenaar tot aan de 
opheffing van de Orde door de Fransen. De hoeve bleef nadien behoren tot de eigendommen 
van de kasteelheer van Gemert. Pas in de twintigste eeuw werd de hoeve Esp privé eigendom 
van de familie Kanters, die nu nog eigenaar is. Enkele jaren terug werd door deze familie 
Kanters tijdens graafwerkzaamheden op het erf nabij de ronde gracht een houten aangepunte 
palenrij met horizontale verbindingsstukken gevonden. De waarschijnlijk eikenhouten palen 
waren gemiddeld een meter lang en waren met de punt de grond ingeslagen. Mogelijk zijn 
deze palen afkomstig van een brugverbinding naar het terrein binnen de ronde gracht. Deze 
ronde structuur heeft veel weg van een motte waarbij op een ronde kunstmatig opgeworpen 
heuveltje een stenen toren werd gebouwd. 
 

 
1. Situatie Esper Hoeve 1788 
 
De hoeve Esp ten noorden van Bakel is grotendeels nog in authentieke staat bewaard 
gebleven. Zowel de ligging van het woonhuis als de grachten komen nog goed overeen met de 
situatie op de kadasterkaart van 1832 en zelfs met een oude kaart van Esp uit 1788 (zie figuur 
1). Een deel van het grachtenpatroon om de Esper hoeve is heden ten dage nog intact, zij het 
dat de resterende sloten smaller zijn dan de oorspronkelijke gracht. Het 1.7 ha grote terrein 
ligt vrij laag in het landschap. Dit wordt aan de ene kant veroorzaakt door de duidelijk hoger 
gelegen Peelrandbreuk die op ongeveer 60  m ten oosten hiervan loopt en aan de andere kant 
door de bolle akkers ten westen van de hoeve, gelegen op een dekzandrug. De bodem van de 
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Esper hoeve bestaat hier deels uit een humusrijke enkeerdgrond (het zogenaamde esdek) en 
deels uit kalkloze zandgrond met daaronder een dekzandvlakte. Tijdens de boorcampagne was 
het land deels in gebruik als akker- en hooiland en deels als woonerf. 
 
Booronderzoek 
Het onderzoek op Esp was vrij problematisch omdat we hier met een zeer gevarieerd 
grachtenpatroon te maken hadden, dat bovendien een grote oppervlakte omvatte en in diverse 
richtingen liep. Hierdoor was het vrij moeilijk om een aantal efficiënte boorraaien uit te 
zetten. Toch heeft het onderzoek geleid tot een eerste indruk van het grachtenpatroon, mede 
dankzij de nog bestaande sloten en de aanvullende informatie van de bewoners (familie 
Kanters). Na een aantal vlakdekkende boringen aan de noordzijde van het terrein werd het 
patroon verdicht op de meer interessante delen, daar waar de trefkans het grootst was. In 
tegenstelling tot de noordkant werden in het grote zuidelijke deel van het perceel twee dwars 
op elkaar uitgezette boorraaien afgeboord. 
Tijdens het booronderzoek zijn in totaal 71 boringen gezet (zie bijlage 2). In 13 boringen 
werden duidelijk grachtvullingen aangetroffen (op de boorstaat in grijs aangegeven), soms 
nog met resten van bladeren, zaden en houten twijgen. De diepte van de gracht loopt uiteen 
van 1.53 tot 2.55 m. Op verscheidene plaatsen nabij de vermoedelijke ronde gracht was het 
zetten van een boring niet mogelijk door de grote hoeveelheid baksteenpuin in de grond. In 
een aantal boringen werden stukjes baksteen, lei, aardewerk, natuursteen of houtskool 
aangetroffen. 
Op de huidige kadasterkaart staan alle boorpunten aangegeven met de reconstructie van de 
vermoedelijke grachtenloop (zie bijlage 3). Het blauw ingekleurde gedeelte van de gracht is 
de nog bestaande sloot en de gestippelde lijn is zowel aan de hand van de resultaten van het 
booronderzoek en als aan de hand van oude kaarten en mondelinge mededelingen van de 
bewoners gereconstrueerd. Als je de reconstructie vergelijkt met de bovenstaande kaart 
(figuur 1) uit 1788 valt op dat de rechthoekige grachten aan de zuidzijde ontbreken. 
Waarschijnlijk zijn deze sloten niet diep genoeg waardoor er geen overtuigend verschil in 
diepte en kleur is met de omliggende boringen. Tijdens het onderzoek hebben we ons 
geconcentreerd op het gebied rondom de ronde gracht in het noordoosten. Deze ronde 
structuur en de reeds eerder aangetroffen grote houten palen doen sterk denken aan de motte-
kastelen uit de volle middeleeuwen met zijn houten torens. Hier werden op 8 plaatsen 
grachtvullingen aangetroffen terwijl binnen de ronde structuur opvallend veel baksteenpuin 
werd aangeboord. De grachten zijn hier verder opvallend diep terwijl de vulling bijzonder 
veel botanisch materiaal bevat. Een verbinding met de rechthoekige gracht naar het westen 
werd niet gevonden. Mogelijk ligt de gracht hier ten dele onder de hier gebouwde stal. 
 
Het eerste resultaat van de boringen op Esp mag veelbelovend heten. Op een aantal plaatsten 
werd vastgesteld dat de breedte van de nog bestaande gracht minder was dan de 
oorspronkelijke breedte. Ook is duidelijk geworden dat de inhoud van de grachten op een 
aantal plaatsen nog zeer goed bewaard is en ons nog veel kan vertellen over de geschiedenis 
van zowel de bewoners als het omliggende landschap. Deze eerste inventarisatie geeft een 
goede indruk van de ligging en de conserveringstoestand van de grachten. Om zekerheid te 
krijgen over de exacte locatie, de breedte en het verloop van de grachten is hier op een aantal 
plaatsen aanvullend onderzoek nodig om het tracé te bepalen. Vanwege de aanwezige 
bebouwing en het puin in de ondergrond zijn boringen niet mogelijk. Wat betreft de ronde 
gracht in de noordoost hoek is, gezien de vorm ervan en de bekende vondsten tot nu toe, 
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aanvullend archeologisch onderzoek in de vorm van een proefsleuf over een deel van het 
terrein zeer gewenst.  
 
 
3.2. ’t Slotje 
 
Buiten het oorspronkelijke dorpscentrum, maar tegenwoordig binnen de Gemertse wijk 
Molenbroek, ligt het terrein waarop vroeger Het Slotje stond. In de oudste archiefstukken 
komt de naam als zodanig nergens voor. De oudste vermeldingen van de naam dateren uit het 
eind van de 17e eeuw. Het Slotje was toen al omgeven door een gracht. Hoe oud het slotje is, 
kan moeilijk worden aangegeven. De hoeve is een vroege afsplitsing van het goed Ter 
Watermolen, dat zich oorspronkelijk uitstrekte vanaf de Molenstraat tot aan de Deel. Het goed 
Ter Watermolen wordt voor het eerst vermeld in 1407. Waarschijnlijk is het Slotje aangelegd 
door Goyard van Lankvelt, schout te Gemert, aan het eind van de 15e eeuw. De familie Van 
Lankvelt blijft lange tijd eigenaar. Circa 1650 is Jonker Robert de Bever eigenaar van Het 
Slotje, die getrouwd is met de dochter van Goddart van Lanckvelt (tevens eigenaar van het 
goed Ten Hogen Aarle). Op een kaart van onze regio van Willibrordus van der Burght staat 
het Slotje vermeld als het Huis Lancvelt. Op de kadasterkaart van 1832 (zie figuur 2) is Het 
Slotje nog voor een deel voorzien van een omgrachting. Dat de gracht oorspronkelijk het 
gehele erf omvatte is zeer waarschijnlijk. 
 

2. Fragment van de kadasterkaart uit 1832 van de omgeving van ’t Slotje. Van de gracht resteert dan nog een U-
vormig deel. 
 
Tegenwoordig is er van het Slotje bovengronds, op een straatnaam na, niets meer terug te 
vinden. De vermoedelijke locatie van ’t Slotje bevindt zich tegenwoordig in een park wat 
voor een deel beplant is met bomen en gras. Het 0.28 ha grote terrein lijkt te zijn geëgaliseerd 
en mogelijk deels opgehoogd gezien de vlakke ligging. Het terrein ligt vlak bij de 
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Peelrandbreuk op de hogere Peelhorst. De bodem bestaat hier uit een plateauachtige horst met 
rivierafzettingen en dekzand aan de oppervlakte nabij een beekdal met daarop een es- of oud 
landbouwdek. 
 
Booronderzoek 
Op de hoeve 't Slotje werden vier boorraaien uitgezet met enkele extra boorpunten daarbuiten. 
De plaatsing van de lijnen werd hier mede bepaald door de situatie op de kadasterkaart uit 
1832 als door de huidige begroeiing in het park. 
Tijdens het booronderzoek van 't Slotje zijn in totaal 39 boringen gezet (zie bijlage 4). In 15 
boringen werden duidelijk grachtvullingen aangetroffen (op de boorstaat in grijs aangegeven), 
soms nog met resten van houten twijgen. De diepte van de gracht loopt uiteen van 1.10 tot 
2.50 m. Op een aantal plaatsen was het zetten van een boring niet mogelijk door de grote 
hoeveelheid baksteenpuin in de grond of door grote boomwortels. In een aantal boringen 
werden stukjes baksteen en/of aardewerk aangetroffen. Raai A overlapte voor een groot deel 
het tracé van de oude gracht. 
Op de huidige kadasterkaart staan alle boorpunten aangegeven met de reconstructie van de 
vermoedelijke grachtenloop (zie bijlage 5). De gestippelde lijn geeft de reconstructie van de 
gracht aan. Als je de reconstructie vergelijkt met de kaart uit 1832 (figuur 2) valt op dat de 
gracht aan de zuidzijde ontbreekt terwijl de noordzijde juist wel is gevonden. Alleen in 
boorpunt A-13 werd een mogelijke gracht aangeboord. Als dit klopt lijkt het er sterk op dat de 
zuidelijke gracht tegenwoordig onder de straat loopt waarbij we kunnen aannemen dat het 
grootste deel verstoord is door de aanleg van de weg, riolering en dergelijke. Tijdens het 
veldwerk werd het verder duidelijk dat een deel van de westelijke gracht onder de schuurtjes 
van de naastliggende huizen lag. Een van de bewoners vertelde overigens dat hij de gracht 
ook daadwerkelijk gesignaleerd had bij de bouw van een van deze schuurtjes. Verder werden 
er bij een aantal boringen (met name in raai C) de mogelijke funderingen van gebouwen 
aangetroffen. 
 
Het resultaat van de boringen op 't Slotje heeft ons een goed beeld gegeven van wat er nog 
aan grachten in de bodem rest. Alhoewel een deel van de omgrachting waarschijnlijk 
verstoord of verdwenen is, is de gracht en de vulling op andere plaatsten juist zeer goed 
bewaard gebleven. Om meer zekerheid te krijgen over de exacte locatie, de breedte en het 
verloop van de grachten is hier aanvullend onderzoek nodig om het juiste tracé te bepalen. 
 
 
3.3. Hazeldonk 
 
De oudste vermelding  van de hoeve dateert van 1383. Echter al in een oorkonde van 1326 
komt voor de persoon Engelbrecht van Hazeldonk, zodat we mogen aannemen dat de hoeve 
toen al bestond. In de archiefstukken zijn tot op dit moment geen vermeldingen van de gracht 
gevonden. Op de kadasterkaart van 1832 (zie figuur 3) staat deze echter wel aangegeven. 
Rond 1930 fungeerde het grachtenstelsel als eerste gemeentelijke vuilstortplaats. De laatste 
resten van het grachtenstelsel van de Hazeldonk zijn pas vlak na de Tweede Wereldoorlog 
gedempt. Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de ruilverkaveling werd de oude 
omgrachting aangesneden, waarbij veel aardewerk te voorschijn kwam. De oudste scherven 
dateren uit de 14e eeuw. 
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De oude hoeve was gelegen in een bocht van een zandpad, een zijstraat van de huidige 
Hazeldonklaan, vlak achter de huidige boerderij Hazeldonk. Het 0.4 ha grote, vrij laag 
gelegen terrein is onbebouwd en is tegenwoordig in gebruik als weiland.  De huidige 
boerderij ligt zichtbaar hoger op een mogelijke zandkop. De bodem bestaat hier uit 
beekeerdgrond op een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden en ligt in het beekdal van de 
Leygraaf en aan de rand van het brede beekdal van de Snelle Loop. 
 

 
3. Plattegrond uit 1832 en reconstructie van de hoeve Hazeldonk naar Ad Otten (Gemerts Heem 21, 1979) 
 
Booronderzoek 
De oude hoeve Hazeldonk bevind zich in een vlak en open weiland en was daarmee de 
eenvoudigste locatie om te boren. Omdat het hier om een rechthoekige dubbele gracht ging 
werden er twee dwars op elkaar geplaatste boorraaien uitgezet, zodat de gracht aan alle kanten 
traceerbaar zou moeten zijn. 
Tijdens het booronderzoek zijn in totaal 38 boringen gezet (zie bijlage 6). In 14 boringen 
werden duidelijk grachtvullingen aangetroffen (op de boorstaat in grijs aangegeven), soms 
nog met resten van planten, houten twijgen en houtskool. De slootvulling zat op sommige 
plaatsen minder dan een bouwvoor diep. De diepte van de gracht loopt uiteen van 0.50 tot 
1.50 m. Op een aantal plaatsen was het zetten van een boring niet mogelijk door de grote 
hoeveelheid baksteenpuin in de grond. In een aantal boringen werden stukjes baksteen, lei en 
aardewerk aangetroffen. 
Op de huidige kadasterkaart staan alle boorpunten aangegeven met de reconstructie van de 
vermoedelijke grachtenloop (zie bijlage 7). Het blauw ingekleurde gedeelte van de gracht is 
de nog bestaande sloot terwijl de gestippelde lijn de vermoedelijk oude loop aangeeft en is 
gebaseerd op de resultaten van het booronderzoek, archeologische vondsten in het verleden en 
aan de hand van de oude kadasterkaart uit 1832. Uit het booronderzoek blijkt dat de situatie 
op de kaart van 1832 redelijk goed overeen komt met de daadwerkelijke overblijfselen in de 
bodem. Bijna alle waterlopen werden met de boringen gelokaliseerd. Alleen de meest 
zuidelijk sloot ontbreekt. Deze ligt waarschijnlijk net buiten het betreffende perceel in de 
buurt van het 0-punt van raai A. Het is ook mogelijk dat deze sloot is vergraven gezien de 
verstoring in deze hoek die waarschijnlijk veroorzaakt is ten tijde van de ruilverkaveling. Uit 
de boringen blijkt verder duidelijk dat de buitenste waterloop veel smaller en ondieper was 
dan de binnenste gracht. De binnengracht lijkt hier op sommige plaatsen een breedte te 
hebben gehad van ongeveer 5 meter. De gracht lijkt aan de westkant nog deels op de 
oorspronkelijke plaats te liggen aansluitend op de oude Hazeldonklaan. Op de binnenoevers 
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van de binnenste gracht werd opvallend veel puin aangeboord, die mogelijk afkomstig zijn 
van de fundering van de hoeve zelf. 
Het veldwerk op Hazeldonk heeft ons een goed beeld gegeven van wat er nog aan grachten in 
de bodem bewaard is. Het meest opvallende van Hazeldonk is wel dat de gracht soms al op 
een diepte van 20 cm zichtbaar was, in tegenstelling tot de andere locaties waarbij dit vaak 
pas vanaf 60 cm het geval was. Ook de vulling was hier, meer dan op andere plaatsen, al 
riekend op ruime afstand aanwezig. Op basis van de hier behaalde resultaten is al direct een 
goed plan van aanpak op te stellen voor een eventuele reconstructie van de omgrachtingen ter 
plaatse.  
 
 
 
3.4. Ten Hogen Aarle 
 
Oostelijk van de weg van de Mortel naar Bakel lag het goed Ten Hogen Aarle. De hoeve 
wordt voor het eerst vermeld in 1366 en is een van de oudste bezittingen van de adelijke 
familie Van Gemert. Omstreeks 1440 wordt Goyart Peter van Lankveld, man van Jenneke, 
dochter van Goyart van Gemert eigenaar. De hoeve blijft daarna lang eigendom van de 
jonkers Van Lankveld. De omgrachting van Ten Hogen Aarle omgaf kennelijk het gehele erf, 
zodat een bruggetje nodig was om op het erf te komen. Op de kadasterkaart van 1832 (zie 
figuur 4) is nog een belangrijk deel van de omgrachting zichtbaar. Het betreft hier heel 
duidelijk een dubbele omgrachting. Het aanzien en de status van de hoeve moet dan ook erg 
groot zijn geweest. Dat blijkt dus niet alleen uit het gegeven dat de hoeve eeuwenlang 
eigendom was van lokale adelijke families. Iets oostelijk treffen we bovendien nog een stuk 
gracht aan. De betekenis daarvan is onbekend. Misschien is het een restant van een 
voorganger van Ten Hogen Aarle of misschien bestonden er in elkaars onmiddelijke nabijheid 
twee omgrachte terreinen. In 1587 is er namelijk sprake van zowel het oude huis op Den 
Hogenaerle als het nieuwe huis aldaar, respectievelijk in het bezit van Jonker Goort van 
Lankvelt de oude en Goort van Lankvelt de jonge. Het grachtenstelsel was is in 1830 nog 
deels aanwezig. Nu resteert daar nog slechts een fragment van. 
 

4. Fragment van de kadasterkaart uit 1832 van Ten Hogen Aarle. In het midden de hoeve binnen een 
rechthoekige omgrachting, met daarbuiten nog een deel van de buitengracht. Verder naar het oosten nog een L-
vormige grachtenstructuur. 
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De hoeve is nog steeds bewoond en bestaat tegenwoordig uit een boerderij met bijgebouwen, 
weiland en erf. Rondom het 0.9 ha grote terrein zijn een aantal bolle akkers zichtbaar. Ten 
Hogen Aarle ligt op de Slenk, niet ver gelegen van de Peelrandbreuk ten oosten hiervan. De 
bodem bestaat hier uit een plaggen- of esdek met daaronder deels een dekzandvlakte en deels 
een dalvormige laagte die aansluit op het beekdal van de Snelle Loop. 
 
Booronderzoek 
Als laatste van de vier werd onderzoek verricht rondom de hoeve Ten Hogen Aarle. Hoewel 
de situatie op de kaart uit 1832 een vrij eenvoudige dubbele grachtenloop aangeeft, was de 
situatie ter plaatse toch vrij problematisch. Daar een deel van het terrein niet geschikt was  om 
te boren (begroeiing, vijver, bebouwing), werden een zestal raaien uitgezet vanuit de 
hoofdmeetlijn, raai A, die zich concentreren aan de noord- en zuidoost zijde van de hoeve. 
Deze hoofdmeetlijn is vervolgens ingemeten ten opzichte van de beide hoekpunten van het 
huis waar de coördinaten van bekend zijn. Doordat een deel van het terrein niet toegankelijk 
was, is een deel van de grachten hier niet in beeld gekomen. Toch heeft het onderzoek geleid 
tot een eerste indruk van het grachtenpatroon, mede dankzij de nog bestaande sloten en de 
kadasterkaart uit 1832. De boringen werden op sommige plaatsen waar een gracht werd 
vermoed, verdicht. 
Tijdens het booronderzoek zijn in totaal 62 boringen gezet (zie bijlage 8). In 18 boringen 
werden duidelijk grachtvullingen aangetroffen (op de boorstaat in grijs aangegeven), ook hier 
soms nog met resten van bladeren en houten twijgen. Ook hier was de beervulling overigens 
op grote afstand te ruiken. De diepte van de gracht loopt uiteen van 1.33 tot 2.10 m. Tijdens 
de boringen werden stukjes baksteen, aardewerk, houtskool en een spijkertje aangetroffen. 
Raai A overlapte voor een groot deel het tracé van de oude gracht. 
Op de huidige kadasterkaart staan alle boorpunten aangegeven met de reconstructie van de 
vermoedelijke grachtenloop (zie bijlage 9). Het blauw ingekleurde gedeelte van de gracht is 
de nog bestaande sloot en de gestippelde lijn is voornamelijk aan de hand van de resultaten 
van het booronderzoek gereconstrueerd. Na vergelijking van de reconstructie met de situatie 
op de kadasterkaart van 1832, blijkt dat de buitenste gracht niet op de plaats van 1832 is 
aangetroffen maar juist wel aan de noord en oostzijde van de boerderij. De westzijde was voor 
ons onderzoek niet toegankelijk, maar de buitenste zuidelijke gracht is in raai E op geen 
enkele plaats gevonden. Raai E loopt grotendeels over een naastliggend perceel wat in het 
verleden bij de hoeve Hogen Aarle hoorde. Mogelijk heeft hier verstoring plaats gevonden als 
gevolg van de ruilverkaveling. Als we de situatie van 1832 combineren met onze resultaten 
lijkt het erop dat de buitenste gracht het terrein volledig omsloot. Ook hier lijkt de buitenste 
gracht smaller te zijn geweest dan de binnengracht. Deze binnengracht lag in het noorden 
parallel aan en vlak naast het huis. Tijdens het boren is verder zowel aan de oost- als aan de 
zuidkant de gracht aangeboord. Wel lijkt de bodem hier meer verstoord te zijn door allerlei 
graafwerkzaamheden gezien de vaak gemengde bovengrond. 
 
Het booronderzoek op Ten Hogen Aarle heeft aangetoond dat de buitengracht evenals de 
binnengracht zeer waarschijnlijk rondom de hele hoeve doorloopt. Verder kunnen we ook 
concluderen dat een deel van de gracht mogelijk verdwenen is. Met name de noordelijke 
binnengracht is nog vrij goed bewaard. Deze eerste inventarisatie geeft een indruk van de 
ligging en de conserveringstoestand van de grachten. Om zekerheid te krijgen over de exacte 
locatie, de breedte en het verloop van de grachten is hier op een aantal plaatsen aanvullend 
onderzoek nodig om het tracé te bepalen. Dit aanvullend onderzoek zal echter zeer 



 

 15

belemmerd worden door de aanwezigheid van beplanting, bestrating en andere tuinelementen 
(vijver). 

 
Het zetten van een boring 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Omgrachte hoeven worden ook wel moated sites genoemd. Het betreft steeds een complex dat 
omgeven wordt door een sloot die breder is dan noodzakelijk voor de waterhuishouding van 
het perceel. In tegenstelling tot de verdedigingsfunctie van grachten rondom kastelen, was dat 
bij moated sites niet altijd het geval. De omgrachting blijkt lang niet altijd de woning of het 
erf volledig te omsluiten. De gracht heeft hoofdzakelijk als functie om het geheel meer 
aanzien en status te geven. Hoe de gracht en de woning eruit zien is kennelijk erg 
streekgebonden. Dit gold blijkbaar ook voor de vier onderzochte hoeven van Esp, ’t Slotje, 
Hazeldonk en Ten Hogen Aarle. Alle vier de hoeven vertonen een gevarieerd 
grachtenpatroon, waarbij de hoeve Esp er zeker uitspringt. 
 
Op Esp werd een aantal van de grachten opnieuw in kaart gebracht. Doordat een groot deel 
van de grachten tegenwoordig nog intact is en door de mondelinge mededelingen van de 
bewoners over de veranderde situatie in de 20ste eeuw, kon een betrouwbare reconstructie 
gemaakt worden van het oorspronkelijke verloop. De hoeve werd omsloten door een grote 
rechthoekige gracht met een aantal uitlopers naar binnen toe. Deze lijken geen verbinding met 
elkaar te maken. De rechthoek heeft aan een zijde nog een grachtenstelsel wat een aantal 
kleine perceeltjes omsluit. Mogelijk betreft het hier een aantal akkertjes waarbij de sloten als 
afwatering dienden. Vreemd is dit niet, gelet op het relatief laaggelegen terrein van Esp ten 
opzichte van het omliggende landschap. De ronde structuur in een van de hoeken van het 
terrein is weliswaar vrij goed in beeld gekomen, maar blijft qua functie en datering 
onduidelijk. Een eventuele proefsleuf kan vragen beantwoorden betreffende aard en omvang 
van de structuur, datering en conservering en daarmee het mogelijke behoudenswaardige 
belang van het complex in een groter regionaal kader. 
De hoeve ’t Slotje vlakbij het centrum van Gemert is met haar uiteindelijke vierkante 
grachtenpatroon vrij eenvoudig van vorm. Tijdens het onderzoek is heel de omgrachting 
aangeboord, waardoor een redelijk betrouwbare reconstructie gemaakt kon worden. Hoewel 
de gracht zeer waarschijnlijk voor een deel vergraven is door latere grondbewerkingen is nog 
duidelijk een voorstelling te maken van hoe de hoeve met gracht gelegen moet hebben. De 
westelijke gracht ligt deels onder de achtertuinen van de aangrenzende huizenrij, terwijl de 
zuidelijke gracht zeer waarschijnlijk grotendeels verstoord is met de aanleg van het park en de 
riolering onder de weg. 
Op Hazeldonk werd aan de hand van twee boorraaien, het gehele grachtenpatroon duidelijk in 
beeld gebracht.  Bovendien werden ook resten van mogelijke gebouwfundamenten 
aangeboord. De voormalige hoeve bestond bijna geheel uit een dubbele omgrachting waarbij 
de binnengracht duidelijk breder en dieper was. De vulling is hier nog in zeer goede staat, 
waarbij opvalt dat deze al vlak onder de bouwvoor zichtbaar moet zijn. Archeologische 
bescherming met betrekking tot toekomstige agrarische activiteiten is dan ook zeer aan te 
raden. Vlakdekkend onderzoek voorafgaand aan een eventuele reconstructie van de grachten 
is hier vrij eenvoudig uit te voeren, gezien de ondiepe ligging van de sporen en de geringe 
oppervlakte van de omgrachte middeleeuwse boerderij. 
De locatie Ten Hogen Aarle lijkt eveneens omsloten geweest te zijn door een dubbele 
omgrachting. Uit een combinatie van de boorgegevens met de kadasterkaart van 1832 lijkt de 
buitenste gracht rond de hoeve door te lopen. De boringen geven verder een goed beeld van 
de conservering van de noordelijke binnengracht. Hier bestaat de vulling nog duidelijk uit een 
zwarte compacte beervulling met een hoog ammoniakgehalte. De gracht lijkt echter op 
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nieuwe percelen voor een deel te zijn verdwenen. Dit lijkt te wijten aan de ruilverkaveling of 
andere grondbewerkingen van later datum, maar zeker is dit niet. Ook hier kan aanvullend 
proefsleuven onderzoek uitkomst bieden.  
 

 Het beschrijven en opmeten van de boring 
 
 
De hiervoor beschreven archeologische gegevens en reconstructies van de grachtenpatronen 
geven aan dat er sprake is geweest van omgrachte terreinen. Bij een kartering is echter nooit 
sprake van een volledige inventarisatie van het archeologisch bodemarchief. Dit is inherent 
aan de onderzoeksmethoden die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op boringen. Derhalve kan 
nimmer de garantie gegeven worden dat er geen archeologische waarden buiten de in kaart 
gebrachte archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. De op basis van boringen 
gereconstrueerde grachten geven een mogelijke situatie aan. Het kan natuurlijk ook zijn dat de 
verschillende aangeboorde grachten niet allemaal gelijktijdig openlagen of dat er ter plekke 
sprake was van een diepe kuil of waterput, die geïnterpreteerd is als gracht. 
 
Om meer duidelijkheid te krijgen over de exacte ligging, datering, diverse verbindingen en 
functies van de grachten wordt aanbevolen om een Aanvullend Archeologisch Onderzoek 
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(AAO) uit te voeren. Met name bij de hoeve Ten Hogen Aarle zal dit belemmerd worden door 
de aanwezige tuininrichting. Een reconstructie van de grachten is daardoor ook tamelijk lastig 
uit te voeren. Voor ’t Slotje is een aanvullend onderzoek makkelijker realiseerbaar, maar is 
een deel van de oude gracht bebouwd en ligt een ander deel onder een straat. Gedeeltelijke 
reconstructie is evenwel goed mogelijk. Reconstructie en onderzoek van de oude grachten 
rond Hazeldonk is het meest eenvoudig realiseerbaar, omdat geen bestaande bebouwing 
hiervoor belemmerend is. Voor de hoeve Esp zijn de mogelijkheden eveneens aanwezig, 
terwijl dit, vanuit archeologisch oogpunt, de meest interessante site vormt. Deels wordt de 
gracht hier nog “bedekt”met niet meer gebruikte agrarische bebouwing. Bij gehele 
reconstructie van de grachten is verwijdering hiervan noodzakelijk. 
 
De Reconstructiecommissie van de gemeente Gemert-Bakel wordt geadviseerd om voor die 
lokaties die worden geselecteerd voor reconstructie een Aanvullend Archeologisch Onderzoek 
te laten uitvoeren. Een dergelijk onderzoek bestaat uit een kleinschalige opgraving door 
middel van proefsleuven. Doel hiervan is om een gedetailleerd en duidelijk inzicht te 
verkrijgen in de daadwerkelijke waarde (conservering en gaafheid) alsmede in de datering, 
aard en omvang van de archeologische resten. Op basis van de resultaten van de AAO kan 
worden bepaald op welke wijze reconstructie van de grachten middels archeologisch 
onderzoek moet worden begeleid. Om te bepalen hoe het proefsleuven onderzoek het beste 
gestalte kan krijgen, dient overleg plaats te vinden met de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek. 
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