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VERBORGEN VERLEDEN ONDER DE N616 
 
Marius Strijbosch 
 

Vóór 1550 zijn er nauwelijks geschreven bronnen die informatie geven over de geschiedenis van Erp. 

Daarom was de reconstructie van de doorgaande weg in Erp, de N616, een uitgelezen kans om meer 

zicht te krijgen op de bewoningsgeschiedenis van het dorp. Twee delen van het traject zijn 

gedetailleerd onderzocht door archeologen van ADC Archeoprojecten onder leiding van Arjan Ruiter: 

de kom van het dorp vanaf het Schansoord tot aan Jan Linders en het tracé bij de Aabrug. Bij de 

overige delen van de weg hebben leden van de archeologische werkgroep van Erthepe 

‘waargenomen’, tegelijkertijd met het explosievenonderzoek van Bodac BV. Dat laatste onderzoek 

was nodig om de veiligheid van de werknemers van Den Ouden bij de graafwerkzaamheden te 

garanderen. Tijdens de Operatie Market Garden probeerde de Duitse bezetter de corridor bij Veghel 

o.a. vanuit Erp te doorbreken. Soldaten van de Kampfgruppe Walther trokken 22 en 23 september 

1944 door Erp naar het Ham en Havelt en werden onderweg door geallieerde vliegtuigen aangevallen. 

Sporen van die aanvallen zijn op het hele traject niet meer aangetroffen. Evenmin explosieven in de 

buurt van de fatale mijnontploffing op 25 september, daags na de bevrijding, in de Molentiend waarbij 

drie slachtoffers vielen. We moeten constateren, dat restanten van het oorlogstuig na de bevrijding 

grondig zijn opgeruimd. 
 

 
1= Restant protestants kerkhof 
2= Waterput 1774 
3=Skelet Ottenstraat 
4=Kerkhof onder de N616 
5=Waterput hoek Rooijakker-Steengraaf 
6= De brug 
7=Wisselplaats tram, 1883- ca 1938 
8=Klinkerweg 1845 
 

De archeologische waarneming en opgraving trokken veel bekijks van passerende inwoners. 

Archeologisch onderzoek in de straat waar je woont of dagelijks wandelt, komt niet zo vaak voor. De 

resultaten van het onderzoek in de dorpskom en bij de Aabrug zijn nog niet uitgewerkt in een 

archeologisch rapport. Toch kunnen we al wat vertellen over de vondsten die de bodem heeft 

prijsgegeven. We beschrijven hierna kort de belangrijkste bevindingen. 
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De klinkerweg uit 1845 was nog aanwezig in de Molentiend.  

 
Uit de schriftelijke bronnen was al bekend dat ca. 1845 de doorgaande weg van Veghel via Erp naar 
Gemert verhard werd. De breedte van die klinkerweg was ongeveer 3,5 meter. Vóór die tijd bestond 
de weg uit een karrenspoor. Bijna over het hele traject waren diepe karrensporen in de bodem nog 
steeds zichtbaar. In de Hezelstraat en in de Molentiend lag nog een deel van de oude klinkerweg uit 
1845 onder de huidige straat. In het begin van het Schansoord troffen we onder het asfalt een restant 
van een klinkerweg aan, vermoedelijk uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Tussen 1883 en ca. 1939 
was er langs de doorgaande weg ook een trambaan. Op meerdere plaatsen langs de route vonden we 
de bouten van die baan terug. In de Molentiend ook nog een restant van de tramrails.  
 

 
Oude karrensporen kwamen onder de N616 tevoorschijn. In de volle middeleeuwen verplaatsten vooral 
kooplieden zich over de vaak nog slecht begaanbare wegen met een kar bespannen met twee paarden. Vanaf 
die tijd gingen ook de lokale boeren steeds meer gebruik maken van karren bij het transport.  
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Het profiel van oude karrensporen in de Kerkstraat. Boven de karrensporen is later een laag puin aangebracht.  

 

De timmerwinkel van Janus van Lith te Keldonk, ca 1930. Janus legde zich toe op de vervaardiging van hoge en 
lage karren, vrijwel de enige vervoermiddelen destijds in de landbouw. Dit soort karren leidde tot de sporen die 
onder het wegdek van de N616 werden aangetroffen. 

 

In overleg met de gemeente Meierijstad wordt binnenkort bij de aanleg van de nieuwe weg voor 

Brasserie Het Tramstation waar vroeger een wisselplaats was van de tram, een stuk rails teruggelegd 

ter herinnering aan de vroegere trambaan. Zo wordt een stukje historie in de straat weer zichtbaar. De 

rails zijn afkomstig van een schuur in het Hurkske waar ze na de sloop van de trambaan in 1938-1939 

als bouwmateriaal (steunbalken) zijn gebruikt. 
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De oude wisselplaats vlakbij het Tramstation, Molentiend 12. Foto G. Barten Veghel (collectie Hkk Vehchele) 

 

Ter hoogte van de Julianasingel stuitten werknemers van BGM Infra B.V. die de nutsvoorzieningen 

voorbereidden, op menselijke resten. Ze bleken de rand van het protestantse kerkhof geraakt te 

hebben dat daar tot de aanleg van de Julianasingel in 1972 lag. Die stoffelijke resten zijn ondertussen 

bij de protestantse zerken in de museale hoek op het kerkhof herbegraven. Het protestantse kerkhof 

aan het Schansoord is vanaf 1856 tot het begin van de twintigste eeuw in gebruik geweest en pas in 

1972 (blijkbaar slordig) geruimd.  
 

Rechts van het protestantse kerkje aan het Schansoord dat omstreeks 1931 gesloopt werd, lag een 
begraafplaats. 
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De handvatten van de doodskist die op de hoek van de Julianasingel werd aangetroffen. Het hout van de kist zit 
er nog aan.  

 

Vanaf het Schansoord begeleidden archeologen van ADC de graafwerkzaamheden. Ze troffen op de 

driesprong Hertog Janplein/Cruijgenstraat een waterput aan uit het einde van de 18
e
 eeuw. Het was 

een overdekte put met een pomp waar de inwoners van de kom water konden halen en waar bij een 

brand leren emmers werden gevuld met bluswater. Het bestek van deze waterput uit 1774 hebben we 

gevonden in de schepenresoluties (Archief van het dorpsbestuur van Erp). 

 

Bij de werkzaamheden vlakbij de Ottenstraat vond een werknemer van BGM een schedel en werd het 

werk ter plaatse stilgelegd. Daar trof een archeoloog van ADC het eerste complete skelet. Begin juli 

werd duidelijk, dat de verhalen die bewoners in de buurt van de Sint Servatiuskerk eerder vertelden, 

niet verzonnen waren. Ruim veertig jaar geleden zouden bij graafwerkzaamheden in de straat botten 

gevonden zijn en op de kerkmuur zijn gelegd. Het bleek dat onder de bestaande weg nog een deel 

van het oude kerkhof van vóór 1830 bewaard was. Het ‘nieuwe’ kerkhof in de Ottenstraat is namelijk 

pas in 1832 aangelegd en in gebruik genomen. Jarenlang verstoorde het verkeer zonder het te weten 

de eeuwige rust van daar begraven Erpenaren. Ruim veertig skeletten en een deel van de 

kerkhofmuur kwamen tevoorschijn. De skeletten lagen keurig met het gezicht naar het oosten gericht. 

Soms waren nog restanten van de doodskist zichtbaar. Skeletten van mensen van diverse leeftijden, 

vermoedelijk uit de 17 en 18
e
 eeuw. Bij een skelet werd een musketkogel tussen de ribben gevonden. 

De stoffelijke resten zijn voor nader onderzoek door de archeologen van ADC meegenomen. De 

gemeente Meierijstad moet nog besluiten wat er met de skeletten gaat gebeuren. Leden van de 

archeologische werkgroep van Erthepe hopen, dat er een onderzoek volgt. We komen dan o.a. meer 

te weten over ziekten waaraan Erpenaren vroeger leden.  

Een middeleeuws skelet bij de ingang van de Ottenstraat dat buiten (!) het kerkhof lag en voor nader onderzoek 
door ADC is meegenomen. Het lichaam was in een te klein graf gepropt.  
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In de straat bij de kerk werden meer dan 40 skeletten zorgvuldig opgegraven. 

 

Voor de woning Kerkstraat 22 troffen de archeologen in de bodem een waterput aan met 

kogelpotaardewerk, vermoedelijk daterend uit de 11
e
-12

e
 eeuw. In die periode moet er al bewoning 

zijn geweest aan de westkant van de Kerkstraat. In de bodem van de put waren ook nog houtresten 

zichtbaar. In een andere waterput in de straat dichter bij de kerk kwam het bovenste deel van een 

oude kruik tevoorschijn. 
 

 
Een deel van een kruik van Rijnlands steengoed (17

e
 eeuw?) uit een van de waterputten onder de N616 in de 

Kerkstraat. 

 

De grond die uit het cunet van de weg (de brede sleuf waarin de nieuwe riolering is gelegd en de 

lavastenen voor de waterberging komen) vrijkwam tussen het Hertog Janplein en Jan Linders is door 

Den Ouden afgevoerd naar een gemeentelijk depot in Schijndel en daar gezeefd, o.a. om te 

voorkomen dat menselijke resten in de puinbreker terecht zouden komen. Enkele leden van de 

werkgroep archeologie van Erthepe hebben tijdens het zeven, naast menselijke botten en resten van 

schedels, honderden fragmenten aardewerk verzameld om een beeld te krijgen van de materiële 

cultuur in Erp in het verleden. We hopen zo meer te weten te komen over het soort aardewerk en 

keukengerei dat de inwoners gebruikten en van hun welvaartsniveau. Bij de scherven uit het gebied 

rond de Sint Servatiuskerk komt naast Badorf en Pingsdorf aardewerk ook grijs aardewerk uit de volle 

middeleeuwen voor. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen, of er nog ouder aardewerk tussen de 

scherven zit. We vonden ook Pingsdorf aardewerk in de Molentiend. Dat kwam tevoorschijn bij een 

voormalig ven dat onder de weg ligt bij huisnummer 29. Door de droogte en de daling van het 
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grondwater is de bodem van het ven de afgelopen jaren ingeklonken. Dat lijkt de oorzaak van de 

verzakkingen en scheuren bij een woning aan de Molentiend.  

 

 
In de zomer van 2018 zakte de woning ongeveer 4 cm door het inklinken van een onderliggende veenlaag.  

 

 
Fragmenten Pingsdorf aardewerk uit het tracé bij de kerk. Kenmerkend zijn de gele kleur en de roodbruine 
verfstrepen. 
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Een deel van de vondsten uit het cunet tussen het Hertog Janplein en Jan Linders ligt in het Raadhuis voor nader 
onderzoek. Het betreft hoofdzakelijk steengoed en roodbruin aardewerk, met name uit de 15

e
 tot 18

e
 eeuw.  

 

 
Wim van Heeswijk heeft de bovenrand van een pot ‘gerestaureerd’.  

 

Op de hoek van de Steengraaf en de Hezelstraat troffen leden van de werkgroep in augustus opnieuw 

bouwsporen aan. Aanvankelijk werd gedacht aan de kelder van een woning. Het bleek te gaan om 

een waterput met pomp die tot in het begin van de 20
ste

 eeuw op de hoek van de Kerkstraat 

/Rooijakker/ Hezelstraat stond. Gezien het materiaalgebruik vermoedelijk daterend uit ca. 1800. De 

waterput is, omringd door kabels en leidingen, ter plekke (‘in situ’) onder het trottoir bewaard.  
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Martien Claassen en Marcel Hermes  hijsen met een spanband een natuurstenen fragment van de waterpomp uit 
de put op de hoek van de Kerkstraat/Hezelstraat/ Rooijakker. 

 

 
Op een ansichtkaart uit ca 1900 is de pomp in de verte zichtbaar. 

 

Het laatste deel van het traject dat archeologen van ADC uitgebreid onderzochten was het gebied 

rondom de Aabrug. In de hoop daar meer gegevens te vinden over de ontwikkeling van deze 

oversteek over de Aa. Het vermoeden bestaat, dat de voorde die er aanvankelijk lag, omstreeks de 

15
e
 eeuw vervangen werd door een houten brug. De bodem rondom de brug was helaas zo ernstig 

verstoord, dat die zoektocht weinig gegevens opleverde.  

 

In januari 2020 worden de werkzaakheden aan de N616 in de kom van Erp na negen maanden 

afgerond. De werkzaamheden aan de hoofdweg door het dorp waren een uitgelezen kans om door 

archeologisch onderzoek meer te weten te komen over de ontwikkeling van het dorp Erp. Het 

bovenstaande geeft daarvan een eerste indruk. Nu is het wachten op de resultaten van het onderzoek 

van de archeologen van ADC. Drie leden van de werkgroep archeologie (Martien, Wim en Marius) 

hebben vanaf april 2019 vele uren in de ‘werkput’ archeologische waarnemingen kunnen verrichten. 

Mede dankzij de welwillende medewerking van het personeel van Den Ouden, Bodac, BGM en de 
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projectleiding van de gemeente Meierijstad. Bij de voorbereiding van het project had de gemeente 

verzuimt aandacht te besteden aan de archeologie. Deze omissie is mede dankzij de inzet van de 

uitvoerder van de gemeente Meierijstad grotendeels goed gemaakt. Daardoor heeft de archeologie bij 

de reconstructie van de N616 de aandacht gekregen die het verdient. 

 

N.B. De werkgroep Film van Heemkundekring Erthepe heeft regelmatig opnames gemaakt en op 

elo.erthepe.nl geplaatst. Belangstellenden treffen daar beelden aan van de reconstructie van de weg 

en de archeologische vondsten. Zie voor de waterput: https://elo.erthepe.nl/actueel/waterput-

hertogjanplein/  

 

 

https://elo.erthepe.nl/actueel/waterput-hertogjanplein/
https://elo.erthepe.nl/actueel/waterput-hertogjanplein/

