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Fig. 1. Uitsnede van de luchtfoto (2016) van Maarheeze met de ligging van het plangebied erop 

geprojecteerd.  
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1 Inleiding  

De gemeente Cranendonck is voornemens op korte termijn een deel van de straten in Maarheeze her 
in te richten waarbij onder andere de oude riolering zal worden wordt vervangen door een nieuwe 
riolering met gescheiden stelsel. Het gaat om een deel van de Stationsstraat en de Sterkselseweg (zie 
figuur 2). De nieuwe riolering zal op een andere plek komen te liggen dan de oude. De oude riolering 
aan de stationsstraat zal blijven liggen.  
 

 

 
Fig. 2. Overzicht van de geplande herinrichting van het plangebied. 
 
Voor de aanleg van de rioolbuizen (rioolwaterafvoer en gescheiden hemelwaterafvoer) zal onder de 
bestaande wegen een sleuf van ca. 5,4 m worden gegraven tot een diepte van maximaal 275 cm 
onder maaiveld. De totaal te verstoren oppervlakte waarbij dieper dan 40 cm wordt gegraven bedraagt 
naar schatting 3564 m2 (lengte van circa 660 m x breedte van gemiddeld 5,4 m). 
 

2. Inventarisatie gegevens 

Aan de hand van de opgestelde erfgoedkaart1 van de gemeente Cranendonck 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 Cranendonck is in het kader van de erfgoedkaart ook een reconstructie gemaakt 
van het fysische landschap.2 Deze kaart is vooral van belang voor het inschatten van archeologische 

                                                
1 Berkvens e.a. 2012: Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Bergeijk (Bijlage behorende bij het 
rapport: Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen- en A2 gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende), 
Eindhoven. 
2 De studie van het fysisch landschap is uitgevoerd door dr. Karel Leenders. 
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potenties en als basis voor de historisch geografische ontwikkeling. Voor de bewerking is uitgegaan 
van de oude topografie en de samenhang tussen landschappelijke structuren in de 19e eeuw met 
geomorfologische - en bodemkundige kenmerken. Verdere verfijning is verkregen door gebruik te 
maken van de digitale hoogtegegevens. Volgens de kaart van het fysisch landschap is het plangebied 
gelegen op een lage dekzandrug, met aan de zuid- en noordzijde een hoge dekzandrug (zie figuur 3).  

 
Fig. 3: Het fysisch landschap van het plangebied. 

 
Fig. 4 Uitsnede uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Cranendonck met in rood het 
plangebied. 



 

4 
 

Archeologisch landschap 
Volgens de archeologische verwachtingen- en waardenkaart van de gemeente Cranendonck3 (figuur 

4) valt vrijwel het hele plangebied binnen een zone met hoge archeologische verwachting vanwege de 

ligging in een historische kern. Het gaat hier om de verwachtingszone rond het van oorsprong 

laatmiddeleeuwse bewoningslint van Maarheeze. 

 
Uit het plangebied zelf zijn tot dusver geen archeologische waarden bekend. In de directe omgeving 
van het plangebied is slechts één vindplaats bekend. Op 250 meter ten zuiden is een muntvondst 
aangetroffen uit de Nieuwe Tijd (figuur 5).4 
 
Rond het plangebied zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat om 
bureauonderzoeken, booronderzoeken en  proefsleuvenonderzoeken.5  
Tijdens het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek aan de Stationsstraat 436 is een vindplaats 
aangetroffen uit de Nieuwe Tijd. De aangetroffen sporen bestonden uit muurwerk, paalsporen, putten 
en een mogelijke potstal. Het muurwerk behoort tot een boerderij, die zeer recentelijk nog overeind 
stond. De resten van deze boerderij kunnen in twee fases opgedeeld worden. De oudste fase dateert 
waarschijnlijk uit de 18e eeuw. Het  gaat om twee stiepen van een gebint constructie en mogelijk een 
aantal paalgaten van de wanden. Fase II gaat deels over fase I heen en dateert uit de 19e en 20e 
eeuw. Uit deze periode is een gang, een kelder met koekoek, een deel van de stal en een secreet 
opgegraven. In het ganggedeelte bevindt zich schoon vulzand van de vloer. De kelder met koekoek 
ligt ten oosten van de gang en heeft een tongewelf gehad, waarvan de aanzetten bewaard gebleven 
zijn. Ten westen van de gang ligt het stalgedeelte. Hier bevindt zich een cementvloer met daaronder 
twee lagen baksteen. In het stalgedeelte van de boerderij is mogelijk een deel van een potstal 
aangesneden. De datering van de mogelijke potstal is bij gebrek aan vondstmateriaal moeilijk te 
bepalen, maar het moet in elk geval van voor het leggen van de cementvloer en bakstenen vloer 
dateren. Aan de zuidzijde is een aanbouw van een secreetruimte gevonden. Direct ten westen van het 
secreet is nog een ruimte aangebouwd, waarvan de functie niet duidelijk is. Er is slechts een klein 
gedeelte van deze ruimte blootgelegd. De stenen komen qua kleur en formaat overeen met de 
bakstenen uit het ganggedeelte en kelder. 
Ten zuiden van het stalgedeelte is een aantal stukken muurwerk gevonden waarvan niet onmiddellijk 
duidelijk is hoe deze passen bij de hierboven besproken structuren. Het gaat om een deel van een 
muur, een poer en een vloer. Van de mogelijke vloer is op basis van het onderzoek niet te zeggen of 
het in een overdekte ruimte heeft gelegen of deel uit maakt van het erf. In het zuidelijk deel van de 
sleuf bevinden zich verder twee elkaar oversnijdende plaggenputten en een uit baksteen 
opgestapelde put, mogelijk de opvolger van de plaggenputten. 
Naar aanleiding van bovenstaand onderzoek, heeft de gemeente besloten dat vervolgonderzoek 
nodig is in de vorm van archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Door omstandigheden is 
dit echter niet uitgevoerd. 
 

                                                
3 Berkvens 2016. 
4 Berkvens e.a. 2012: Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Bergeijk (Bijlage behorende bij het 
rapport: Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen- en A2 gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende), 
Eindhoven. Nummer 3.39.2.2372 
5 Bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek Maarheeze Kijkakker onderzoeksmelding 25271 en 25841 
Bureau- en booronderzoek Maarheeze Anjerhof / Stationsstraat 43 onderzoeksmelding 27306 en 28264 
Bureau- en booronderzoek Maarheeze Oude Boom 5 onderzoeksmelding 45596 
Bureau- en booronderzoek Maarheeze Stationsstraat 80 onderzoeksmelding 46099 
Bureau- en booronderzoek Maarheeze de Hoge Weg onderzoeksmelding 26601 
Archeologische begeleiding van de sanering van zinkassen Dahliahof te Maarheeze onderzoeksmelding 9046 
6 Proefsleuvenonderzoek Maarheeze Stationsstraat 43, onderzoeksmelding 37963 
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Fig. 5 Plangebied met de ligging van archeologische onderzoeken (bruin) en vindplaatsen (blauwe 
ster en zwarte stip) in de omgeving. 
 
Historisch landschap 

Zoals gezegd maakt het plangebied onderdeel uit van de van oorsprong laatmiddeleeuwse 

bewoningslint van Maarheeze. Volgens de erfgoedkaart van de gemeente Cranendonck is de 

Stationsstraat een lintbebouwde straat met een- en tweelaags woonhuizen en verspreid enkele 

boerderijen (figuur 6). Nabij de kern van Maarheeze is langs dit lint 18e- en 19e eeuwse bebouwing 

aanwezig. Nabij de spoorlijn zijn nog restanten van stationsbebouwing uit ca. 1913 bewaard gebleven. 

Verspreid over de straat staan ook nieuwere huizen uit de jaren 50 en 70 van de 20e eeuw. De 

Stationsstraat verbindt de kern van Maarheeze met Someren.7 

 
Langs het tracé staan een aantal historische gebouwen. Op Stationsstraat nummer 5 staat een  
historische boerderij uit de 2e helft van de 19e eeuw. Op nummer 15 staat een woonhuis uit 1906. Het 
gaat om de vroegere woning van de dorpsveldwachter met bedrijfsruimte. In de omgeving van 
nummer 15 stond in de 18e eeuw waarschijnlijk de oude pastorie van Maarheeze. Op nummer 17 
staat een langgevelboerderij uit ca. 1900. Op de Sterkselseweg 6-8 staat voormalig bierbrouwerij Van 
Hooff uit 1797. Het is een voorbeeld van een gaaf en fraai gedetailleerd dorpshuis. Het complex is van 
betekenis voor de geschiedenis van bedrijf en techniek en bovendien beschermd als gemeentelijk 
monument. 8 

 

                                                
7 Berkvens e.a. 2012, 54. 
8 Berkvens e.a. 2012 Stationsstraat 5 nummer 3.31.1.010, Stationsstraat 15 nummer 3.31.1.019 Oude pastorie 
Maarheeze, Stationsstraat 15 nummer 3.26.13.003, Stationsstraat 17 nummer 3.31.2.063, Stationsstraat 17 
nummer 3.31.2.063, Bierbrouwerij Van Hooff, Sterkselseweg 6-8 nummer 3.29.2.007  
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Fig. 6 Stationsstraat te Maarheeze9 
 
Op de minuutplan van 1832 is zowel langs de noordzijde als langs de zuidzijde bebouwing ingetekend 
(figuur 7).  

Fig. 7 Plangebied geprojecteerd op de kadastrale minuutplan uit circa 1830. In zwarte lijn de huidige 
topografie.  

                                                
9 Berkvens e.a. 2012, 54. 
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Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de uit te voeren werkzaamheden, wordt duidelijk dat 
deze op twee plaatsen overlappen met de locatie van de historische bebouwing (figuur 8, blauwe 
kaders). Het betreft de plaats waar de riolering een aftakking krijgt naar het zuiden (ter hoogte van de 
parkeerplaats aan de Stationsstraat) en de hoek Stationsstraat/ Kijkakkers waar een boom zal worden 
geplant. 

  
Fig. 8 Plangebied geprojecteerd op de kadastrale minuutplan uit circa 1830. Detail. De plaatsen waar 
de kans op het aantreffen van historische bebouwing groot is, zijn aangegeven met blauwe 
rechthoeken. 

 
Fig. 9 Plangebied geprojecteerd op de Bonnekaart uit circa 1900. 
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Op de Bonnekaarten uit ca. 1900 is te zien dat de bebouwing is toegenomen ten opzichte van de 
situatie in 1832 (figuur 9). Op figuur 1, een luchtfoto met de huidige situatie, is te zien dat de 
bebouwing nog dichter is geworden. 
 
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 
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. Er hebben ook geen saneringen in het 
plangebied zelf plaatsgevonden (www.bodemloket.nl), ook niet in de directe omgeving. Het Actueel 
Hoogtebestand Nederland laat verder geen opvallende hoogteverschillen in het terrein zien, die 
kunnen wijzen op verstoringen of afgravingen. 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. 
 

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 helling van een beekdal. Het onderzoeksgebied 
bevindt zich op een lage dekzandrug, te midden van hoge dekzandruggen. 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 laag. 
 
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. Het plangebied lag waarschijnlijk minder gunstig voor bewoning in deze 
periode, omdat meer naar het noorden en zuiden toe hoge(re) zandruggen aanwezig waren. Uit het 
plangebied zijn verder ook geen vindplaatsen bekend uit de late prehistorie, Romeinse tijd en/of de 
Vroege Middeleeuwen. Bovendien bevindt het plangebied zich in een historische dorpskern en is 
bestraat. De kans op verstoring van resten uit deze periodes hetzij veroorzaakt door de bewoning in 
de Late Middeleeuwen/ Nieuwe Tijd, hetzij door de aanleg van de weg met infrastructuur is hierdoor 
groot. De archeologische verwachting op het aantreffen van losse sporen en/ of vondsten uit deze 
periodes is daarmee laag. 
 
Voor de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd moeten we de bewoning vooral zoeken in de omgeving 
van de historische bekende bewoningskernen. Omdat het plangebied in de historische kern van 
Maarheeze ligt en op de minuutplan van 1832 bebouwing is ingetekend, is de archeologische 
verwachting voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd hoog. 
 

4. Conclusie en advies 

In verband met voorgenomen herinrichting van een deel van het centrum van Maarheeze is een 
archeologische quickscan uitgevoerd. De bekende archeologische gegevens geven voor het 
plangebied voldoende concrete aanwijzingen voor een lage verwachting voor de Vroege Prehistorie. 
De verwachting voor de Late Prehistorie t/m de Vroege Middeleeuwen is laag. De verwachting voor 
de periode Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tenslotte is hoog. Een vergelijking van de geplande 
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werkzaamheden met historisch kaartmateriaal, laat zien dat op twee plaatsen de kans op het 
aantreffen van historische bebouwing zeer hoog is. Het betreft de plaats waar de riolering een 
aftakking krijgt naar het zuiden bij de parkeerplaats en de locatie waar een boom geplant zal worden 
op de hoek Stationsstraat/ Kijkakkers. 
 

Fig. 10 Plangebied geprojecteerd op de kadastrale minuutplan uit circa 1830. In zwarte lijn de huidige 
topografie. De plaatsen waar de kans op het aantreffen van historische bebouwing groot is, zijn 
aangegeven met blauwe rechthoeken. 
 
Het plangebied bevindt zich in de historische kern van Maarheeze. In het archeologisch beleidsplan 
van de gemeente Maarheeze is bepaald dat in historische kernen een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is, indien bodemingrepen plaatsvinden met een oppervlak groter dan 250 m2 en dieper 
dan 30 cm. Het oppervlak en de diepte van de geplande werkzaamheden zullen deze oppervlakten 
overschrijden.  
 
Omdat er gewerkt zal worden in een gebied dat bestraat is en in lijnvormige vlakken van circa 5,4 
meter breed gegraven zal worden, zal de kans groot zijn dat er slechts flarden van bewoningssporen 
en losse vondsten zullen worden aangetroffen. De kans dat een complete huisplattegrond wordt 
aangetroffen, zal minimaal zijn. Daarbij komt dat riooltracés in de regel van onderuit ontgraven 
worden, waardoor het aanleggen van een archeologisch vlak vaak niet mogelijk is of voor logistieke 
problemen zorgt. Het gaat namelijk vaak om openbare wegen, die niet langer dan noodzakelijk open 
mogen liggen (en daarmee afgesloten zijn). De meerwaarde aan kennis die het 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. Er is echter wel 
kans op het aantreffen van losse archeologische vondsten of grondsporen. Deze kunnen wel 
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informatie geven over de ontwikkeling van de historische kern van Maarheeze en kunnen interessant 
zijn voor de lokale geschiedenis. 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. Wij adviseren dan ook om de graafactiviteiten, welke op een niveau dieper dan 30 cm onder 
maaiveld in het plangebied plaatsvinden, te laten controleren op sporen en vondsten door 
amateurarcheologen, daar waar dat mogelijk is. 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) en de 
Heemkundekring van Cranendonck. De regioarcheoloog van de ODZOB kan daarbij assisteren mocht 
dat noodzakelijk zijn. 
 
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 Cranendonck te melden. 
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