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GEACHTE LEZER(ES) 

Het blad de Vonder kan u niet missen als belangstellende lezer, 
maar zeker ook niet als bron van kopij .. De Vonder dient mede 
door u gedragen te worden, waarmee gezegd is, dat uw bijdragen 
van bijzonder belang zijn. 
Hebt u iets te zeggen, te schrijven of kunt u anderszins een 
bijdrage leveren, de heemkunde van Asten en Someren 
betreffende, dan bent meer dan van harte welkom. 
Schrijf een artikel, stuur een foto, draag onderwerpen aan. Mocht 
u zich niet geroepen voelen, - bv. uit valse schaamte of uit 
vermeende onkunde -, iets te schrijven, dan hopen wij er in 
overleg met u wel een mouw aan te kunnen passen. 

Tevens zijn wij opzoek naar mensen, die op grond van hun 
bijzondere belangstelling iets te zeggen hebben of die beschikken 
over interessante verzamelingen zowel geschriften, foto's als 
voorwerpen betreffende. Mogelijk kent u mensen, die gezien hun 
deskundigheid over kennis beschikken, die de heemkunde raakt. 
Wij willen hen graag leren kennen, zodat wij zo nodig een beroep 
op hen kunnen doen. Maakt u hen aan ons bekend en wij zu ll en 
proberen er ons (= de Vonder) voordeel mee te doen. 

Oh, ja en wij zoek schrijvers en interviewers .. Kent u er .. of bent 
uzelfzo iemand .. Juist!.. Van harte welkom .. 

En bedankt voor uw belangstelling gedurende het afgelopen jaar. 

Onze heel bijzonder dank gaat uit naar diegenen, die op enigerlei 
wijze een bijdrage geleverd hebben. Een welgemeend: Dank u! 

De redactie 
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FIRMA VETRONIC BEDANKT! 
Dankzij de schenking van een computer door het bedrijf 
Vetronic uit Someren, kan de Werkgroep Bidprentjes voorlopig 
weer vooruit. 
Het bidprentenbestand omvat 6900 stuks uit Someren en 7100 
uit Asten. Bovendien zijn we in het bezit van de bidprentjes van 
Peelland . 
Dit zijn er ongeveer 26.000. Dus zoekt U bepaalde gegevens dan 
kunt terecht in ons archief in het Heernhuis. 

REACTIE OP ARTIKEL MIJNEED (13-3) 

In ons septembernummer plaatsten wij een verslag van een 
~trafproces uit 1733, waar wij taalkundig niet helemaal 
uitkwamen. De Heer Thieu Verdonschot uit Someren nam de 
uitdaging aan helderheid in de voor ons wat duistere tekst te 
brengen. Hij maakte er grondig werk van en kwam met de 
volgende boeiende kijk op de zaak, waarvoor onze hartelijke 
dank. 

Beste redaktie 
Ik heb geprobeerd het verhaaltje uit 1733 zo letterlijk mogelijk te 
vertalen. Het was een zware opgave. Lastig is dat men vroeger 
vele zinnetjes aan elkaar knoopte en ik denk ook vaak geen 
fatsoenlijke zinnen maakte. Ik heb geprobeerd de betekenis van 
woorden (in zinsverband) op Internet en in de dikke van Oalc te 
vinden. Dat viel tegen. Mijn juridische achtergrond heeft me en 
beetje geholpen. Ik weet niet of ik de goede conclusie tr -k. 1)

vraag is natuurlijk ook wat met "onmondigen" wordt b do -Id. Je 
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denkt in eerste instantie aan minderjarige kinderen en Heger als 
voogd, maar dan kom ik er niet uit, omdat die kinderen dan een 
andere verklaring dan hun eigen voogd af zouden leggen in nota 
bene een andere gemeente (Geldrop). Dat lijkt me niet logisch. Ik 
denk dat met "onmondigen" hier worden bedoeld onbekende 
burgers uit Geldrop die hun naam niet durven te zeggen. Ik denk 
dat die enkele ingezetenen van Geldrop dezelfde personen zijn 
dan de onmondigen. Misschien zou het verhaal als volgt kunnen 
zijn voordat ik een vertaling geef. 

Civiele zaak Geldrop? 
Ik begrijp er uit dat Jan Jacob den Heger uit Asten, op verzoek 
van enkele ingezetenen van Geldrop (ten versueken van eenige 
ingesetenen), in een zaak over bomen die in Geldrop speelde, een 
valse verklaring onder ede heeft afgelegd. Hij verklaarde daarin, 
namens onmondigen (misschien buurtbewoners rond de bomen 
die onbekend wilden blijven), dat Gerart Janssen elf oude- niet in 
stand te houden- bomen zou moeten verkopen danwel kappen, 
omdat ze toch niet in stand te houden zouden zijn. Ik denk dus 
dat enkele ingezetenen van Geldrop mijnheer Gerart Janssen 
hebben willen pesten of dergelijke en Jan Jacob Heger uit Asten 
bereid hebben gevonden een valse verklaring afte leggen. De 
schepenen van Geldrop hebben bij de behandeling van die zaak 
vervolgens aan (die) onmondigen (die onbekende buurtbewoners 
van de bomen) gevraagd om wat voor bomen het ging, waarop 
als verklaring kwam dat het om jonge dunne opschietende bomen 
zou gaan die overigens wel schadelijk zouden zijn. "wel 
schadelijck om gehouden te worden"). Ze wilden hun valse 
verklaring aflegger dus niet te veel afvallen. Het zal er op neer 
gekomen zijn dat de jonge dunnen, kleine, bomen dus gewoon 
konden blijven staan. 

Straftaak Asten 
De schepenen van Geldrop of Gerart Janssen lieten het er 
kennelijk niet bij zitten en maakten de zaak aanhangig bij de 
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schout van Asten (schout is belast met opsporing en moet zaken 
voor de schepenbank brengen). Die astense schout, Mathijs van 
den Hove, dagvaart van Heger voor de (strafrechtelijke) 
schepenbank van Asten, omdat hij inwoner van Asten is. De 
schout eist in zijn dagvaarding (het verhaaltje waar het nu om 
gaat) van de schepenen als straf voor die meineed verlies van 2 
vingers van Heger uit te spreken door de schepenbank zelf of 
door arbitrage of anderszins. "(valselijk getuijcht hebbende voor 
de onmondige") 
Wat ik als tekst bereikt heb staat hieronder. Ik ben benieuwd wat 
uw reactie hierop zal zijn. 

Vertaling 
"Aanspraak voor rnr Mathijs van den Hove, schout van deze 
heerlijkheid Asten, benoemd als officieel aanklager, 
tegen Jan Jacob den Heger. (gedaagde) 
Voornoemde aanklager (eiser) geeft de redenen van zijn 
dagvaarding weer waarop hij de conclusie baseert die aan het 
eind is genomen 
1. te weten waarachtig dat gedaagde op de 1 Oe januari jongstleden 
tegen hem (dus Gerart Janssen) valse woorden heeft gebruikt 
(verwoirdert) voor schepenen van Geldrop, op verzoek van 
enkele ingezetenen van die gemeente en onder ede heeft 
verklaard: 
dat zeker elf eikenbomen, staande op het erf van Gerart Janssen, 

hij als vertegenwoordiger van de onmondigen en er namens hen 
aanspraak op maakt dat die verkocht zouden moeten worden dan 
wel gekapt om reden dat diezelfde eiken bomen oud zouden zijn 
oftewel ten enenmale niet in stand te houden, zoals blijkt uit de 
daarvan bestaande verklaring 
11. daar nochtans dezelfde eikebomen, zoals genoemde 
onmondigen beweren, zijnjonge opgaande bomen en w I dunne 
en kleine, te zeer schadelijk om gehouden te kunnen worden. 
111. in die zin dat genoemde gedaagde, vanwege zijn vastgestelde 
valse getuigenis namens de onmondigen, naar recht g st rH ft 
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behoort te worden door hem de twee voorste vingers afte nemen, 
als straf voor alle vastgestelde valse woorden een en ander ook 
als voorbeeld voor anderen. 
Mits alle de welken en te concluderen om genoemde eiser 
tevreden te stellen ten einde bij uw eerwaarden een definitief 
vonnis te verkrijgen waarin voor recht zal worden verklaard, dat 
gedaagde aan zijn lijf, volgens de wetten/voorschriften van recht, 
gestraft dient te worden, danwel dat hij zo'n straf volgens 
arbitrage, danwel ten behoeve van eiser zal worden veroordeeld, 
zoals de heren schepenen naar bevind van zaken en van de 
persoon in billijkheid zullen oordelen of anderzijds op de eis 
zullen beslissen." 

Thieu Verdonschot 

ARCHEOLOGISCH OMDERZOEK IN 
ASTEN EN SOMEREN IN 2006-2007: 
door Ria Berkvens 

In 2006 en 2007 zijn er zowel in Asten als Someren door zes 
verschillende archeologische bedrijven archeologische vooronderzoeken, 
veelal in de vorm van boringen, uitgevoerd. Het gaat in totaal om 23 
archeologische onderzoeken. In de tabel hieronder vindt je een beknopt 

h h d k t overzie t van et soort on erzoe en per gemeen e: 
Someren c±. 2006 2007 
Proefsleuven 3 1 
Bureau- en booronderzoek 3 2 
O~aving - 2 
TOTAAL 6 5 
Asten. 
Proefsleuven - 1 
Bureau- en booronderzoek 2 8 
Archeologische begeieidin..K I -
TOTAAL 3 9 

Veelal was het archeologisch onderzoek vereist als onderdeel in de 
aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging. In de meeste gevallen zijn 
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echter geen belangrijke archeologische vindplaatsen aangetroffen 
waardoor de terreinen zijn vrijgegeven. 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de werkzaamheden die de 
afgelopen twee jaar door archeologische bedrijven op het gebied van 
archeologie in Asten en Someren zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt op 
een groot deel van de onderzoeken kort ingegaan middels een korte 
uiteenzetting van de resultaten. 

Naam project en soort onderzoek 

GEMEENTE SOMEREN 

Someren, Ter Hofstadlaan 
(proefsleuven ) 

Someren, Ter Hofstadlaan 
(opgraving) 

Someren, Waterdael III 
(proefsleuven) 

"'Someren, Waterdael III 
(opgraving) 

Someren, Lieropsedijk 
(proefsleuven) 

Lierop, Kromvenweg 
(proefsleuven) 

Someren, Nieuwendijk 
(bureauonderzoek en boringen) 

Lierop, Moorselse Weg 
(bureauonderzoek en boringen) 

Someren, Ruiter 
(bureauonderzoek en boringen) 
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Uitvoerende Periode 

ADC mei 2006 

ACVU maart-april 2007 

ACVU dec-jan 2006/2007 

ACVU? okt 2007- nov 2008 

ACVU november 2006 

ADC mei 2006 

ADC sept-okt 2006 

BAAC oktober 2006 

Bilan maart 2007 

Someren, De Hoof 
(bureauonderzoek en boringen) 

GEMEENTE ASTEN 

Ommel, Kluisstraat en 
Asten gemeentewerf 
(bureauonderzoek en boringen) 

Asten, Loverbosch 3 
(bureauonderzoek en boringen) 

Asten, KasteeIlandschap 
(bureauonderzoek en boringen) 

Asten, Loverbosch 3 Loovebaan 
(proef sleuven) 

Asten, Loverbosch 3 
(bureauonderzoek en boringen) 

RAAP januari 2007 

BAAC juli 2006 

Grontmij juli 2006 

BAAC nov 2006 

Oranjewoud febr 2007 

Oranjewoud maart 2007 

Heusden, uitbreiding Heusden Vlinkert BAAC 
(bureauonderzoek en boringen) 

mei 2007 

Heusden, Antoniusstraat 
(bureauonderzoek en boringen) 

Heusden, 't Hoekske 
(bureauonderzoek en boringen) 

Heusden, Meyelseweg 
(bureauonderzoek en boringen) 

BAAC april 2007 

BAAC juli-aug 2007 

ADC juli-aug 2007 

Heusden, Antoniusstraat-'t Hoekske Synthegra aug-sept 2007 
(bureauonderzoek en boringen) 

Heusden, Voorste Heusden Becker & 
van de Graaf juli-aug 2007 

(bureauonderzoek en boringen) 
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SOMEREN: 

Someren, Opgraving aan de Ter Hofstadlaan 
In verband met de geplande bouw van een nieuw verzorg ingstehuis 
(Huize Witven) aan de Terhofstadlaan net ten noorden van de kern van 
Someren, is in 2006 door ADC Archeoprojecten uit Amersfoort een 
archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd. 
Het gebied heeft een hoge archeologische verwachting vanwege zijn hoge 
ligging op een dekzandrug die wordt afgedekt door een oud akkerpakket, 
een zogenaamd plaggendek. Uit het proefsleuvenonderzoek van 2006 
bleek al snel dat er zich op het terrein bewoningssporen bevonden die 
dateerden uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen. Het ging 
daarbij om resten van greppels, waterputten, boerderijen en kuilen met 
vondsten als aardewerk en natuursteen. 
Op basis van de veelbelovende resulaten van dit vooronderzoek werd 
door de gemeente Someren besloten om het hele terrein wat verstoord zou 
gaan worden door de nieuwbouw, op te graven. Vanaf 5 maart tot 27 april 
2007 vond dit vervolgonderzoek plaats, waarbij een oppervlak van bijna 2 
ha werd opgegraven, en werd uitgevoerd door de Hendrik Brunsting 
Stichting van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. 
'Op het terrein aan de Terhofstadlaan zijn zowel een nederzetting uit de 
Romeinse tijd als uit de Volle Middeleeuwen gevonden, met daarnaast het 
begin van een Romeinse begraafplaats. Zowel het grafveld als de 
Romeinse nederzetting lopen nog verder door in noordelijke en oostelijke 
richting onder de Terhofstadlaan door. 
De nederzetting uit de Romeinse tijd (ca. 50-150 na Chr.) die werd 
aangesneden, bestaat uit tenminste vier Romeinse boerderijen met 
bijbehorende schuurtjes en een waterput. De waterput was opgebouwd uit 
vier aangespitste ronde eikenhouten hoekpalen die met elkaar verbonden 
werden door verticale eikenhouten planken. Opvallend was de 
aanwezigheid van een Romeins grafveld direct naast de huizen, omdat 
graven in deze periode verder van de bewoning verwijderd liggen. Het 
grafveld bestond hier uit drie vierkante grafmonumenten in de vorm van 
greppels rond een heuveltje. 
De middeleeuwse nederzetting bestond uit zeven waarschij nl ijk deels 
opeenvolgende middeleeuwse boerderijen met bijgebouwen, waaronder 
graanschuren en hooimijten, en vier middeleeuwse waterpu tt en, die 
dateren uit de periode 1000-1250 na Chr. Na 1250 versch r de bewoning 
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richting de dorpskern van Someren en de verspreid liggende grote hoeves 
als Ter Hofstad en Wolfsnest. Vanaf circa 1400 werd dit akergebied 
opgehoogd met plaggen en mest, waardoor een metersdik plaggendek 
ontstond. 
Lit. 
B.H.F.M. Meijlink en P. Alders (2006) Someren - Ter Hofstadlaan, 
nieuwbouw Huize Witven. Een inventariserend veldonderzoek in de vorm 
van proefsleuven (ADC-rapport 698), Amersfoort. 
Rapport van de opgraving in 2007 door de HBS moet nog verschijnen. 

Someren, Grootschalige opgravingen Waterdael 111 
Van 4 december 2006 tot en met 4 januari 2007 is in opdracht van de 
gemeente Someren een inventariserend onderzoek door middel van 
proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Someren-Waterdael lIl, omdat 
de geplande woningbouw een bedreiging vormt voor de mogelijk 
aanwezige archeologische vindplaatsen. Het plangebied wordt begrensd 
door de BoerenkamplaanlKeizerstraat, de Muldersweg en het 
kassengebied Kievitsakkers. Het hele gebied heeft een hoge 
archeologische verwachting zowel door zijn ligging op een hoge brede 
dekzandrug met plaggendek, als door de resultaten van de opgravingen 
ten noorden van het gebied (Waterdael en Hoge Akkers), waarbij een 
groot aantal vindplaatsen werden aangetroffen, zoals een urnenveld uit de 
Vroege IJzertijd, huizen en bijgebouwen uit de Vroege en Midden 
IJzertijd, huizen en een wapengrafuit de Romeinse tijd en een groot 
aantal erven uit de Vroege en Volle Middeleeuwen. 
Bij het vooronderzoek zijn uiteindelijk 115 proefsleuven aangelegd, 
waarbij een oppervlak van 14.624 m2 is onderzocht. Tijdens het 
onderzoek is gebleken dat de ondergrond in het overgrote deel van het 
plangebied wordt beschermd door een dik plaggendek. Hierdoor heeft 
zelfs de diepe grondbewerking van de aspergeteelt op een aantal percelen 
de ondergrond niet of nauwelijks geraakt. De in de proefsleuven 
aangetroffen grondsporen zijn samengevoegd tot 15 vindplaatsen. Bij vier 
vindplaatsen gaat het om bewoningssporen uit de periode Late Bronstijd -
Midden IJzertijd, eventueel tot en met Romeinse tijd. Eén vindplaats 
bestaat uit een klein grafveld uit de Vroege IJzertijd. Vindplaats 6 is een 
groot grafveld uit de Late IJzertijd-Romeinse tijd en de naastliggende 
vindplaats 7 lijkt begravingen uit de laat Romeinse tijd te herbergen. Op 
acht vindplaatsen is sprake van bewoning uit de Middeleeuwen, waarbij 
een vroegmiddeleeuwse datering voor vindplaats 9 vaststaat. 
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Op basis van zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit zijn alle 15 
vindplaatsen als behoudenswaardig beoordeeld, wat betekent dat een 
oppervlak van een kleine 10 ha (of 40% van het plangebied) dient te 
worden beschermd of te worden opgegraven. Door de gemeente Someren 
is gekozen voor dat laatste: opgraven. 
In oktober van 2007 is gestart met het grootschalig archeologisch 
onderzoek, wat meer dan een jaar zal duren, en ook dit wordt weer 
uitgevoerd door de Hendrik Brunsting Stichting van het Archeologisch 
Centrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam, ditmaal in 
samenwerking met ADC Archeoprojecten uit Amersfoort. 
Lit. 
H. Hiddink (2007) Een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven in het plangebied Someren-Waterdael III (Zuidnederlandse 
Archeologische Notities 86) Archeologisch Centrum Vrije Universiteit -
Hendrik Brunsting Stichting, Amsterdam. 

Someren, proefsleuvenonderzoek aan de Lieropsedijk 
In november 2006 heeft de Hendrik Brunsting Stichting van het 
Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam 
proefsleuvenonderzoek verricht aan de Lieropsedijk 21-23 in verband met 
de hier geplande sloop en nieuwbouw van stallen en woningen en de 
.aanleg van waterpartijen. Het plangebied ligt op de overgang van een 
dekzandrug naar een beekdal en wordt bedekt door een oude akkerlaag. 
Het terrein is door middel van 5 proefsleuven met een totaal oppervlak 
van 625 m2 onderzocht. Bij het onderzoek werden alleen recente sporen 
en vondsten aangetroffen, te weten sloten, omheiningen, kuilen, munten, 
aardewerk, baksteen en een pijp, die te dateren zijn vanaf de 17e eeuw. 
Vervolgonderzoek was hier door het ontbreken van relevante 
bewoningssporen dan ook niet nodig. 
Lit. 
M. Schuurmans (2006) Inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven in het plangebied Someren Lieropsedijk 21-23 
(Zuidnederlandse Archeologische Notities 87), Amsterdam Archeologisch 
Centrum Vrije Universiteit - Hendrik Brunsting Stichting. 

Lierop, proefsleuven aan de Kromvenweg 
In verband met toekomstige woningbouw aan de kromvenweg in Lierop is 
in mei 2006 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door 
het ADC Archeoprojecten uit Amersfoort. Het gebied ligt ten zuidoosten 
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van de kern van Lierop op de overgang van een hoger gelegen 
dekzandrug naar het beekdal van de Kleine Aa. Tijdens het onderzoek, 
waarbij 16 proefsleuven werden aangelegd met een oppervlak van 1100 
m2 , zijn alleen enkele bermsloten en perceelsgreppels aangesneden, die 
dateren vanaf de 17/ 18e eeuw . Verder is vastgesteld dat het terrein in het 
begin van de 20e eeuw geheel is omgezet bij de ontginning van het hier 
gelegen voormalige Kromven tot akkerland. Archeologische vondsten en 
vindplaatsen ontbreken verder, op basis waarvan het terrein is vrijgegeven 
voor de nieuwbouw. 
Lit. 
J. Dijkstra en P. Alders (2006) Someren - Kromvenweg IVO-3 fase 1 een 
inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (ADC
rapport 697), Amersfoort. 

Someren, Nieuwendijk 
September 2006 heeft ADC Archeoprojecten uit Amersfoort een 
archeologisch vooronderzoek (boringen en inventarisatie gegevens) 
uitgevoerd aan de Nieuwendijk ten noordoosten van nr. 78 te Someren
Eind in een gebied waar twee nieuwe woningen gebouwd zullen worden. 
Uit het onderzoek blijkt dat het terrein rond 1900 ontgonnen is en 
onverstoord is. De vondsten van scherven aardewerk uit de periode 1300-
1500 na Chr., die in een van de boringen in de bovengrond werden 
aangetroffen, wijzen mogelijk op een eerdere bewoningsperiode in het 
gebied. Door het onderzoeksbureau wordt geadviseerd om bij ingrepen in 
het plangebied groter dan circa 200 m2 en dieper dan 30 cm, de 
grondwerkzaamheden archeologisch te begeleiden. Op die manier kan 
mogelijk worden achterhaald of er daadwerkelijk in de Late 
Middeleeuwen bewoning in het gebied aanwezig was. 
Lit. 
L.C. Nijdam (2006) Nieuwendijk ten noordoosten van nr. 78 (gem. 
Someren) een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de 
vorm van boringen (ADC-rapport 767), Amersfoort. 

Lierop, Moorselse Weg 
Oktober 2006 heeft BAAC bv, onderzoeks- en adviesbureau voor 
bouwhistorie, archeologie, architectuur- en cultuurhistorie, uit 's
Hertogenbosch een archeologisch vooronderzoek (boringen, veldkartering 
en inventarisatie gegevens) uitgevoerd aan de Moorselseweg ten 
zuidoosten van het gehucht Moorsel op een terrein van 5,65 ha waar de 
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aanleg van een bos is voorzien. Uit de grondboringen blijkt dat de bodem 
bestaat uit een onverstoorde veldpodzol op dekzand. Het gebied is pas na 
1900 ontgonnen. Bij het aflopen van de akker werden alleen 
laatmiddeleeuwse en nieuwe tijds vondsten opgeraapt, waardoor 
aanwijzingen voor oudere bewoning in het gebied ontbreken. 
Lit. 
Y. den Otter (2006) Gemeente Someren Moorselse weg te Lierop 
inventariserend archeologisch onderzoek: bureauonderzoek, verkennend 
booronderzoek en oppervlaktekartering (BAAC-rapport 06.277) 's
Hertogenbosch. 

Someren, De Hoof 
In januari van 2007 heeft RAAP archeologisch adviesbureau uit Weert 
een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureaustudie met 
aanvullende boringen, uitgevoerd op een perceel ten oosten van de weg 
De Hoof vlakbij de Kleine Aa. Op dit 0,95 ha grote terrein zal een nieuw 
huis gebouwd worden, waardoor mogelijk aanwezige archeologische 
vindplaatsen zullen worden aangetast. Vooronderzoek moet dan ook 
uitwijzen ofhier sprake is van behoudenswaardige archeologie. 
Gezien de ligging op de overgang van een hoge dekzandrug met 
plaggendek naar het lager gelegen beekdal van de Aa en de aanwezigheid 
.in de omgeving van verschillende archeologische vindplaatsen, was de 
archeologische verwachting voor het gebied hoog. Uit het onderzoek 
blijkt echter dat het hele terrein tot ca. 80 cm diep verstoord is door eerder 
uitgevoerde egalisatiewerkzaamheden, waarbij de bodem gediepwoeld is. 
Van intacte archeologische vindplaatsen zal naar verwachting dan ook 
geen sprake meer zijn. 
Lit. 
D.M.G. Keijers (2007) Plangebied de Hoof 19 te Someren, gemeente 
Someren archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend 
veldonderzoek (RAAP-notitie 2025), Amsterdam. 

ASTEN: 

Archeologische booronderzoeken in Om meI, Kluisstraat en Asten, 
gemeentewerf 
In de zomer van 2006 heeft BAAC bv, onderzoeks- en adviesbureau voor 
bouwhistorie, archeologie, architectuur- en cultuurhistorie, uit 's-
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Hertogenbosch een archeologisch vooronderzoek (boringen en 
inventarisatie gegevens) uitgevoerd op twee locaties in Asten, te weten de 
Kluisstraat in Ommel en de oude gemeentewerf in Asten. Op beide 
locaties wordt nieuwbouw gepland, waarvoor het bestemmingsplan 
gewijzigd dient te worden. Beide locaties hebben een hoge tot 
middelhoge archeologische verwachting op het aantreffen van 
vindplaatsen doordat ze liggen op hoge dekzandruggen en bedekt zijn met 
een oude akkerlaag. In tegenstelling tot de locatie van de gemeentewerf 
aan de Hemelberg, was er in Ommel aan de Kluisstraat tot circa 1950 een 
oude boerderij aanwezig die al op de kaart van 1832 staat aangegeven. 
Uit de grondboringen in Ommel blijkt dat de hier veronderstelde oude 
akkerlaag niet aanwezig was. ER werd enkel een 30 cm dikke bouwvoor 
met veel puin, mogelijk afkomstig van de afgebroken boerderij, 
aangetroffen. Sporen van of aanwijzingen voor oudere bewoning 
ontbreken. Uit de boringen op het terrein van de gemeentewerf aan de 
Hemelberg blijkt dat de bodem vrijwel volledig is verstoord tot op een 
diepte van 100 cm. In beide gevallen is de oorspronkelijke 
bodemopbouw, en daarmee het archeologische niveau waar vondsten 
verwacht werden, verstoord. Er wordt dan ook afgezien van 
vervolgonderzoek. 
Lit. 
Lsmit (2006) Kluisstraat te Ommel Hemelberg te Asten (gemeente 
Asten) bureauonderzoek en archeologisch inventariserend veldonderzoek 
: karterende fase (BAAC-rapport 06.193), 's-Hertogenbosch. 

Asten, KasteeIlandschap 
Eind 2006 heeft BAAC bv in opdracht van de gemeente Asten in het 
kader van het masterplan kasteeIlandschap Asten een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd naar de effecten van de plannen, waaronder de 
aanleg van waterberging en de bouw van kassen, stallen en schuren, op de 
mogelijk aanwezige archeologische waarden in het plangebied. Ook hier 
weer werden gegevens over het landschap, de archeologie en de historie 
geïnventariseerd en getoetst door middel van grondboringen. Het 
landshap van het plangebied bestaat uit de beekdalen van de 
V oordeldonkse Broekloop, die uitmondt in de brede bedding van de Aa. 
Naar het noorden en zuiden van het kasteel loopt het terrein over in 
dekzanden met hogere zandkoppen. Ook het kasteel is op een van deze 
zandkoppen gebouwd. Op de hogere zandgronden komen oude akkers 
voor, die ontstaan zijn door bemesting van de gronden vanaf de late 
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Middeleeuwen, toen hier op deze gronden geboerd werd vanuit de 
verschillende pachtboerderijen van het kasteel. De laaggelegen beekdalen 
zijn tot in de 1ge eeuw vooral gebruikt als weidegronden en werden deels 
pas vanaf de 1ge eeuw opgehoogd om als akker gebruikt te kunnen 
worden. 
Omdat de locaties van de waterberging, stallen en schuren zich allen 
buiten het kasteelterrein bevinden is verwachting op archeologische 
vindplaatsen middelhoog. In totaal zijn 43 boringen in het plangebied zet, 
waaruit blijkt dat de meeste locaties op erg natte plakken in het landschap 
lagen enlofverstoord waren. Verder ontbraken archeologische vondsten 
in de boor. De verwachting is dan ook dat er geen archeologische 
vindplaatsen in het gebied bedreigd worden door de geplande grond- en 
bouwwerkzaamheden. 
Vondsten kunnen echter nog altijd worden aangetroffen, ondanks alle 
voorspellingen van dit vooronderzoek. In de directe omgeving is namelijk 
eerder al een bijl uit de Bronstijd aangetroffen, die te verklaren is als 
offergave voor de goden, een fenomeen wat we in Asten en omgeving 
veel zien en waar we talrijke voorbeelden van kennen. Het voorspellen 
van deze vondsten is echter niet mogelijk en het zal dus toeval blijven om 
ze te vinden. Geen toeval is de verwachting, dat er bij de herbouw van de 
kas aan de Waardjesweg naast de waterberging achter het kasteel, een 
tleuse tank uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen zal worden. Een 
tank die verband houdt met de hevige gevechten rond de bevrijding en 
bezetting van het kasteel in 1944. 
Lit. 
W.A. Bergman & E.A. Schorn (2007) Asten, KasteeIlandschap 
bureauonderzoek en archeologisch inventariserend veldonderzoek, 
karterende fase (BAAC-rapport 06.344), 's-Hertogenbosch. 

Heusden, uitbreiding Heusden Vlinkert 
In verband met de geplande uitbreiding van de kern van Heusden in 
zuidoostelijke richting (Snepweg), is door BAAC bv in mei van 2007 een 
archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek met 
veldboringen verricht in het ruim 13 ha grote gebied. Landschappelijk 
gezien ligt het gebied aan de rand van een dekzandrug, wat tevens de 
grens vormde tussen de oude akkergronden rond de kern van Heusden en 
de jonge ontginningen rond de Pannehoef. Het plangebied bestond tot het 
einde van de 1ge eeuw uit woeste grond, genaamd "Het Broek", met heide 
en een groot ven. 
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Op basis van dit landschap is de kans op het aantreffen van 
archeologische vindplaatsen uit met name de vroege prehistorie, de tijd 
van jagers- en verzamelaars, groot. Het merendeel van de vindplaatsen uit 
het Paleolithicum en Mesolithicum (de periode voor 4.900 v. Chr.) in het 
oosten van Noord-Brabant komt namelijk voor op dekzandruggen met een 
goed drainerende ondergrond in de nabijheid van een waterbron zoals een 
ven. Bij de locatiekeuze nabij open water lijkt er een voorkeur te zijn 
geweest voor de (zuid)oostelijke flank van dekzandruggen in verband met 
de overheersende (noord)westelijke winden. BAAC gaat echter uit van 
een lage verwachting voor deze vroege periode en een hoge verwachting 
voor een deel van het gebied voor boerensamenlevingen vanaf circa 1500 
voor Chr. BAAC constateert verder uit de grondboringen, die in een deel 
van het gebied zijn uitgevoerd, dat de bodem te nat zou zijn voor 
bewoning. Op de aanwezigheid van een ven wordt niet nader ingegaan. 
Mede door het ontbreken van vondsten wordt afgezien van 
vervolgonderzoek. Onduidelijk blijft ook waarom er geen veldkartering 
(aflopen van de akker), wat gebruikelijk is bij een Steentijd-verwachting, 
is uitgevoerd. 
Lit. 
W.A. Bergman & E.A. Schorn (2007) Asten uitbreiding kern Heusden 
bureauonderzoek en archeologisch inventariserend veldonderzoek 
(karterende fase), (BAAC-rapport 07.0144), 's-Hertogenbosch. 

Heusden, onderzoeken Antoniusstraat - 't Hoekske 
In verband met verschillende nieuwbouwplannen aan de Antoniusstraat 
en ' t Hoekske in Heusden, zijn er afgelopen jaar drie verschillende 
archeologische vooronderzoeken uitgevoerd. Het gaat om twee 
bureauonderzoeken met grondboringen door BAAC bv uit Den Bosch en 
een bureau- met booronderzoek door Synthegra bv uit Weert. 
Heel het dorp Heusden ligt op een brede dekzandrug die bedekt is door 
een groot es dek, waarvoor een hoge archeologische verwachtingswaarde 
geldt. De essen of oude akkers zijn vanaf de late Midddeleeuwen ontstaan 
en hoorden bij de laatmiddeleeuwse gehuchten van Voorste Heusden, 
Middelste Heusden, Achterste Heusden en Behelp. Feitelijk één lange 
lintbebouwing aan een oude doorgaande route van Asten naar Weert. De 
naam Heusden wordt voor het eerst genoemd in 1464. Toen maakten de 
oudste delen van Heusden deel uit van het bezit van de heren van Asten. 
De pachtgronden werden hosden of hoesden genoemd, waar Heusden 
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waarschijnlijk zijn naam aan heeft te danken. Aan de hand van de kaart 
van 1832 wordt in de rapporten venneld dat er in de plangebieden huizen 
stonden. Onduidelijk is hoe oud deze boerderijen waren, maar dit gaat 
mogelijk terug tot in de late Middeleeuwen, zoals onlangs door Piet Aarts 
is aangetoond met zijn historisch bronnenonderzoek naar Antoniusstraat 
45. In 1947 vindt hier een grote brand plaats, waarbij 11 boerderijen aan 
de Antoniusstraat en ' t Hoekske in vlammen opgingen. 
In alle gevallen wordt gewezen op de hoge archeologische verwachting 
van de terreinen, die gebaseerd is op de aanwezigheid van een dekzandrug 
met oude akkerlaag, een esdek. Het terrein aan 't Hoekske lijkt echter te 
zeer te zijn verstoord, waardoor geen vervolgonderzoek wordt 
geadviseerd. Wel wordt gewezen op de het belang van de hier aanwezige 
resten van een in 1947 verbrande boerderij in de ondergrond, met 
mogelijke voorgangers. In het advies aan de gemeente wordt echter geen 
vervolgonderzoek aanbevolen! Het terrein op de hoek Antoniusstraat- 't 
Hoekske, wordt op basis van vier grondboringen eveneens als verstoord 
geclassificeerd. Het feit dat op deze plek al eeuwenlang boerderijen 
stonden, die de ondergrond verstoord hebben (en dus archeologische 
sporen hebben achtergelaten), wordt niet besproken. Vervolgonderzoek 
wordt om die reden afgeraden. 
Uit het booronderzoek in plangebied Antoniusstraat 19 blijkt dat ook hier 
~ bodem deels verstoord is, maar dat met name het oostelijke deel (het 
achterterrein) intact is. Ook zijn er vondsten gedaan in de boringen, 
bestaande uit een vennoedelijk scherfje Romeins aardewerk en een 
bewerkt stukje vuursteen, die mogelijk wijzen op bewoning. In verband 
met de geringe te verstoren oppervlakte (bouw van een woning) wordt 
door BAAC bv een archeologische begeleiding van de 
grondwerkzaamheden aanbevolen. 
In al deze gevallen dient de gemeente Asten als bevoegd gezag te 
beslissen of deze archeologische onderzoeken voldoen aan de door hun 
gestelde eisen. Aangezien archeologisch beleid in Asten vooralsnog 
ontbreekt, zal het (belang van) archeologisch onderzoek naar het 
achterhalen van de ouderdom van het gehucht Heusden helaas (nog) niet 
in hun beslissing meewegen. 
Lit. 

• Y. den Otter (2007) Gemeente Asten, Antoniusstraat te Heusden 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen, (BAAC-rapport V-07.0094), 's-Hertogenbosch. 
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• c.c. Kalisvaart (2007) Plangebied 't Hoekse (gemeente Asten). 
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 
(karteren de fase), (BAAC-rapport V-07.0250), 's-Hertogenbosch. 

• E. Rondags (2007) Inventariserend veldonderzoek, deel karterend. 
Sint-Antoniusstraat 12 te Heusden, gemeente Asten (Synthegra 
Archeologie rapport), Weert. 

DE WIELPUT 
Als vaste oeververbinding over de Zuid Willemsvaart in 2008; 

De aanleiding tot het schrijven van dit artikel is de naam "Wielput", die 
gegeven zal worden aan het nieuwe viaduct welke een verbinding gaat 
vonnen tussen Someren-Eind en Asten-Heusden. 
Deze nieuwe brug over de Zuid Willemsvaart komt enkele honderde? 
meters zuidelijker liggen dan de zandweg van voor de kanaalaanleg m 
1826. 
De Wielput, een gehuchtje van enkele boerderijen, kent een historie, wat 
hieronder beschreven zal worden. 

De naam Wielput komt al voor in 1382 in het Rechterlijk Archief van 
Someren (bron Van d'n Aabeemd tot de Zwijnsput). Wiel, weel en 
waal zijn gebruikelijke benamingen voor kolken, waterplassen gevonnd 
bij dijkdoorbraken en bij de uitstroom van watennolens. 
Ook in het boek "Asten-Someren, mens en landschap in de loop der 
eeuwen" wordt melding gemaakt over een ruzie betreffende 
grensconflicten. In dit geval tussen Asten en Someren waarbij een aantal 
inwoners van Someren gevangen genomen waren omdat ze op Asten's 
grondgebied turf hadden gestoken. 
Zo kwam er in 1544 een schikking waarbij de grens tussen Asten en 
Someren zou lopen van de Seven Meeren recht naar de Wielput. De 
Wielput zou in gemeenschappelijk gebruik blijven door de inwoners van 
beide dorpen. 
Dit historische verhaal speelt zich af bij een hoeve met land gelegen aan 
de weg van Asten via Heusden naar Someren (boerderijen nabij half 12) 
naar Nederweert en Weert. Op oude kaarten is dit zandweggetje nog terug 
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te vinden want deze liep vanuit het Behelp richting Sengersbroek, langs 
de boerderij van Wijnen richting de Aa en via de Kalkweg naar Half 
Twaalf. Door de aan1eg van de Zuid Willemsvaart kwam een gedeelte van 
Someren aan de Astense kant te liggen. De boerderijtjes die hier lagen 
waren gebouwd toen de Wielput werd ontgonnen. 

"Uit de historie van de wielput en de Heer van Asten" 
Zoals zo vaak is er sprake van een erfdeling met problemen gedateerd 8-
7-1632. 
Jenneken en Merye, dochters van Wyleem Frans Tymmermans, Heer Jan 
priester wonende bij Ceulen en Aert Frans Tymmermans delen de 
nagelaten goederen van wijlen hun ouders. 
De eerst genoemden krijgen o.a. drye deelen in de huysinge, de drye 
deelen in land aen den Stap naer Somersche sijde, drye deelen van het 
groesveld aengelegen op Heusden naeste het sloot en drye delen in het 
hooyvlet "de weyen" bij Wilput gelegen naar Weert toe. 
Aert Frans Tymmermans zal zich tevreden houden met "soo veel erffs van 
den andere lande als hem competeert in placke daerop de pricipaele 
huysinge staat ". 
Ook krijgt Aert Frans de halve schuur, Y4 deel aan de Stap, Y4 deel in het 
eusselveld tussen de erfenisse van Aert Daendels en Y4 van de beempt 

. ~elegen bij de Wilput - de Weyen. 

Waarschijnlijk is Aert niet tevreden geweest wat blijkt uit de volgende 
aanklacht van schout Glaudi Ideleth. (Ingekort verhaal) 
Aert wordt ervan beschuldigd dat hij: "gekomen zijnde in het huis van 
zijn zusters, een van hen te hebben "geinvadeert" en ter aarde heeft 
geslagen en toen zij vluchtte, heeft hij haar met een "roer" gestoten en 
met zijn voeten getreden. 
Hij was naar het huis van zijn zusters gegaan omdat zijn moeder nog 
diverse meubelen en "haeffelijcke" goederen zoaks granen, beesten en 
andere huisraad had achtergelaten. "Succederend naer het recht en 
costuymen van dese dorpe ", meende Aert recht te hebben op een aantal 
zaken. Hij heeft zelfs aan zijn zussen gevraagd of zij de goederen in de 
minne wilde delen. Ook vroeg hij voor zijn arme kinderen "enig" rogge. 
Jenneke is toen heel kwaad geworden en heeft hem het huis uit gejaagd, 
hem beschuldigend van diefstal. 
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"Door langdurige patiëntie en gedwongen door nood en armoede ", heeft 
Aert het paard voor de kar gespannen en "eenighe quantiteit " graan 
opgeladen hebben. Hij wou het paard de volgende dag terug brengen en 
alles in de minne regelen. 
Jenneke heeft hem daarop "aengetast en bij de cleren treckende ende 
groote oproerte maeckende, hem diverse, dieverije, gelijck onredelijke 
vrouwepersonnen als dese is, naergeroepen". 
Voor het gerecht beweert hij dat: "mocht er enige blauwheyt aen haer 
lichaem" gevonden worden dan moet dat het gevolg geweest zijn van een 
ziekte en niet zijn veroorzaakt door hem. 
Hij beweert dat zijn zuster nog steeds probeert om hem uit te sluiten van 
zijn rechtmatig deel. Ook is er nog steeds geen inventaris gemaakt. 
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Ook beweert Aert dat zijn zus door "een geinfligeeerde quetsure soude 
blijven liggen" maar dat ze als een paard liep toen ze de vorster ging 
halen. 
Toen hij een dag later alle spullen terug kwam brengen onder de 
voorwaarde dat er gedeeld zou worden, zijn de zusters gaan klagen bij de 
officier en hebben ze alles behouden. Hij stelt dat het bij iedereen bekend 
is dat zijn zusters niets anders zoeken dan processen "ende met gewelt 
ende sonder recht haer in allen dinghen te stellen". 
In een verklaring van 2-11-1633 blijkt dat Aert nog steeds 
uitgesloten is uit zijn "patronieme goederen". Verder is hij door 
armoede en nood 'om zijn kleiene kinderen te onderhouden, 
genoodzaakt zijn "erfgoederen" te verkopen aan de Heer van Asten. 
Volgens een getuige had de aangeklaagde een stuk hout in zijn hand 
terwijl een ander had verklaard dat hij "een roer in syn handt soude 
hebben gehadt". 
Ook werd de getuigenis van Jan Willems niet "bequaem" gevonden 
omdat dese een zoon van de pachter en de heer van asten was en "in 
desen principael en aenlegger". 

Uit een aantal stukken uit de periode 7-6-1632 blijkt dat de twee dochters 
al op jonge leeftijd inzage wilden hebben in de stukken met betrekking tot 
hun ouders maar dat dat afgewezen is. Het betrof hier een betaling van 42 
gulden en 17 stuivers. 
Uit de stukken blijkt dat de moeder van de 2 meisjes 42 gld en 17 stuivers 
zou hebben ontvangen voor "de mondcosten voor den bastart van Mr. 
Goort Cuylmans ". 
Eigenlijk had de moeder recht op f 122 maar het enige wat Mr.Cuylmans 
had nagelaten waren goederen van "nul" waarde. 
Verder zou die Mr. Goort Cuylmans ook bij wijlen Lijnken Shaesen een 
natuurlijke zoon verwekt hebben genaamd Goort. Hij zou hiervoor 
betalen het 1 e jaar f 30, het 2e jaar f 20 en de andere 12 jaar f 12 . Maar 
hij heeft de mondcosten nooit betaald maar wel veel en diverse goederen 
te hebben nagelaten. Maar ze hebben de goederen aanvaard en de 
achtegalten schulden betaald. 

Dat we hier te maken hebben met "aparte" dames blijkt uit een ambtelijk 
stuk uit 1633 waaruit blijkt dat er een koe in beslag genomen is, die 
eigendom was van beide dames. De koe weidde in het euselveld van de 
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eiser (W. Willemsen van den Berghe) en deze eist een schadevergoeding 
in de gemaakte kosten. 
Over de dames wordt het volgende gezegd: 
"want die voors. dochteren, personen sijn abstinaet ende sonder 
vers tandt, die weleken nyte anders en sijn soeckende dan met veel 
leughenen een ander te bedrieghen ende processen te moveren waerinnen 
sij sijn glorierende, gelijek als sy tegenwoordich wel meer als vijf 
loopende processen sijn hebbende". 

Tot zover het verhaal wat zich afspeelde tussen Heusden en Someren
Eind. 
De afloop is bij ondergetekende niet bekend. 

Ton van Hoek (met dank aan Piet Aarts) 

Boerenbedrijf vanaf ca.1750 tot heden: Rond 1853 gekocht door Sengers, 
die dit stuk grond kocht vlakbij de Wielput, en hier splitste de weg naar 
Nederweert in tweeën, in een winter en in een zomerroute (doorgang 
beekdal). Oorspronkelijk stond er een schaapskooi. 
Uit de monumentenbeschrijving van De Vonder Asten Someren, 
betreffende Sengersbroekweg 7 en 9 "Gebruikshistorie" woning van ca. 
1750 tot heden. Eigenaren! bewoners Sengers; Wijnen. 
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ASTEN UIT DE ARCHIEVEN LAATSTE DEEL 3 

U vindt hier de verslagen van de bezoeken aan de gemeente Asten eind negentiende 
eeuw - begin twintigste - door de toenmalige commissaris der Koningin in Noord
Brabant Mr. A.E.J. van Voorst tot Voorst. 
Voorheen was hij burgemeester van Huissen en Gelders gedeputeerde. 
In 1894 werd hij commissaris der Koningin in Noord-Brabant. 
Hij speelde een actieve rol op het gebied van economie en infrastructuur. Ook had 
hij een groot aandeel in de elektrificatie in Noord-Brabant. In 1914 werd de PNEM 
opgericht, waarvan hij president werd 
Hij overleed injunctie op 27 juli 1928. 

Het vervolg van het verslag begint wat vreemd, maar wel weer boeiend .... 

Den 2 April 1907 kwam ik weer in Asten; per trein naar Helmond 
en vandaar per tram naar Asten; ik bezocht later nog Someren, 
vanwaar ik naar Helmond terug reed. 
Ik verleende audiëntie aan Jan Bluijssen, die hoopt later 
burgemeester of minstens secretaris te worden; hij was op het 
gymnasium in den Bosch en zakte in 1905 voor het eindexamen. 
Thans werkt hij als volontair op de secretarie van Heusden. 
Een zekere Wouters kwam zich beklagen, dat hem geene 

. machtiging tot het schieten van schadelijk gedierte uitgereikt 
was. 
Bij raadsverkiezingen wordt er bijna altijd gestemd; bijzondere 
drukte is er op zoo'n stemdag in de gemeente niet, ook niet in de 
herbergen; met drank wordt er niet gewerkt. 
De tram Helmond-Asten doet geen nadeel aan de Astensche 
huurkoetsiers; van uit Asten bezoeken thans heel wat reizigers de 
omliggende dorpen, die dat vroeger deden met een rijtuig uit 
Helmond. 
Hoewel B. en W. beweerden, dat de secretaris thans beter zijn 
best deed dan vroeger, hoorde ik later van Verdijk, dat het werk 
ter secretarie weinig verbeterd was. . ........... . 
Aan het raadhuis waren enkele goede verbeteringen aangebracht; 
de raadkamer is vergroot en netjes in orde gemaakt, de kamer ziet 
er thans zeer behoorlijk uit en wordt door burgemeester tevens 
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gebruikt als kamer voor zichzelf, en als vergaderkamer voor B. 
en W. Onder de raadkamer werd een vertrek ingericht als 
archiefkamer; ook dat vertrek, dat bijna gereed is, belooft zeer 
goed te worden. 

Oppositie tegen het gemeentebestuur wordt voortdurend 
gevoerd door Berkers, eertijds klerk ten kantore van notaris 
Rovers; na diens overlijden vestigde hij zich als zaakwaarnemer. 
Omdat hij als zoodanig niets te doen had, begon hij, zonder van 
drukken verstand te hebben, een drukkerij; daarin verloor hij veel 
geld; hij nam toen als associe een jongen Verbunt uit Ravenstein; 
nu is zijn zaak eene maatschappij op aandelen. 

Het laatst beschikbare grauwveen (100 H.A.) benevens het 
laatst beschikbare zwartveen (200 H.A.) voor een paar jaar aan 
V.d. Griendt verhuurd, die daarvoor jaarlijks f. 7000 betaalt. Dat 
geld wordt besteed voor ontginning; de Heide Mij. maakte een 
plan tot ontginning van een complex van 450 H.A. die 
gedeeltelijk natuurweide, gedeeltelijk bouwland en verder bosch 
moeten worden. De Heide Mij. is thans met zes ossen aan het 
ploegen.---
Een van de fIrmanten. Bluijssen, Jan Bluijssen- V.d. Heuvel 
maakt misbruik van drank, en is soms 14 dagen achter elkaar aan 
de rol in de gemeenste kleinste kroegjes; hij geeft een uiterst 
slecht voorbeeld. En zal, naar B. en W. vreezen, de oorzaak 
worden, dat op den duur de geheele zaak der familie Bluijssen 
opgeheven wordt. 
Men is zeer tevreden, dat het onderhoud der waterleidingen aan 
de gemeente kwam; men is thans bezig om met behulp der Heide 
Mij. de hoofd waterleidingen in orde te maken. 
Er is al weer een nieuwe dokter; de vorige, Hoying, leed aan 
bloedvergiftiging en moest daarom zijn uitgebreide praktijk er 
aan geven. 
De burgemeester, Switzar, maakte mij een zeer goeden indruk; de 
wethouders, met wie hij heel aardig omspringt, verweten hem, 
dat hij, na eene vergadering van B. en W. met hen in de herberg 
geen borrel wilde gaan drinken! Hij kwam nooit in een herberg! 
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Den 9 mei 1911 bezocht ik vanuit Eindhoven de gemeente Asten, 
Someren en Geldrop. Aan het station te Deurne vond ik mijn 
rijtuig, waarmede ik de tournee maakte. 
Nu het ontslag van de secretaris Slaats door de Koningin 
gehandhaafd werd, is er nog steeds geen secretaris. B. en W. 
droegen als zoodanig voor 1 ste den burgemeester, 2de een zoon 
van den secretaris van Uden. De raad weigerde reeds twee maal 
eene benoeming te doen; men wil den burgemeester niet, omdat 
men niet alle macht in de handen van een persoon wil leggen. De 
Raadsleden informeren zelfstandig naar de 18 sollicitanten. 
Vermoedelijk zal de benoeming geschieden buiten de 
aanbeveling om. Aanvoerder van de oppositie tegen B. en W. is 
het Raadslid Berkvens.---
Groote plannen tot den bouw van een nieuw Raadhuis, men heeft 
ene bouwplaats gekocht aan de Markt, schuins tegenover het 
tegenwoordige Raadhuis.-Naast het Raadhuis zal er eene 
woning gebouwd worden voor den burgemeester; deze zal f. 400 
huur betalen. 
I]<: wees aan B. en W. enkele kapitale fouten in het bouwplan aan. 
Er vertrokken nogal enkele huishoudens naar Philips te 
Eindhoven, daardoor ontstond geen woningnood, 
niettegenstaande er haast geen nieuwe woningen gebouwd 
werden. 
De veenexploitatie is haast afgeloopen; grauwveen is er niet 
meer, zwartveen nog ongeveer 250 H.A. Thans geëxploiteerd 
door v.d. Griendt; deze betaalt daarvoor tot 1925 per jaar f. 
7000.- Men heeft 31 H.A. aangelegd tot dennenbosch, en 46 H.A. 
tot weiland; van dit laatste is 13 H.A. niet veel waard; de rest is 
goed.-
Nog plus-minus 425 H.A. kunnen ontgonnen worden, waarvan 95 
H.A. tot weiland. 220 H.A. tot bouwland en de rest tot 
dennenbosch. Vroeger was men bij de Heide Maatschappij; thans 
werkt men in eigen beheer, terwijl men de hulp heeft ingeroepen 
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van het Staats boschbeheer, maar tot nu toe voor die hulp nog 
niet aan de beurt kwam.-
Het onderhoud der waterleiding kost veel geld; per jaar f. 1200 
tot f. 1500; ze zijn goed in orde. 
Van de familie Bluijssen woont niemand meer in Asten; hunne 
fabriek is in handen van Engelschen, en werkt thans met 30 man; 
men fabriceert margarine. 
De financiën van de gemeente zijn zorgeischend; men gaf voor 
den bouw van de kerk f.65.000 en voor de tram f.80.000; groote 
uitgaven zijn nog te doen voor een raadhuis f. 25.000. en voor 
een barak voor besmettelijk zieken ....... ? Als men zuinig beheert 
hoopt men het te kunnen blijven stellen zonder plaatselijke 
belastingen.-
Ik heb er aanmerking op gemaakt, dat gemeenteontvanger de 
effecten van de gemeente bewaart; men heeft m.i. niet het recht, 
hem daarvan de verantwoording te doen dragen.-

Den 5 juni 1916 bezocht ik per auto van uit Helmond de 
gemeente Asten en Helmond. Door eene vergissing van Verdijk 
kwamen wij met een verkeerde trein uit den Bosch, waardoor wij 
een uur te laat in Asten arriveerden. 
De burgemeester maakte mij een treurige indruk; er gaat van 

hem niet de minste kracht uit; hij waait met alle winden mee; en 
hij voert zelf niet veel uit.-
Voor den bouw van een nieuw Raadhuis werd een mooi terrein 
gekocht; nu deugt dat terrein weer niet, en is de beste plaats daar 
waar het oude Raadhuis staat.-
Voor een barak voor besmettelijke ziekten zal nu weer bestemd 
worden het gebouwtje, waar nu acilyleengas gemaakt wordt; 
maar dat kan eerst buiten gebruik gesteld, wanneer Asten 
electrisch licht heeft.-Alles wordt uitgesteld en er gebeurt niets. 
Het register van exploitatie van gemeentelijke bezittingen was 
sinds 1910 niet bijgewerkt. Den burgemeester een formeel 
standje gemaakt en hem gezegd, dat ik zijne tekortkomingen zou 
noteren.-
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Grauwveen heeft Asten niet meer; behalve wat v.d. Griendt 
exploiteert heeft Asten nog 150 H.A. zwartveen, benevens overal 
nog kleinere stukken en brokken, voldoende voor de behoefte der 
bevolking voor zeker vijftig jaar. 
Aangelegd werd 45 H.A, weiland; verder wil men niet gaan, want 
dan kan men het niet kwijt.-Er is 210 H.A. dennnebosch, 
waarvan 60 H.A. van twintig jaar 20 H.A. van tien jaar en de rest 
jonge boschen, aangelegd door Staatsboschbeheer. Jaarlijks 
wordt nog plus/minus 40 H.A. tot bosch ontgonnen; voorlopig 
heeft men daarvoor nog 290 H.A. beschikbaar.-Van de 
uitgestrekte bezittingen, van welke vele terreinen zeer geschikt 
zijn voor ontginning zou men gaarne eenige complexen 
verkoop en. 
Er is in Asten groot gebrek aan arbeiders woningen; men wil 
eene vereeniging oprichten, om met financiele hulp van het Rijk 
tot den bouw van een voldoende aantal woningen te komen. 

Den 6de augustus 1920 kwam ik weer in Asten. De 
raadverkiezingen brachten daar in het gemeentelijke bestuur 
&r0ote veranderingen: zes raadsleden werden vervangen. Ik vond 
daar andere wethouders dan in 1916 een anderen secretaris en 
een anderen ontvanger. 
Op de secretarie zitten een secretaris, een hoofd ambtenaar, een 
schrijver en een volontair! Die menschen hebben natuurlijk geen 
voldoende werk; zoo worden luiaards gekweekt! De administratie 
ter secretarie liet veel te wenschen over; het doozenstelsel was 
geheel versleten en moet door en ander vervangen worden; 
gelukkig voteerde de Raad daarvoor het noodige bedrag. 
Ter voorziening in den woningnood werden 32 woningen 
gebouwd; men is thans bij. Aan de gemeente kost dat jaarlijks f. 
1700.-
De wethouder van der Laak - geen ongeschikte boer - is 
voorzitter van de Pee1commissie.- Asten laat thans door 
Staatsboschbeheer 290 H.A. bebosschen, de helft ongeveer zal 
gereed zijn.-Verder is het tegenwoordige systeem van 
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ontginnen de gronden voor 45 jaren in erfpacht te geven: de 
Peelcommissie taxeert de gronden; van de waarde betaalt de 
erfpachter 4 'li%; bovendien schiet de gemeente f.150 per H.A. 
eveneens tegen 4 'li% voor, om den pachter in staat te stellen het 
land te bewerken en daarvan de eerste vruchten te plukken.-

De gemeente dokter had f.l1 00 en vrij wonen; hij vertrok naar 
Eindhoven.-Asten kan geen opvolger vinden; toen kwam de 
oude dokter terug op f.3500 + vrij wonen + f.1 000 verhuiskosten. 
Men klaagt erg over de tram Helmond-Asten; de vervoerkosten 
zijn te duur; een wagon steenkool kost aan vracht van Heerlen 
naar Helmond f. 45,- en van Helmond naar Asten f. 25,-. 
Was het maar een locaalspoor, dan had men niet dat kostbare 
overladen in Helmond. 

Ik heb getracht bemiddelend op te treden in het conflict 
tusschen den gemeenteraad en Prof. van Swaay over het 
aansluiten van Asten aan het provinciale net; van Swaay was 
gekomen om met de Heeren te overleggen ten einde tot eene 
nadere overeenkomst te komen; de Heeren gaven hem te 
verstaan, dat hij met cijfers goochelde en hen wilde bedriegen, 
waarop van Swaay boos werd, zijn papieren bij elkaar pakte en 
vertrok. B.en W. beweerden, dat het niet verkeerd bedoeld was, 
en hadden nog in dien zin aan van Swaay den eigen avond 
geschreven. Thans heeft Mr Saeff de zaken in handen en zal 
moeten trachten eene vorm formule te vinden om tot een 
convenant te komen.-

Den 9den augustus 1924 kwam ik weer in Asten. 
De ter voorziening in den woningnood gebouwde 32 woningen 

zijn zeer in trek. Ze zijn voortdurend bewoond; de huren loopen 
van f.3 tot f 4,25. De exploitatie kost aan Asten jaarlijks circa f. 
1350,- Op het moment werkt het particulier initiatief voldoende; 
tot nu toe werden er in 1924 dertig vergunningen voor 
woningbouw afgegeven. 
Bij de laatste Raadsverkiezing werd Wethouder Eijsbouts 
afgestemd 
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Toch zijn er geen partij schappen. Maar tusschen de leden van de 
familie Eijsbouts en de aan hen geparenteerde familie Zengers 
bestaat hevige ruzie, die ook bij de Raadsverkiezing tot uiting 
kwam ... In den Raad zitten 6 landbouwers, 4 burgers en een 
arbeider .. _ Zij wonen goed over de gemeente verdeeld, behalve 
dat het gehucht "Dijk" niet meer in den Raad vertegenwoordigd 
IS. 

De inwoners hebben zich langzamerhand aan belasting betalen 
moeten gewennen; thans worden geheven 100 opcenten op de 
vermogensbelasting, 75 op de Rijksinkomstenbelasting, 25 
personeel, 40 gebouwd en 20 ongebouwd.---
Het electriciteitsbedrijf gaat goed; maakte in 1923 eene winst van 
f. 5000,- Behalve de kom zijn Ommel en Heusden aangesloten, 
terwijl in 1924 de aansluiting van Laarbroek tot stand kwam. Er 
zijn 425 aansluitingen, waaronder 40 motoren. Licht 50cnt en 
kracht 25cnt. 
Bij brand had men meestal gebrek aan water; de firma Deibel uit 
Leeuwarden zal voor f. 960,- een nortonput slaan in de kom; hij 
garandeert dat de put niet zal verzanden;-- slaagt de proef, dan 
~al men successievelijk op de diverse gehuchten eveneens 
nortonputten slaan.-
Het gemeentelijk archief werd door Mr. Vandam 
geinventariseerd; inventaris werd bijgewerkt door Mr. Smit. 

Van het gemeentelijk bezit circa 3100 H.A. toonde men mij 
eene mooie kaart. Van wat gemeente deed tot ontginning van 
gronden maakte de burgemeester eene goede gedeeltelijke 
beschrijving. Ik heb er sterk op aan gedrongen, dat die 
beschrijving zoo volledig mogelijk zal gemaakt worden.-
De zwartveen exploitatie van van de Griendt van 250 H.A. 
zwartveen werd door dezen met f.142.000 in eens afbetaald; hij 
mag tot 1929 turf blijven steken. 
Asten zal nog ongeveer 100 H.A. zwartveen hebben; exploiteert 
die zelf; de turf is duur; in 1923 voor f. 16.846 turfverkocht 
Staatsboschbedrijfbeboscht volgens contract 290 H.A.; het werk 
is bijna gereed. 
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Gemeente verpacht veel heide op langen termijn; plus/minus 450 
H.A.; waarde wordt geschat door Peelcommissie; van de 
geschatte waarde wordt 4 Y2 % betaald; gemeente geeft 
bovendien de verlangde f. 100 tot f. 150 voorschot per H.A. tegen 
4 Y2 % om het in cultuur brengen mogelijk te maken. 

18 H.A. weiland verpacht voor 6 jr. 
300 H.A. dennebosch. 
Circa 2000 H.A. inculte; te goed voor dennenbosch; brengen aan 
strooisel f. 500 per jaar op. 
Geen groot waterbezwaar, maar Vlierden moet aan zijn kant 
beter vegen 
Gemeente is gedeeltelijk gerioleerd 
De warenkeuringsdienst acht men zeer nuttig. 
Op het moment geen werkeloosheid; 1922/23 had men er 25; 
1923/24 nog 15. Op de boerenleenbank is f. 325.000 ingelegd, 
waarvan f. 170.000 weer in de gemeente geplaatst. 
De diverse industriëelen werken druk, vooral de nieuwe 
stroohulzenfabriek van P.C. van Heugten. Alleen de Astensche 
ijzergieterij klaagt over slapte in zaken. 
Door den val van de Hanzebank werden ook hier beduidende 
verliezen geleden; het juiste bedrag wist men niet te noemen. 
De onderlinge Astensche Brandverzekering Maatschappij heeft 
eene reserve van 30 mille .. 

NAAR EEN GEMEENTELIJKE 
MONUMENTENLIJST IN ASTEN 

Ria Berlwens 

Inleiding 
Op 10 juli 2006 kreeg heemkundekring De Vonder opdracht van de 
gemeente Asten voor een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden 

31 



van gebouwen die in aanmerking komen als gemeentelijk monument. Het 
onderzoek had het karakter van een quickscan, omdat diepgaand 
onderzoek, gezien de omvang van de door de gemeente aangedragen lijst 
(225 panden) en de complexiteit van het onderzoek, jaren zou vergen. 
Uitgangspunt voor de lijst met panden vormden de inventarisatie van 
cultuurhistorisch waardevolle panden van de heemkundekring uit 1973 en 
het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) door de provincie uit 1992. 

In 2005 heeft het Monumentenhuis Noord-Brabant in opdracht van de 
gemeente Asten de "bekende" waardevolle bebouwing in de gemeente 
Asten geïnventariseerd. In totaal gaat het om ca 160 panden/complexen. 
Daarbij heeft het Monumentenhuis Noord-Brabant beoordeeld: 

• de architectonische waarde 
• de ruimtelijke samenhang/landschappelijke waarde 
• de gaafheid van de bouwmassa en detaillering 

De gemeente Asten gaf er, mede op aandragen van het Monumentenhuis, 
de voorkeur aan om de cultuurhistorische waarde door de 
heernkundekring te laten beoordelen, gezien de expertise die wij in huis 
hebben. 

Voor het onderzoek werd een werkgroep samengesteld bestaande uit: Ria 
Berkvens, Martien van Helmond, Jan Heyligers, Pieter van Hoek, Henk 
van Houten (+), Ad Kersten en Hans van de Laarschot (redactie). 

Stand van zaken mbt monumenten Asten 
Monumenten zijn bouwwerken en terreinen die meer dan 50 jaar geleden 
zijn gebouwd of aangelegd en die van algemeen belang zijn door hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische 
waarde. Bij rijksmonumenten gaat het om bouwwerken en terreinen die 
voor Nederland als geheel belangrijk zijn, terwijl het bij gemeentelijke 
monumenten gaat om gemeentelijk belang. Het belang van de 
cultuurhistorie wordt in de Monumentenwet 1988 mede beoogd door het 
aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit zijn groepen van 
onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, 
hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun 
wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich 
één of meer monumenten bevinden. De gemeente Asten telt momenteel 20 
rijksmonumenten, waarvan 16 panden en 4 diversen, zoals de kasteelruïne 
en het Mariareliëfvan Omme\. Als een van de weinige Brabantse 
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gemeenten kent Asten (nog) geen gemeentelijke monumenten of 
beschermende dorpsgezichten. 

Eerder onderzoek 
In 1973 werd op verzoek van het toenmalige gemeentebestuur al een 
eerste inventarisatie gehouden naar historisch waardevolle boerderijen en 
andere gebouwen in de gemeente Asten. Daarin werd reeds een eerste 
advies gegeven welke panden voor bescherming in aanmerking kwamen 
(van de toen 7 voorgestelde panden zijn er echter al weer twee boerderijen 
afgebroken). Bovendien werd toen ook al geadviseerd om bepaalde straat
en dorpsbeelden te beschermen, waaronder Achterbos, het Koningsplein -
Julianastraat, het Lindeplein en het helaas verdwenen plein met 
boerderijen aan de Kennisstraat-Jan van Havenstraat in Omme\. 
In 1992 werd door de provincie in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project (MIP) een eerste overzicht gemaakt van waardevolle 
nederzettingen, gebouwen en groenelementen tot ca. 1940. De panden van 
de MIP vinden we terug op de huidige CHW, aangevuld in 2004 nav 
boerderijeninventarisatie van de boerderijenstichting. 

Werkwijze Quickscan Cultuurhistorie 
Als we praten over cultuurhistorie denken we niet alleen aan 
archeologisch erfgoed, maar ook aan historisch-geografische, 
bouwkundige, industriële en andere cultuurhistorische elementen. 
Voorbeelden zijn aardewerk scherven, oude boerenschuur, grenspalen, 
holle wegen, oude bomen en heggen, verkavelingspatronen en bolle 
akkers. Cultuurhistorische waarde heeft vooral betrekking op de lokale 
geschiedenis. In dit kader is de historische plaats die een object in het 
beeld van het dorp of het landschap inneemt belangrijk. Wanneer een 
object van oudsher een belangrijke rol speelt in het straat- of dorps beeld 
(bijvoorbeeld een toren) kan dat bijdragen tot de monumentale waarde. 
Cultuurhistorische waarde kan verder gebaseerd zijn op belangrijke 
gebeurtenissen die een gebouw of op een terrein hebben plaatsgevonden, 
met een belangrijke functie die het heeft gehad of met het feit dat er een 
belangrijk persoon is geboren of gestorven. In dat geval wordt gesproken 
van herinneringswaarde. Ook kan een terrein herinneringswaarde 
ontlenen aan een belangrijk bouwwerk dat er in het verleden heeft 
gestaan. 
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De criteria voor de cultuurhistorische waardering door de 
heemkundekring werden door de gemeente aangedragen en luiden als 
volgt: 

• aan het object zijn historische herinneringen verbonden 
• het object vertegenwoordigt een belangrijk aspect van de sociale of 

economische geschiedenis 
• het object is representatief voor een bepaalde fase in de 

ontwikkeling van dorp of streek. 

Het onderzoek bestond uit: 
1. Interviews 
In gesprekssessies in het Heernhuis met de gehele werkgroep hebben Piet 
Aarts, Thijs Berkers, Ton Berkers, Martien Klaus, Frans Lingg, Harrie 
Verdijsseldonck, Jan Verdijsseldonck, Han Vinkenen Christ Warnar, allen 
kenners van de locale geschiedenis, met panden uit Asten, Ommel en 
Heusden hun historische kennis van die objecten gegeven. 
Pieter van Hoek, Ad Kersten, Martien van Helmond hebben, waar 
gewenst en mogelijk, persoonlijke interviews afgenomen bij huidige en 
vroegere bewoners. 

2. Archiefonderzoek 
In de archieven van de gemeente Asten bij het Regionaal Historisch 
Centrum is door Pieter van Hoek, Ad Kersten en Hans van de Laarschot 
gezocht naar de bouwdossiers van de panden die in de 20ste eeuw 
gebouwd zijn. Een bouwvergunning is verplicht sinds 1905. Uit de jaren 
1905 tot 1920 zijn in Asten jammer genoeg niet veel bouwdossiers 
bewaard gebleven. Vanaf 1920 zijn ze volledig bewaard. De beschikbare 
bouwdossiers leveren informatie op over de bouwhistorie (bouwer, 
architect, bouwjaar). Op het gemeentehuis van Asten is door Ad Kersten 
en Hans van de Laarschot de index op de bouw- en sloopvergunningen 
doorgespit. Deze index geeft met name informatie over verbouwingen, 
nieuwbouw en sloop van gebouwen, wat als een indicatie van de gaafheid 
en de dynamiek kan worden gezien. 

3. Literatuuronderzoek 
Ria Berkvans en Hans van de Laarschot hebben door archiefonderzoek uit 
bestaande litteratuur zoveel mogelijk feiten gedistilleerd. 

4. Beeldverzameling 
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Martien van Helmond en Pieter van Hoek hebben uit de verzameling van 
Christ Warnar de oudst mogelijke foto's van de panden geselecteerd. 
Deze zijn in de rapportages opgenomen. Indien er geen foto voorhanden 
was, is deze lacune opgevuld met een foto van de mogelijk beschikbare 
bouwtekening. Digitale foto's hiervan zijn gemaakt door Hans van de 
Laarschot. 

Alle verzamelde gegevens zijn door Hans van de Laarschot vastgelegd 
per pand in een vast formulier, waarbij de bouwhistorie, de 
gebruikshistorie en de representativiteit worden weergegeven. Bovendien 
is extra (cultuur)historische informatie verstrekt in de vorm van oude 
adresseringen, die van belang is bij nader onderzoek; namen van 
gebouwen; gevelstenen etc. De beschikbare foto's en de bouwtekeningen 
maken vergelijking mogelijk met de huidige toestand. De gegevens uit het 
literatuuronderzoek en de interviews zijn vermeld bij de bouwhistorie 
e%f de gebruikshistorie. 

Alle informatie is tot slot op handzame wijze bijeengebracht in de een dik 
rapport, dat wordt afgesloten met een aantal bijlagen, om de selectie 
vanuit verschillende cultuurhistorische invalshoeken te kunnen insteken. 
Het betreft: 

Bijlage 1. Culturhistorische waarden in alfabetische volgorde 
Bijlage 2. Culturhistorische waarden van hoog naar laag 
Bijlage 3. Bouwperiode 
Bijlage 4. Identiteit 
Bijlage 5. Architecten (20ste eeuw) 

Conclusies 
Inmiddels is het rapport officieel aan de gemeente overhandigt en 
gepresenteerd aan de gemeenteraad, na afloop van een korte 
rondwandeling door het centrum van Asten onder leiding van Ad Kersten. 
Bij de presentatie hebben we ook enkele kritische noten geplaatst, die 
hieronder worden samengevat: 

• De basis van de door de heemkundekring beoordeelde lijst wordt 
gevormd door het MIP rapport. Dat houdt in dat monumenten / 
objecten daterend van de periode na 1945 niet aan bod komen. 
Objecten van na 1945, zoals wederopbouwboerderijen zijn destijds 
bij toeval in de MIP-rapportage van Asten opgenomen. Er zijn uit de 
wederopbouwperiode echter meer objecten van na 1945, die de 
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status van gemeentelijk monument met recht kunnen dragen en de 
weging daarvan dient dan ook in de juiste context te gebeuren. Denk 
daarbij ook aan typerende en moderne bouwkunst van na de oorlog. 

• De Vonder zou een aantal panden/objecten wel in de lijst 
opgenomen willen zien die er nu niet op prijken. Gedacht wordt aan 
bijgebouwen als schuren, kleine monumenten, 
oorlogsherinneringen, kruisbeelden, en soorten gebouwen als bijv. 
scholen. Maar ook kleine objecten als bruggen, stuwen en 
wegkruisen. Een aantal van deze objecten zijn toevallig op de lijst 
van de MIP terecht gekomen en hiervoor geldt dan ook hetzelfde als 
voor de vorige categorie. 

• Naast de inventarisatie van deze 225 panden wordt nog een vrij 
groot aantal huizen gemist, waaronder duidelijk enkele bijzonder 
oude boerderijen, waaronder bijvoorbeeld Oostappensedijk 48. De 
inventarisatie zou zich dus niet alleen moeten richten op eerder 
beschreven gebouwen in de MIP of door het Monumentenhuis. 

• Historisch-geografische elementen als wegen, groenstructuren en 
waterlopen. Hiermee samenhangend zijn natuurlijk de 
dorpsgezichten en straatbeelden, maar ook landschappen. De 
heemkundekring wil de gemeente aanraden om ook de niet door het 
monumentenhuis genoemde objecten te inventariseren; in het 
bijzonder wordt gedacht aan beeldbepalende straatgedeelten en 
historisch-geografische elementen. We dringen dus aan op een 
bescherming van niet alleen de afzonderlijke gebouwen, maar juist 
het samenhangende verhaal over de geschiedenis en de wijze 
waarop dat verhaal kan worden afgelezen aan plekken en patronen 
in het landschap. 

De heemkundekring adviseert de gemeente Asten om de rapportages van 
het monumentenhuis en De Vonder naast elkaar te leggen en daarna de 
discussie te voeren over de vraag welke panden/objecten aangewezen 
kunnen worden als gemeentelijk monument. Daarbij dringen we aan op 
den spoedige vaststelling van de monumentenlijst met bijbehorende 
monumentencommissie. Er is tot nu toe teveel moois afgebroken waarbij 
een hoop historie verloren is gegaan. Historie die het karakter van ons 
dorp versterkt en waarmee Asten zich kan onderscheiden van andere 
dorpen. 

36 

Voor het raadplegen van het heemkunderapport kunt u terecht op onze 
website (www.heemkundekringdevonder.nl). waar het volledige rapport 
digitaal beschikbaar is. Opmerkingen, aanvullingen en dergelijke daarop 
zijn meer dan welkom en we nodigen u dan ook uit om te reageren. 

Atbeeldingen en tabellen: 
1. Overzicht van Astense rijksmonumenten en hun datering 
2. Formulier rapportage uit de quickscan Bergdijk 11 (Öptioneel,) 
3. Overzicht van het aantal panden uit de quickscan naar tijdsperiode 
4. Oudste panden van Asten 
5. Identiteit van de gescande panden 

Atb. 1: Overzicht van Astense rijksmonumenten en hun datering 

Straat Nr. Biizonderheden Datering 
Dubbeldenstraat, 4, 6 en 8 Panden naast De Bruin Midden 1ge 
Mgr. Den eeuw 
Jul ianastraat 2 Villa Bluijsen Ca. 1880 
Kasteellaan Kasteelruïne 14-16e eeuw 
Kerkstraat I graf op begraafplaats Ca. 1900 
Kleine Marktstraat 4 Café Pallieter Ca. 1765 
Koningsplein 1 Bartholomeus 1904 
Koningsplein 10 Oude postkantoor 1880 
Koningsplein 12, 14, o.a. pand De Bruin 17e?/18e 

16 eeuw 
Marialaan I processiepark 1905-1906 
Marialaan ivoren reliëf en kruisbeeld 14e eeuw 

in R.K. kerk 
Markt 16 I postkantoor 1920 
Molenweg 23 Molen 16-20e eeuw 
V orstermansplein 10 en 12 Mariaschool 1918-1919 
Wilhelminastraat 3 R.K. kerk 1896-1898 
Wilhelminastraat 27 kloostervi Ua Ca. 1870 
Aantal = 16 panden en 4 
divers 

Atb 2. Formulier rapportage uit de quickscan Bergdijk 11 
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Atb. 3: Overzichtstabel van het aantal panden uit de quickscan naar 
tijdsperiode 

Aantal Datering Bouw Aantal 
panden jaar rijksmonumen-
Quickscan ten 

- 14-16e eeuw 1 (ruïne) 

- 16-20e eeuw 1 (molen) 

- 17e?/18e eeuw 3 (panden de 
Bruin) 

14 18de eeuws 
Ca 1750-

1 
1788 

11 1 e helft 19de eeuw 
Ca 1800-

1840 
-

20 2de helft 19de eeuw 
Ca 1850-

8 
1899 

13 
20ste eeuws (voor Ca 1900-

1 
bouwvergunning) 1905 
20ste eeuws 

Ca 1906-.. 40 (bouwvergunnin-
1925 

2 
gen) 
20ste eeuws 

Ca 1926-
34 (bouwvergunnin-

1940 
-

gen) 

Atb. 4: Tabel oudste panden van Asten 

Kasteel (boerderij) 14-16e 

rii ksmonument eeuw 
16-20e 

Molen rijksmonument eeuw 
Koningsplein 12, 14 en 16 17e_18e 

rijksmonument eeuw 
Bergdijk 11 ca 1750 
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Prins Bemardstraat 22 ca 1750 
Sengerbroekweg 7 ca 1750 
Lindestraat 7 ca 1751 
Achterbos 12 ca 1760 
Voordeldonk 91 ca 1760 
Kleine Markstraat 13 
rijksmonument ca 1765 
Rinkveld 1 ca 1769 

Atb 5: Tabel Identiteit van de gescande panden 

Identiteit gescande 
panden Aantal 

1. Bestuur 13 
2. Gezondheidszorg 7 
3. Huisvesting 127 

Industrie & handel & 
4. ambacht 49 
5. Landbouw 63 
6. Nutsvoorzieningen 1 
7. Onderwijs 7 
8. Ontspanning 17 
9. Oorlog 5 

10. De Peel 0 
Religie & 

11. levensbeschouwing 12 
12. Verkeer en vervoer 6 

Totaal 135 
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING DE VONDER 

Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren 
Hr. en Mevr. A. v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten 
G. Berkers, Zonneweg 1, Someren 
Bos ETB, Trasweg 5, Someren-Eind 
Cortooms Verberne Bouw-Timmerbedrijf, Molenakkers 5, Asten 
Driessen Bouwbedrijf, Molenakkers 7, Asten 
Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25, Asten 
Fysiotherapie Campanula, Theo van Lankhorst, Hofstraat 2, Asten 
Gianotten Adviesburo, Witvrouwenbergweg 8h, Someren. 
Wil Hoebergen, Belastingadviesgroep Asten, Julianastraat 2, Asten 
lsobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren. 
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten 
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren .. 
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf, HalfElfje 5, Someren 
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.l09, 5711 AC Someren 
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren. 
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13,5720 AA) 
SchlldersbedrijfLooymans, Hoornmanstraat 1,5711 EZ Someren 
Makelaar Strijbosch, Hofstraat 24, Asten 
~eeus Assurantiën, Posteistraat 26, Someren 
Smits Bouwbedrijf b.v., Dorser 2, Someren 
Steyns E.B., Winkelstraat 9, Someren 
Van Kaam Netwerk, Postbus 111, Someren 
Warebo B.V., Trasweg 15, Someren-Eind 
Hr en Mevr. Wijnen, Speelheuvelstraat 41, Someren 
Hr. en Mevr. de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren 
Hr. en Mevr. V.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, Asten 

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk. 
Hebt u interesse? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder (zie pag.2) 
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Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom! 
Ondergetekende geeft zich op als: 

Gezinsabonnement 
Abonnee op De Vonder excl. verz. 
Bij verzending per post extra 

24,00 euro per jaar 
12,50 euro per jaar 
10,00 euro per jaar 

van Heemkundekring De Vonder te Asten/Someren 

Bij het lidmaatschap is een abonnement op De Vonder inbegrepen. 

Naam en voorletters: ......................................... Hr./Mevr. 

Straat en huisnummer: .... .. ...... . ... . ...... . ...... .. . . ... . .... .... . . .. . 

Postcode en plaatsnaam: .......... . ......... ... .......... .... .... .... .. . 

E-mailadres: ... ... ... . . . .... ... ...... . ... ... .... . ... ... ........ . . . ...... .. . 

Telefoonnummer: . .. ...... ... ... ... ......... . . . .... . ....... ... ......... . . . 

Datum: .... . ............ .. ... .. ... Handtekening; ... . ...... ... ....... .. . 

Speciale belangstelling voor: .............. . 

Gelieve op te sturen naar: 

Heemkundekring De Vonder 
Molenstraat 10 
5711 EW Someren 

Na ontvangst krijgt U bericht van ons. 
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