
Historisch Rondje Helmond 
 
Met prachtig weer en veel zon vertrok op zaterdagochtend 10 augustus bij de Deken  van 
Somerenstraat een groepje enthousiaste fietsers op weg naar Helmond. Gewapend met een kaart en 
een goed humeur kwamen we al snel bij het afgesproken punt; De Brandevoortse Hoeve. Daar stond 
al een groep AWN-ners ons op te wachten, zodat we met ongeveer 15 mensen totaal waren. Na een 
kopje koffie en een wafel met aardbeien en slagroom, konden we onder leiding van onze 
onvolprezen Theo de Jong vertrekken voor een Historisch Rondje Helmond. Wel met een 
archeologische inslag natuurlijk! We reden al snel door de in historiserende stijl gebouwde wijk 
Brandevoort, op weg naar het verleden. 
 
Eerste punt op onze omzwervingen was de Hazenwinkel, een nederzetting uit de ijzertijd. Wel even 
je fantasie laten werken, want op het eerste gezicht werden we geconfronteerd met een school en 
een klimrek en een gedeeltelijk gebouwde woonwijk tussen wat velden. Maar in 2011 is daar een 
archeologisch onderzoek verricht waar een ijzertijdnederzetting is aangetroffen. Na afloop is een 
spieker in de vorm van een houten klimrek op het schoolplein geplaatst.  
De volgende stop was Kranenbroek, een plekje naast de spoorlijn Eindhoven – Helmond. Bijzonder 
aan deze plek waren de kringgreppels die hier in 2012 zijn aangetroffen. Die horen bij grafheuvels en 
hier zijn bijvoorbeeld urnen aangetroffen waarvan de inhoud bij Philips gescand is. Daarmee kon de 
inhoud bepaald worden. Men kon zien in welke volgorde de resten van verbrande lijken in de urnen 
waren gestopt. Intrigerend hierbij was de persoon zonder benen: te veel voor de urn of toch 
invalide? Een paar stopplaatsen verder kwamen we bij de eenzame kerktoren van Stiphout waar in 
1987 nog een kleine opgraving is uitgevoerd op de begraafplaats. Deze kerk was door een 
Middeleeuws wonder een bedevaartsoort geworden. Nu staat de kerktoren buiten het dorp, een 
rustig en mooi plekje.  
 
Via de Warande, een groen parkachtig gebied, kwamen we bij een intrigerende ronde structuur die 
mogelijk een pingo is geweest. Een pingo is het litteken van een gesmolten ondergrondse ijsklomp uit 
de ijstijd, waarbij er een rond vennetje ontstaat dat weer vol met veen groeit. In de Warande is dit 
drassige stuk grond ontwatert om het voor het groeien van gewassen te gebruiken. Deze smalle  
stroken grond met greppels ernaast heten rabatten en zijn nog goed herkenbaar. 
 
Nadat we de Zuid-Willemsvaart overgestoken waren kwamen we bij het kloosterterrein van het 
Middeleeuwse klooster Binderen. Dit klooster is gesticht door Maria van Brabant als dank voor haar 
redding uit een moeras.  Alleen een in de 20ste eeuw gebouwde kapel in een omgebouwde 
schapenstal resteert nog.  Opvallend is de grafsteen van de abdis Johanna van Eyk uit 1632. Een lang 
leden afgebroken en vermist deel van deze steen kwam in 2005 uit Deurne terug naar Binderen. De 
andere helft had bij kasteel Croy gelegen. 
 
Hierna werd stevig doorgetrapt richting Helmond, hoewel enkelen met een elektrische fiets het 
misschien wat makkelijker hadden! In de stad konden we nog even een winkel van binnen bekijken, 
niet zozeer vanwege de koopwaar, maar vanwege de laatmiddeleeuwse kapconstructie die daar 
vanaf de winkelvloer te zien is. Na een spannend verhaal van Theo over een Helmonder die vroeger 
leeuwen thuis hield gingen we  alwaar we bij een nieuwe uitspanning bij het fraaie 14de eeuwse 
kasteel van Helmond een uitstekende lunch konden gebruiken. Na deze welverdiende rust en bij 
sommigen al het eerste biertje van de dag, hebben we voor het kasteel nog even gekeken naar de 
bouwsporen die bij Helmond zo mooi zichtbaar zijn: oudere kantelenrijen op een lager niveau, 
dichtgezette schietgaten en ander fraais. 
 
Daarna door richting een buurtfeest, hoewel.. dat was meer toeval. Ter plaatse van het zogenaamde 
“Oude Huys”, het eerste kasteel van Helmond waren de buurtbewoners bezig met de 
voorbereidingen van allerlei festiviteiten. Theo kon gelijk aan een grotere groep wat meer vertellen 



over de enige houten moerasburcht van Nederland, daterend uit de 12de eeuw. Dit was een 
voorloper van het tweede kasteel van Helmond. Een burcht met fraaie archeologische vondsten zoals 
de oudste schaakstukken van West-Europa. Ooit bewoond in de 13de eeuw door de keizerin van 
Duitsland, de eerder genoemde Maria van Brabant, stichtster van het klooster van Binderen.   
 
Via het kasteelterrein van Floreffe (nu midden in een woonwijk lagere flats) fietsten we de 
binnenstad weer uit en kwamen we in de ruim opgezette wijk bij Ashorst-Sneppenscheut. Daar 
konden we op de ruime plantsoenen de grafheuvels uit de bronstijd, ijzertijd en de Romeinse tijd 
zien. Een groot kunstwerk uit Cortenstaal steekt uit de bodem omhoog en heeft de vorm van de 
bladen van een ter plekke gevonden knijpschaar. 
 
Als laatste punt kwamen we weer bij Brandenvoort uit, bij Du Pré, waar in 1998 en 1999 een 
Romeinse nederzetting gevonden is. Velen die op de Deken van Somerenstraat kind aan huis zijn, 
kennen de maquette wel met de lange (40 meter!) rij graanspiekers. Deze spiekers zijn in 1998 bij Du 
Pré gevonden. Theo verhaalde verder nog over de Romeinse potstal en de boerderijen die daar in 
carrévorm zijn aangetroffen. 
 
Theo had daarmee zijn interessante en mooie rondje om Helmond af. Een mooie dag, met veel 
informatie en goed gezelschap. Wat wil je nog meer?? 
Daarna sprongen we weer op de fiets richting de Brandenvoortse Hoeve om met een drankje de dag 
af te sluiten. Hoewel, voor de meesten was er nog een fietstocht terug naar huis… 
 
 
 
 
 
 
 


