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Fig. 1 Uitsnede van de luchtfoto (2016) van Waalre met de ligging van het plangebied erop 
geprojecteerd.  
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1 Inleiding  

De gemeente Waalre is voornemens in Waalre West de riolering te vervangen. Het plangebied 
bevindt zich grofweg tussen de Molenstraat en Dreefstraat en heeft een oppervlakte van ca. 6 hectare 
(Fig. 2). De straten waarvan de riolering vervangen wordt betreffen: de Molenstraat (vanaf de 
Dreefstraat richting oosten tot de Markt), de Dreefstraat (vanaf de Korenmolen richten oosten tot en 
met nummer 18), de Smeleweg, Adalbertstraat, Swidbertstraat, Engelmondstraat, Werenfriedstraat 
(het stuk tussen de Kerkstraat en de Molenstraat) en het noordelijke deel van de oude Kerkstraat (Fig. 

3). 

 
Fig. 2 Plangebied 

 
Fig. 3 Overzicht van de in het plangebied te vervangen riolering. In rood het plangebied. In oranje de 
te vervangen riolering. In groen de nieuw aan te leggen riolering. 
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2. Inventarisatie gegevens 

Aan de hand van de opgestelde erfgoedkaart1 van de gemeente Waalre wordt hieronder 
achtereenvolgens het fysisch landschap, een inventarisatie van de archeologische waarden en 
historische gegevens van het plangebied toegelicht. Op basis hiervan wordt een waardering gegeven 
met daaraan gekoppeld een advies ten aanzien van de archeologie. 
 

Fysisch landschap 
Van de gemeente Waalre is in het kader van de erfgoedkaart een reconstructie gemaakt van het 
fysische landschap.2 Deze kaart is vooral van belang voor het inschatten van archeologische potenties 
en als basis voor de historisch geografische ontwikkeling. Volgens de kaart van het fysisch landschap 
is het grootste deel van het plangebied gelegen op een lage dekzandrug. Het westelijke deel van het 
plangebied ligt op een hoge dekzandrug. Ten noorden loopt het beekdal van de Heuvelse loop (Fig. 
4). In het westelijke deel van het plangebied zou hier bovenop, vanwege de ligging in een open 
akkergebied, een enkeerdgrond gevormd zijn. 

 
Fig. 4 Uitsnede uit het fysisch landschap van Waalre; in rood het plangebied. 
 

Archeologisch landschap 
Volgens de archeologische verwachtingen- en waardenkaart van de gemeente Waalre3 (Fig. 5) valt  
het oostelijke deel van het plangebied binnen een archeologisch waardevol gebied en een gebied met 
een hoge archeologische verwachting beide vanwege de ligging in de historische kern van Waalre 
(categorie 2 en 3). Het oudste deel van deze kern is bovendien aangewezen als archeologisch 
monument (nummer 16804). De rest van het plangebied is gelegen in een gebied met een hoge 
archeologische verwachting (categorie 4).   
 

                                                
1 Berkvens e.a. 2012: Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Waalre (Bijlage behorende bij het 
rapport: Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen- en A2 gemeenten Waalre, 
Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Waalre en Heeze-Leende), Eindhoven. 
2 De studie van het fysisch landschap is uitgevoerd door dr. Karel Leenders. 
3 Berkvens 2016. 
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Fig. 5 Uitsnede uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Waalre met in blauw het 
plangebied.  
 
Doorgaans worden op de dekzandruggen sporen en vondsten verwacht uit alle archeologische 
periodes. Uit het plangebied en de directe omgeving zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. 
Wel uit de wijdere omgeving. Archeologische onderzoeken en vindplaatsen wijzen hier op bewoning 
uit de late prehistorie tot en met de Middeleeuwen.  
Ten eerste is op ongeveer 250 meter ten noorden van het plangebied een vondstmelding 
geregistreerd.  Het gaat om aardewerk uit de IJzertijd.4 Daarnaast zijn een aantal archeologische 
onderzoeken uitgevoerd in de directe omgeving (Fig. 6). Net ten oosten van het plangebied is tussen 
september 2017 en februari 2018 een archeologische begeleiding uitgevoerd van de civiele 
werkzaamheden op de Markt in Waalre.5 Uit het onderzoek is gebleken dat grote delen van het 
plangebied sterk verstoord zijn als gevolg van de aanleg van kabels en leidingen, het oude riool en de 
huidige wegen. Ondanks de grootschalige verstoringen heeft het onderzoek echter wel een vindplaats 
opgeleverd. Op het plein voor de huidige kerk is namelijk in een van de aangelegde boomgaten 
meteen onder de stollaag van de huidige stoep de noordoosthoek van de fundering van het oude 
raadhuis waargenomen. Het gaat hier om het tweede raadhuis van Waalre dat tussen 1792 en 1803 is 
gebouwd. De aangetroffen muurresten waren nog in redelijk goede staat. 
 
Andere onderzoeken in de omgeving betreffen boor- en proefsleuvenonderzoeken.6 Hieruit zijn, 
behalve een spoor uit de Romeinse Tijd en sporen uit de Late Middeleeuwen / Nieuwe Tijd7 nog geen 
vindplaatsen tevoorschijn gekomen.  Wel zal binnenkort in plangebied Markt 14 een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. 
 

                                                
4 Nummer 2339834100 
5 Om nummer 4564783100 
6 Om nummer 4545967100 (Markt 14), 4577776100 (Willibrordushof), 3979031100 (Meester Slootsweg 1), 
4028173100 (Molen-Dreefstraat) 
7 Verbeek 2017 
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Fig. 6 Plangebied met de ligging van archeologische onderzoeken, vindplaatsen en monumenten de 
omgeving. 
 

Historisch landschap 
Volgens de erfgoedkaart maakt het oostelijke deel van het plangebied deel uit van de oudste 
historische kern van Waalre. Rondom de oudste kern lagen de akkers. In de loop van de 19de en 20ste 
eeuw is Waalre naar alle kanten uitgebreid ten koste van de akkers (Fig. 7). 

 
Fig. 7 Uitsnede uit de kaart van het historisch landschap met de kern van Waalre, oude akkers en de 
restbossen. De huidige topografie is weergegeven in zwart. 
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De oudste vermelding van Waalre in historische documenten is te vinden in het dagboek van de 
missionaris Willibrordus die rond 710 de plaatselijke kerk heeft ingewijd.8 Er bestond toen een kleine 
woonkern met een achttal boerenhoeven. De keuze voor de plaats van de christelijke kerk werd 
waarschijnlijk bepaald door een vroeger heidens heiligdom op deze plek, een relatief hoog punt op de 
dekzandrug. In deze tijd groeide de invloed van de Franken. Zij waren vaak de landeigenaren en er 
ontstonden domeinen. De Frankische edelman Aengilbald schonk zo'n domein aan Willibrordus die in 
het voetspoor van de Frankische legers naar het noorden trok. Op latere leeftijd trok Willibrordus zich 
terug in een door hem gesticht klooster te Echternach in Luxemburg. Na zijn dood werd het domein 
eigendom van de abdij van Echternach, die tot haar opheffing in 1797 veel invloed had in Waalre. Dit 
domein omvatte waarschijnlijk het hele gebied tussen de Dommel en de Tongelreep.9 
De abt van Echternach is gedurende de Middeleeuwen in Waalre en Valkenswaard de voornaamste 
grondheer geweest. De boeren in Waalre die werkten op land van de abdij moesten in ruil daarvoor 
een zogeheten cijns betalen aan de abdij. Dit was een vast en onveranderlijk bedrag dat de bezitters 
van Echternachse grond jaarlijks op 2 oktober moesten komen betalen aan de meier, later de 
rentmeester van de abdij. Plaats van betaling was de Echternachse abdijhoeve te Waalre, die stond 
op de plaats van café De Doelen en het huis van de familie Van Vroonhoven, naast de oude 
jongensschool.  
De abdij had veel invloed en maakte van Waalre een centrumplaats waar diverse dorpen uit oostelijk 
Brabant hun belastingen aan Echternach kwamen afdragen. Om die invloed uit te stralen werd in het 
begin van de 12e eeuw een nieuwe tufstenen kerk gebouwd. Ook de stichting van een aantal 
ontginningsboerderijen is waarschijnlijk aan de abdij te danken. Maar geleidelijk ontstond een 
verschuiving: de vroegere vertegenwoordiger van de abdij (meier of voogd) werd onafhankelijk of koos 
de kant van de wereldse heer (de hertog van Brabant). Zo ontstond een nieuwe situatie waarbij een 
aantal ontginningsboerderijen soms eigendom waren van de abdij van Echternach en soms van een 
lokale heer. Het domein werd een heerlijkheid, dat wil zeggen een gebied waar een heer speciale 
rechten bezat, zoals de benoeming van het dorpsbestuur en de inning van bepaalde belastingen. In 
Waalre hield de heer zitting op de Achterhoeve, bij het latere kasteel Loon. Het dorpsbestuur bestond 
uit de Schout, aangesteld door de heer, en de schepenen, meestal gekozen door de dorpelingen en 
benoemd door de heer.10  
Ondanks de zware belastingdruk vanuit Den Haag en ondanks de vele invallen door zwervende 
soldatentroepen kon Waalre in de 18e eeuw een zekere welstand bereiken. Uit deze tijd dateren de 
eerste stenen huizen en boerderijen van het Brabantse langgeveltype. Deze welstand was vooral te 
danken aan de inkomsten van een aantal valkeniers die in Waalre woonden. Vanaf 1794 kwamen de 
Fransen in ons land. Dit betekende een einde van een lange periode waarin veel onveranderd bleef. 
Het kerkgebouw werd teruggegeven aan de Rooms-katholieke parochie. Ook een grote verandering 
was de verkoop van de voormalige bezittingen van de abdij van Echternach en van de Prins van 
Oranje Nassau. Hierdoor kwam de Hoeve ten Rode (de Rooij) in particulieren handen en werd de 
Abdijhoeve uiteindelijk opgeheven. Ook het Herengoed kwam in handen van een Eindhovense 
koopman.11 
 
Het kadastrale minuutplan 1832 laat zien dat het plangebied gelegen is ten westen van de plaetse of 
het marktplein van Waalre (Fig. 8) Aan de Markt staan verschillende gebouwen, evenals langs de 
doorgaande routes, waarvan de belangrijkste de Molenstraat in het zuidwesten en de Hoogstraat in 
het noorden zijn. De kerk en de abdijhoeve (en de in 1783 daarbij gebouwde school) liggen als het 
ware enigszins afgescheiden van de Markt. Pas door de afbraak van de oude jongensschool in 1924 
en de bouw van een nieuwe - die een stuk verder naar achter lag - ontstond de huidige opening naar 
de Markt. Dit complex ligt ten noorden van het plangebied. De Dreefstraat, die de zuidelijke 
begrenzing van dit complex vormt, hoort wel tot het plangebied. Ook de Smelestraat en de Kerkstraat 
zijn al aanwezig. De Werenfriedstraat is als zandpad aanwezig.  

                                                
8 Onderstaande tekst is overgenomen uit Berkvens 2017 
9 Ter Stege & Walinga 2007. 
10 Ter Stege & Walinga 2007. 
11 Ter Stege & Walinga 2007. 
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Fig. 8 Uitsnede uit de kadasterkaart van 1832 met de belangrijkste gebouwen rond de Plaetse. Het 
plangebied is gelegen binnen het blauwe gebied. Legenda:  
A. Sint-Willibrorduskerk; B. Perceel van de hoeve van de abdij van Echternach; C. de pastorie (tot 
1648 bewoond door de pastoor. vanaf 1649 door de dominee en vanaf 1852 weer door de pastoor); 
D. de school (vanaf 1783); E. Het raadhuis (tot 1783 tevens school); F. de pastorie van 1 793 tot 
1852; G. de Hoogstraat; H. De Hoevedreef, thans Dreefstraat; I. de huidige Oude Torenstraat; J. het 
Kattestraatje of de Akkerstraat, thans Kerkstraat; K. de Heuvelse Kerkweg; L. De Roijersweg; M. de 
Molenstraat; N. de Plaats, thans de Markt. Percelen 1a-1e: percelen behorend tot de abdijhoeve 
(tekening: Arnoud-Jan Bijsterveld, 1986).12 
 
 
Tussen 1830 en 1930 veranderd er niet veel in het plangebied. De Werenfriedstraat is nu deels een 
weg en langs de Dreefstraat verschijnt bewoning. In 1832 was het oostelijke deel van de Dreef nog 
onderdeel van het Abdijhoevecomplex. Deze is nu verdwenen en langs de noordzijde van de weg 
verschijnt bewoning (Fig. 9).  
 

                                                
12 uit Bijsterveld, van Dijk, Groeneveld en Jansen 2000, p. 91 
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Fig. 9 Plangebied geprojecteerd op de Bonnekaart uit circa 1930. 
 
Tussen 1930 en heden wordt de bebouwing aan de Molenstraat en Dreefstraat intensiever. In de jaren 
60 worden de Adalbertstraat, Swidbertstraat en Engelmondstraat aangelegd en bebouwd (Fig. 8). 

 
Fig. 8 Plangebied geprojecteerd op de Topografische kaart uit circa 2000. 
 

Verstoringen 
Door ontgronding en vergraving kunnen belangrijke delen van het bodemarchief aangetast of zelfs 
verdwenen zijn. Daarom is getracht om op basis van de beschikbare informatie te achterhalen waar 
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en in welke mate de bodem in het plangebied verstoord is. De provinciale ontgrondingenkaart laat 
zien dat er geen terreinen in het plangebied zijn ontgrond. Het Actueel Hoogtebestand Nederland laat 
geen opvallende hoogteverschillen zien, behalve die ontstaan zijn door de inrichting van het centrum 
van Waalre. De aanleg van eerdere rioleringen, kabels en leidingen in het wegtracé en de weg zelf 
zullen ongetwijfeld wel tot verstoringen van de bodem hebben geleid. In hoeverre deze echter het 
bodemarchief hebben aangetast is niet duidelijk. In de directe omgeving van het plangebied (op 
percelen ten zuiden van de Molenstraat) hebben saneringen plaatsgevonden waarbij vervuilde grond 
is vervangen door schone grond op adressen Molenstraat 35A en Molenstraat 3. Diepte en omvang 
van de sanering op Molenstraat 35A is niet bekend. Op de Molenstraat 3 is gesaneerd i.v.m. de 
aanwezigheid van een voormalig Shell benzinestation. Het is te verwachten dat bij deze laatste 
sanering ook eventueel aanwezige archeologische resten zijn verwijderd.13 
 

3. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Door middel van een analyse van de verzamelde gegevens is het mogelijk om een gespecificeerde 
verwachting van archeologische waarden op te stellen voor het plangebied. 
 
Vindplaatsen uit het Paleolithicum en Mesolithicum bestaan uit een strooiing van (vuur)stenen 
artefacten en afval. De doorsnede van dergelijke vindplaatsen is meestal minder dan 20 m. Mogelijke 
grondsporen zijn ondiep en door de ouderdom al grotendeels vervaagd. De vindplaatsen kunnen 
zowel op de hogere dekzanden liggen als op de overgang naar een beekdal. Het plangebied bevindt 
zich deels op een lage dekzandrug (oostelijke deel) en deels op een hoge dekzandrug (westelijke 
deel) en niet in een gradiëntzone. In de directe omgeving van het plangebied zijn geen vindplaatsen 
uit deze periode aangetroffen. Omdat de natuurlijke bodem vanwege de aanwezige bebouwing en 
bestrating, naar verwachting reeds geroerd is en de kans op een intacte vindplaats klein is, is de 
archeologische verwachting voor deze periode desondanks als laag ingeschat. 
 
Vanaf de Late Prehistorie tot in de Vroege Middeleeuwen zijn de mensen afhankelijk van akkerbouw 
en veeteelt voor hun voedselvoorziening. De nederzettingen bevinden zich vooral op de vruchtbare 
dekzandruggen, bestaande uit sporen van paalgaten, alsmede kuilen en misschien waterputten. Deze 
erven beslaan een oppervlak van circa 40 x 40 m. Vanwege de verspreiding van erven in het 
landschap betekent de vondst van een sporencluster dat er vermoedelijk meer erven in het 
plangebied zijn gelegen. De nederzettingen worden met elkaar verbonden door (land) wegen. In de 
omgeving van het plangebied is een vondmelding geregistreerd, waar aardewerk uit de IJzertijd is 
aangetroffen. Vindplaatsen uit de andere perioden (Neolithicum t/m Bronstijd en Romeinse Tijd t/m 
Vroege Middeleeuwen) zijn in de omgeving van het plangebied (nog) niet aangetroffen. Omdat het 
plangebied voor een groot deel in het historische centrum van Waalre is gelegen en grotendeels 
bestraat is en voorzien van riolering, is de verwachting dat eventueel nog aanwezige resten van 
vindplaatsen uit periodes voor de Late Middeleeuwen verstoord zullen zijn.  De kans dat een intacte 
vindplaats uit deze periode wordt aangetroffen lijkt hiermee klein. De archeologische verwachting voor 
deze periode wordt daarom eveneens als laag ingeschat. 
 
Voor de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd moeten we de bewoning vooral zoeken in de omgeving 
van de historische bekende bewoningskernen. Omdat het oostelijke deel van het plangebied in de 
historische kern van Waalre ligt, is de archeologische verwachting voor de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd hier hoog. Het westelijke deel ligt hierbuiten en heeft derhalve een lage verwachting voor 
deze periode. Op basis van de minuutplan 1832 en een reconstructie van het Abdijcomplex zijn vooral 
archeologische resten te verwachten in het meest oostelijke deel van de Dreefstraat (begrenzing 
Abdijcomplex) en aan beide zijden van het gedeelte van de Molenstraat dat grenst aan de Markt en op 
de kruising met de Werenfriedstraat. De bebouwing aangrenzend aan de Markt, staat er grotendeels 
nog, maar de bebouwing op de kruising Molenstraat/ Werenfriedstraat is verdwenen. 
 

                                                
13 www.bodemloket.nl 
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4. Conclusie en advies 

In verband met voorgenomen vervangen riolering van de Waalre West- Molenstraat en omgeving is 
een archeologische quickscan uitgevoerd. De bekende archeologische gegevens geven voor het 
plangebied voldoende concrete aanwijzingen voor een lage verwachting voor de vroege prehistorie tot 
en met de Vroege Middeleeuwen. Alleen voor het oostelijk deel van het plangebied geldt een hoge 
archeologische verwachtingswaarde voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd vanwege de ligging 
in de historische kern van Waalre. Uit historisch kaartmateriaal kan worden afgeleid dat in dit deel van 
het plangebied in ieder geval vanaf de vroege 19de eeuw bebouwing aanwezig was. Maar uit de 
ligging nabij de middeleeuwse kerk met abdijhoeve is het niet uit te sluiten dat hier al veel eerder 
bewoning aanwezig was. 

 
Fig. 9 Uitsnede uit de kadasterkaart van 1832 met de belangrijkste gebouwen rond de Plaats met 
advies voor archeologische begeleiding. Het plangebied is gelegen binnen het blauwe gebied. De te 
begeleiden gebieden bevinden zich binnen de rode cirkels.                                                                     
 
Omdat er gewerkt zal worden in een gebied dat al heel lang in gebruik is als weg, waarlangs 
bebouwing stond, is de kans dat hiervan tijdens de werkzaamheden resten zullen worden 
aangetroffen in principe groot. Er is een reële kans  op het aantreffen van sporen behorende bij oude 
boerderijen (funderingsresten, waterputten, kuilen) en de begrenzing van de abdijhoeve. Op basis van 
het tracé en de kadasterkaart van 1832 zijn een tweetal locaties aangewezen waarop de kans op het 
aantreffen van losse sporen en vondsten het grootst is (Fig. 11). Het gaat om het meest oostelijke 
deel van de Dreefstraat (hier is mogelijk de begrenzing van het Abdijcomplex zichtbaar) en de kruising 
Werenfriedstraat/ Molenstraat (aanwezigheid verdwenen historische bebouwing). 
 
Omdat de graafwerkzaamheden vermoedelijk grotendeels in de reeds verstoorde grond zullen 
plaatsvinden, lijkt de kans op het aantreffen van een intacte archeologische vindplaats echter klein.  
Vanwege de beperkte breedte van het tracé zal de kans groot zijn dat geen hele plattegronden of 
erven worden aangetroffen, maar slechts delen ervan. De meerwaarde aan kennis die een 
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professioneel archeologisch onderzoek zou kunnen opleveren, lijkt daarom niet op te wegen tegen de 
kosten die samenhangen met een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Een 
archeologisch onderzoek door een erkend opgravingsbedrijf op basis van een door de gemeente 
geaccordeerd Programma van Eisen achten wij in dit geval dan ook niet noodzakelijk. Wel is er, zoals 
reeds gezegd, een kans op het aantreffen van archeologische vondsten of grondsporen die verband 
houden met de verdwenen oude bewoning langs de weg en/ of de begrenzing van het Abdijcomplex. 
Deze kunnen waardevolle informatie  geven over de ontwikkeling van de historische kern van Waalre 
en de abdijhoeve. Ze kunnen daarom interessant zijn voor de lokale geschiedenis. Wij adviseren dan 
ook om de graafactiviteiten, welke op een niveau dieper dan 30 cm onder maaiveld of waarbij dieper 
dan het huidige wegdek gegraven gaat worden, te laten controleren op sporen en vondsten door 
amateurarcheologen. Onder 'amateurarcheologen' verstaan wij vrijwilligers die archeologisch werk 
verrichten en aangesloten zijn bij een archeologische vereniging en/of heemkundekring, in dit geval de 
Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP). De regioarcheoloog van de ODZOB kan 
daarbij assisteren mocht dat noodzakelijk zijn. Tijdens deze controles kan ook het profiel van de Dreef 
en de begrenzing van het Abdijhoevecomplex nader worden bekeken. 
 
Voor archeologische begeleiding (het 'leesbaar maken van archeologische sporen bij niet 
archeologische graafwerkzaamheden') is geen vergunning nodig. Het verder afwerken van sporen 
(zoals scherven en kuilen uitgraven) valt onder opgraven en daar is wel een vergunning voor nodig 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aan deze toestemming worden voorwaarden 
verbonden, bijvoorbeeld voor rapportage. Indien vervolgens archeologische sporen worden 
aangetroffen, waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat het gaat om een zaak van algemeen 
belang wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde, 
dient deze vondst verplicht gemeld te worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Indien 
noodzakelijk kan dan alsnog professioneel archeologisch onderzoek afgedwongen worden. 
 
De aanwezigheid van archeologische resten kunnen niet geheel worden uitgesloten op basis van het 
uitgevoerde onderzoek. Mochten er tijdens toekomstige grondwerkzaamheden toch archeologische 
vondsten en structuren worden aangetroffen, dan dient men dit op basis van de Erfgoedwet 2016 zo 
spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Waalre te melden. 
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