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Groot nieuws: GEEN uitstel
Nu veel mensen zijn gevaccineerd en de coronamaatregelen soepeler worden, ontstaan
er ook voor ons weer meer mogelijkheden om dingen te organiseren. Op zeer korte
termijn is dat onze deelname aan de Nationale Archeologiedagen die vanaf dit jaar
samenvallen met The European Archaeology Days op 18, 19 en 20 juni 2021. De
Europese agenda vindt u hier: https://journees-archeologie.fr/c-2021/lg-en/accueil. En
voor Nederland: www.archeologiedagen.nl. De activiteiten van onze Afdeling 24 staan
wellicht nog niet in die agenda, maar ze gaan WEL door! Meer daarover leest u
hieronder.

Algemene ledenvergadering
Ook belangrijk is dat de Algemene Ledenvergadering van de (landelijke) AWN is gepland
voor zaterdag 26 juni a.s. Dat is ook deze keer weer een digitale ALV, van 10.00-12.00
uur. Leden van de AWN hebben hierin een stem, dus zet deze vergadering alvast in uw
agenda. De gebruikelijke uitnodiging met meer informatie volgt nog. Voor meer
informatie: secretaris@awn-archeologie.nl.
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In 2019 nam de Gemeente Tilburg samen met een aantal heemkundekringen in de regio
deel aan de Nationale Archeologiedagen, met onder meer een succesvolle dag met
diverse activiteiten in Loon op Zand. Daar werd het plan geboren om AWN Afdeling 24
Midden-Brabant nieuw leven in te blazen. Toen dat eenmaal was gelukt stak het virus
een spaak in het wiel en konden we niet veel meer doen dan u op de hoogte houden,
maar fysiek niks organiseren. In 2020 werden de Nationale Archeologiedagen afgelast,
maar nu gaan zij door en zijn wij van de partij, opnieuw in nauwe samenwerking met de
gemeente Tilburg.
De Nationale Archeologiedagen (NAD) zijn er uiteraard voor iedereen, maar we hopen
dat de lezen van AWN Afdeling 24 zich laten zien zodat we ook met elkaar kunnen
kennismaken. Nu grotere bijeenkomsten weer mogelijk zijn, zullen we later in de zomer
ook een activiteit organiseren die meer specifiek voor de leden is bedoeld. Om u alvast
warm te maken: we hebben dan iets uit te delen.
Ons PROGRAMMA voor de NAD ziet er als volgt uit:
Op vrijdagavond 18 juni vindt de al enkele malen uitgestelde lezing door Joris Brattinga
plaats. Hij had de leiding over de opgraving van het grote en bijzondere urnenveld op de
grens van Udenhout en Berkel-Enschot (gem. Tilburg). We informeerden u hierover al
eerder en die inhoudelijke informatie herhalen we hieronder. De lezing vindt plaats in
het voormalige Raadhuis aan de Slimstraat 2, 5071 EJ Udenhout. We mogen maximaal
50 bezoekers ontvangen en om dat overzichtelijk te houden dient u zich vooraf aan te
melden. Doe dat rechtstreeks bij onze voorzitter Paul Taminiau:
taminiaupaul24@gmail.com (dus niet via het algemene mailadres van onze afdeling!!).
U bent die avond welkom vanaf 19.15 uur, waarna we rond 19,30 beginnen met een kort
welkomstwoord door de voorzitter en korte introductie door Guido van den Eynde,
gemeentelijk archeoloog van Tilburg. De lezing begint dan o 19.45 uur.

Het blootleggen van een urn met
crematieresten tijden de opgraving aan
de Udenhoutseweg. Foto Archol
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Vrijdag 18 juni, 19.15 uur, Raadhuis Udenhout:
Lezing door Joris Brattinga, ‘Graven aan de Udenhoutseweg’

In oktober en november 2020 heeft het opgravingsbedrijf ARCHOL (Leiden) langs de
Udenhoutseweg een groot deel van een prehistorisch grafveld uit de late bronstijd en
vroege / midden ijzertijd (1100-500 v.Chr.) onderzocht. Aanleiding voor dit
archeologisch onderzoek is de geplande bouw van een nieuwe woonwijk op deze locatie
in Berkel-Enschot door Triborgh Gebiedsontwikkeling. Een goede samenwerking tussen
Triborgh als ontwikkelaar en de gemeente Tilburg als bevoegd gezag (archeologie)
zorgde ervoor dat hier maximaal kon worden ingezet op onderzoek voorafgaand aan de
nieuwbouw.
Voor de start van de opgraving was al bekend dat op deze locatie een
prehistorisch grafveld aanwezig was. Hiervan waren de eerste contouren zichtbaar
geworden tijdens het vooronderzoek. De verwachting was dat dit prehistorische
grafveld langs de Udenhoutseweg goed bewaard was gebleven in de bodem. Het
indrukwekkende resultaat van het veldwerk overtrof deze verwachting. In totaal zijn
meer dan 225 crematiegraven gevonden. Dat zijn voor Nederlandse begrippen
ongekende aantallen. Er zijn veertig grafmonument onderzocht, waarvan dertig
grafheuveltjes met kringgreppels en tien zogenaamde ‘langbedden’. Daarmee is dit een
van de grotere urnenvelden van Noord-Brabant. In de bijzettingen zijn meer dan
honderd stuks grafkeramiek gevonden waaronder eenendertig min of meer intacte
urnen die als container voor de crematieresten hebben gediend. De overige
grafkeramiek waren bijgiften van kleine potjes in de crematiegraven.

De uitwerking van de vondsten en het analyseren van de archeologische sporen is
in volle gang. Een internationaal team van wetenschappers uit onder andere Nederland,
België en Frankrijk probeert met de nieuwste technieken zoveel mogelijk informatie uit
de opgegraven data te halen.
Dit onderzoek staat echter niet op zichzelf. In de aanloop naar de opgraving vond
onder andere al geofysisch onderzoek plaats. Daarnaast is duidelijk geworden dat het
grafveld veel groter moet zijn geweest dan wat nu is opgegraven. Behalve sporen van
het grafveld zijn onder andere archeologische resten aangetroffen uit de middenbronstijd en de Romeinse tijd. Tijdens de lezing zal archeoloog Joris Brattinga hierover
vertellen en de huidige stand van zake van het onderzoek toelichten.
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Zondag 20 juni, 19.15 uur, Regte Heide: bezoek aan de grafheuvels

Dat op de Regte Heide ten zuiden van Goirle een aantal grafheuvels uit de bronstijd ligt,
zal bekend zijn. Deze grafheuvels dateren uit de midden-bronstijd (circa 2000-700 voor
Christus). Al in 1935 werd hier archeologisch onderzoek verricht waarbij onder meer
meerdere grafgiften werden gevonden, zowel wapens (of jachtgerei) en sieraden. De
heuvels werden daarna hersteld en enkele ervan kregen weer een paalkrans zoals die er
oorspronkelijk ook moet zijn geweest. Sindsdien zijn de heuvels nog enkele keren
gerestaureerd en recent zijn in de naaste omgeving ook nog weer ‘nieuwe’ – niet eerder
opgemerkte – grafheuvels gevonden.
Tussen 13.00 en 16.00 uur bezoeken we deze grafheuvels. Het verzamelpunt is de
nieuwe veldschuur van Brabants Landschap, bij de boerderij met adres Het Hoefke 6,
5133 NA Riel. Hier is die middag informatie te vinden, zijn er archeologische activiteiten
voor jonge kinderen en verzamelen we in groepen die onder begeleiding van een gids de
archeologische monumenten gaan bekijken.

Auto’s hier in de berm parkeren

Verzamelpunt: Het Hoefke 6

Let op: de weg Het Hoefke is vrij smal en het is een doodlopende straat. Bij het Hoefke 6
is geen parkeergelegenheid voor auto’s (wel voor fietsen). Wie met de auto komt kan
parkeren in de berm langs het eerdere deel van Het Hoefke, langs het bos en vóór de
bocht naar rechts. Voor fietsers vanuit Tilburg hebben we route gemaakt waarvan u
hieronder de beschrijving vindt. U kunt die printen of op een mobiel scherm meenemen,
maar hij kan ook op een ander moment worden gefietst. Let daarbij behalve op de
routebeschrijving ook goed op het verkeer. U fietst uiteraard op eigen risico, Wie met de
auto komt of van elders fietst, zoekt zijn eigen route. De beschreven route is in totaal een
kleine 20 kilometer lang.
Bij Het Hoefke 6 is sanitair beschikbaar en we schenken koffie, thee en iets fris voor de
kinderen, maar het is geen horecagelegenheid. Wie meer wenst te gebruiken of iets wil
eten, brengt dus een picknick mee. Daarbij geldt dat de Regte Heide een kwetsbaar en
beschermd natuurgebied is. We blijven op de paden en nemen ons afval weer mee naar
huis.
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De Regte Heide is een hoger gelegen
zand/grind formatie, gevormd in het
Pleistoceen door voorlopers van Rijn en
Maas. Het gebied wordt begrensd door
relatief diepe beekdalen die hier op
korte afstand evenwijdig aan elkaar
liggen.
Aan de westzijde is dit het
beekdal van de Oude Ley (dit wordt
verderop de Donge) aan de oostzijde dat
van de Poppelsche Leij.
De heide ligt in de gemeente
Goirle, maar werd In 1909 aangekocht
door de gemeente Tilburg. Die verhuurde de heide aan het ministerie van
Oorlog voor het houden van militaire

oefeningen. Tot in de jaren 1990 werd
het terrein met dat doel gebruikt. De
laatste jaren voornamelijk als
landingsplaats voor oefenende
parachutisten.
In 1990 werd het gebied
aangekocht door de stichting Het
Brabants Landschap. Het brede beekdal
van de Oude Leij werd effectief vernat
zodat hier weer een ecologisch
waardevol moerasgebied ontstond.
Bij deze natuurontwikkeling vond
ook nieuw archeologisch en landschaphistorisch onderzoek plaats, met
verrassende resultaten.

Voor kinderen tot en met 12 jaar hebben we de vraag:

Ben jij een opschepper?
Als dat zo is, dan is Ankie van der Graaff op zoek naar jou.
Op zondag 20 juni, tijdens de Nationale Archeologiedagen, kun je haar komen helpen bij
haar onderzoek op de Regte Heide. Een heel spannende omgeving waar al vierduizend
jaar geleden mensen sporen hebben achtergelaten. Een beetje kunnen opscheppen is
heel handig als je iets van de historie wilt weten, de meeste nieuwtjes zitten namelijk
nog in de grond. Maar dan moet je wel weten waar en hoe je moet scheppen. En als je
iets vindt, kun je daar natuurlijk ook een goed verhaal bij opscheppen. Dat kan Ankie je
wel leren.
Je kunt mee komen scheppen op zondag 20 juni 2021 tussen 13.00 en 16.00 uur. Kom
dan (met ouders of grootouders) naar de veldschuur bij Regte Heide, Het Hoefke 6
(Riel). De middag wordt georganiseerd door de AWN Midden Brabant en de gemeente
Tilburg en op terrein van Het Brabants Landschap.
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Fietsroute van Tilburg-Centrum naar de Regte Heide
Er zijn meerdere routes mogelijk om vanuit Tilburg naar de Regte Heide te fietsen. Voor
de hand liggen via de Goirleseweg naar Goirle of via het ‘Bels Lijntje’ naar Riel en
vervolgens naar het Riels Hoefke. Hier kiezen we een andere route die langs een aantal
archeologisch interessante plaatsen voert (of daar in de buurt komt). Daar moet dan wel
bij worden gezegd, dat van die archeologie niets (meer) is te zien. Die moet u er in het
voorbijgaan zelf bij denken. Misschien verandert dat wel de blik op de stad een beetje.
Het is allicht handig deze routebeschrijving vooraf een keer door te lezen. De
route zelf zal weinig problemen geven. Let vooral goed op het verkeer. Sommige
straten kunnen erg druk zijn.
De reis begint bij de Sint-Dionysiuskerk,
beter bekend als Heikese Kerk. Op deze
plek bestond al in de middeleeuwen de
(toen enige) parochiekerk van Tilburg. De
huidige kerk dateert uit de negentiende
eeuw. De toren, hoewel grondig verbouwd, stamt wel nog uit de late vijftiende eeuw. Rond deze kerk bevond zich een
kerkhof en de parochianen werden in de
kerk of op dit kerkhof begraven.

Bij recent archeologisch onderzoek
werden vlakbij de kerk enkele skeletten
aangetroffen. Het laboratoriumonderzoek daarvan is nog in volle gang.
De grote begraafplaats aan de
Bredaseweg werd aangelegd in 1811 en
bevond zich toen nog buiten de bebouwde
kom.

We vertrekken vanaf de zuidzijde van de kerk en gaan tegenover het beeld van bisschop
Zwijsen en het monument voor Marietje Kessels (de bronzen kast) de Bisschop
Zwijsenstraat in. Door de huidige bebouwing is het lastig te zien, maar de Heikese kerk
staat op een verhoging (een van de hoogste plekken in Tilburg) en de oplettende fietser
merkt dat we hier een ‘dal’ doorkruisen. Dit is de laagte waar ooit de Korvelse
Waterloop doorheen liep. Die begon in de buurt van het Korvelplein en liep in oostelijke
richting om zich in Moerenburg bij de Leij te voegen. De Piushaven is in 1921-1923
aangelegd in de bedding van deze Korvelse Waterloop.
De oudere naam voor de Bisschop
Zwijsenstraat is Nieuwe Dijk. Parallel
hieraan ligt iets westelijker nog de Oude
Dijk. Dijk is in Noord-Brabant een gangbare naam voor een opgehoogde weg die
een laagte of een beek kruist.
Lang geleden liep vanaf de Heuvel
een weg naar Moergestel. De SintJozefstraat en de Kommerstraat bij
Moerenburg zijn daar restanten van. Die
kruiste de Korvelse Waterloop ter hoogte
van de Twentestaat in de wijk Jeruzalem.

Hier is in 2017 een middeleeuwse
nederzetting met enkele grote
boerderijen van rond 1200 opgegraven.
Aan de andere kant van de Korvelse
Waterloop – ter hoogte van de Jan
Aartestraat en De Nieuwste School moet
zich een grafveld uit de bronstijd hebben
bevonden. In 1841 werden hier enkele
urnen gevonden die dateren uit de
midden-bronstijd (circa 1500-1000
v.Chr.). Dit alles laten we al fietsend links
liggen.

Nog steeds in de Bisschop Zwijsenstraat ‘klimmen’ we uit de laagte van de Korvelse
Waterloop. We komen dan op wat ooit ‘het Heike’ was. Hier, ongeveer tegenover de Van
Doorenstraat, stond tijdens de periode van de reformatie de katholieke schuurkerk van
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de parochianen van Sint-Dionysius. Zij namen de naam ‘Heikese Kerk’ mee toen zij de
oude kerk terugkregen van de protestanten en die vervolgens vervingen door het
huidige gebouw waarvandaan we zijn vertrokken. De naam Oude Kerkstraat herinnert
nog aan deze schuurkerk.
Tegenover de kerk van O.L. Vrouw Moeder van Goede Raad (ingewijd in 1913), waar de
Bisschop Zwijsenstraat overgaat in de Broekovenseweg, gaan wij rechtsaf de Voltstraat
in. De straatnaam verwijst naar de gloeilampenfabriek die hier in 1909 werd opgericht,
maar de straat zelf is veel ouder en ligt centraal op de ‘hoogte’, de lichte welving die de
Korvelse Waterloop scheidde van de Leij.
Voorbij de oude industriegebouwen draaien we mee naar links en komen op het
Transvaalplein om vervolgens rechtdoor de Winkler Prinsstraat te volgen. De naam
Transvaalplein herinnert aan ons koloniale verleden, maar het driehoekige plein is oud
en is het restant van een van de oude herdgangen (buurtschappen) die ooit samen
Tilburg vormden. In dit geval is dat de herdgang Oerle. Aan het einde van de Winkler
Prinsstraat steken we de Ringbaan-Zuid recht over naar de Tatraweg (deze oversteek is
met de auto niet mogelijk).
Rechts van de plek waar we oversteken
bevindt zich Woonzorgcentrum De
Koningsvoorde. Die naam verwijst naar
een oude oversteek over een waterloop
ten zuiden van deze plek. Het woord
‘voorde’ betekent doorwaadbare plaats
en de waterloop was de Katsbogte. Die
waterloop vormde vanouds de grens
vormde tussen Tilburg en Goirle. Naar
welke koning de naam Koningsvoorde
verwijst, is niet duidelijk, maar de naam is
al oud (en het is dus zeker niet Willem II).

We komen nu in een gebiedje met de
naam Stappegoor en ook die naam
verwijst naar een nat gebied. ‘Goor’, zoals
ook in Goirle, wijst op een natte,
modderige bodem en het ‘stappe’ lijkt aan
te geven dat het hier begaanbaar was,
misschien over een dijk of zoiets als een
knuppelpad. Archeologisch is dit een rijk
gebied met in het zuiden op de Fontys
Campus vondsten uit de ijzertijd en
Romeinse tijd. Rechts van de Tatraweg
passeren we een nieuwbouwwijk. Wij
vervolgen onze weg rechtdoor

Ten westen van Woonzorgcentrum De
Koningsvoorde is de Ringbaan-Zuid ook
te passeren via een fietstunnel. Bij de
aanleg van deze tunnel is in 2019 een
boerderij uit de ijzertijd aangetroffen,
met waterput en een crematiegraf, maar
ook resten uit de laat-Romeinse tijd en de
vroege middeleeuwen. Het grote terrein
van de nieuwe wijk aan de Tatraweg is
voorafgaand aan de nieuwbouw archeologisch onderzocht. Daar vonden de
archeologen resten uit de ijzertijd, en een

grote nederzetting uit de volle middeleeuwen (circa 1150-1250). Deze vindplaats lijkt vergelijkbaar met die op het
Havepterrein in Korvel, iets verder naar
het westen. Misschien zijn de herdgangen
Korvel en Oerle de opvolgers van deze
vroegere nederzettingen. De boeren die
hier oorspronkelijk woonden, hebben
mogelijk hun akkers uitgebreid en zijn
zelf iets verderop gaan wonen, wat
hogerop het dekzandplateau.
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Eeuwenlang bevond Tilburg zich op een
route die van Antwerpen (en Vlaanderen?) via Vught, Grave en Nijmegen naar
Duitsland liep. Die route bestond mogelijk

al in de prehistorie en was ook in de
zestiende eeuw nog van belang. Het zal in
deze omgeving zijn geweest dat deze
route Tilburg binnenkwam

Aan het einde van de Tatraweg gaan we rechts en meteen links in zuidelijke richting de
Stappegoorweg op. Even verderop steken we over een viaduct de A58 over. We zijn nu
in Goirle en de weg verandert van naam: Abcovenseweg.
Hier passeren we de twee oude buurtschappen Bakertand en Abcoven. Ook dit
is archeologisch rijk gebied met grotere
urnenvelden uit de bronstijd en ijzertijd.
De naam van het gehucht Bakertand is
oud en komt in 1400 voor als ‘dat Bakartlant’. Dat lijkt terug te gaan op zoiets als
‘het (ontgonnen) land in de ‘aard’, het

gebied van (de familie) Bac. Die familie
Bac komen we vaak tegen in de middeleeuwen, in onze omgeving, maar ook
zuidelijker, tot zeker in en rond Geel. Het
moeten grootgrondbezitters zijn geweest,
een machtige familie. Afgeleide familienamen als Baks en Bax komen nog steeds
veel in de regio voor.

We gaan op de eerste rotonde na het viaduct rechtdoor en blijven de Abcovenseweg
volgen. In de velden rechts van het viaduct (tot aan de rotonde) – de grote Akkers –
woonden al boeren in de late bronstijd tot in de midden ijzertijd. Ook daarna, in de late
ijzertijd en de Romeinse tijd stonden hier boerderijen.. In de nieuwbouwwijk die hier in
het westen tegenaan ligt, herinneren de straatnamen aan dit verre verleden.
We passeren nog een rotonde en blijven de Abcovenseweg volgen naar het oude
centrum van Goirle. De Abcovenseweg ligt hier steeds op de hogere rand van het brede
dal van de Leij. In deze brede laagte lagen in de middeleeuwen en nog lang daarna
hooilanden (beemden). Bij hoge waterstanden kon het hele gebied blank staan, waarbij
vruchtbaar sediment in de beemden werd afgezet. Bij normale waterstanden stroomde
het water toen, en ook nu nog, in twee gegraven beddingen die parallel aan elkaar liggen,
de Nieuwe Leij in het noorden en de Oude Leij in het zuiden. Tegenwoordig komen beide
lopen samen bij de Oostplas, maar in het verleden gebeurde dat pas veel oostelijker bij
Moerenburg.
Waar de Abcovenseweg scherp naar rechts afbuigt en overgaat in de Molenstraat gaan
wij linksaf richting Hilvarenbeek. De straatnaam blijft nog Abcovenseweg. Waar even
later de weg naar links draait (en Beeksedijk wordt, alweer een ‘dijk’ die een beekdal
kruist) gaan wij rechtdoor de Kerkstraat in. Hier komen we in de oude kern van Goirle.
De Sint-Johannes Onthoofdingkerk staat
op de plaats waar rond 1100 al een
romaans kerkje stond. Later kwam er een
gotische kerk die begin negentiende eeuw
grondig werd verbouwd en nog net voor
1900 werd vervangen door de huidige
neogotische kerk. De laatmiddeleeuwse

toren bleef bewaard en kreeg er een
geleding (een ‘verdieping’) bij. Doordat de
middeleeuwse kerk ten oosten van de
toren stond, en de huidige naar het
zuiden wijst, lijkt de oude hoofdingang
onder de toren nu een zij-ingang.
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We vervolgen de route rechtdoor via de Bergstraat. Voorbij de lange tuinmuur gaat hier
de Watermolenstraat linksaf (die gaan we niet volgen, maar u kunt er even een kijkje
nemen). Waar dit straatje de (Nieuwe) Leij oversteekt, stond zeker al in 1331 de
Goirlese watermolen. Deze bleef functioneren tot 1903 en werd kort daarna gesloopt.
Vanaf de brug hebt u een goed uitzicht over het brede beekdal dat hier De Vloed heet. In
de reformatieperiode stond hier, aan de Watermolenstraat, ook de Goirlese schuurkerk
waar de katholieken hun diensten hielden.
Wie deze route op een ander moment
fietst, zou het Heemerf De Schutsboom
van Heemkundige Kring ‘De Vyer Heertgangen’ kunnen bezoeken. Raadpleeg dan
de website voor de openingstijden:
www.heemkundekring-

goirle.nl/heertganghen/?page_id=2300.
Het adres is Nieuwe Rielseweg 41-43,
5051 PD Goirle. Neem fietsend vanaf de
Bergstraat de afslag naar rechts: Doctor
Ariënsstraat, Hoogstraat en dan links de
Dorpsstraat in en meteen weer rechts.

In het westen van Goirle, in de wijk De
Hellen, is nabij de Rielsebaan en de straat
met de naam Urnenveld in 1924/1925 en
vervolgens in 1965/1966 een urnenveld
systematisch opgegraven. Daarbij troffen
archeologen grafvelden aan waarbij
diverse urnen zijn gevonden, omgeven
door kringgreppels of ook door

zogenaamde ‘langbedden’. Deze vindplaats nam lang een belangrijke plaats in
binnen het urnenveldonderzoek in Nederland. Ook elders in Goirle zijn sporen van
urnenvelden aangetroffen. Deze grafvelden dateren hoofdzakelijk uit de
midden- en late bronstijd, ongeveer 1500
tot 800 voor Christus.

We blijven de Bergstraat volgen en komen terecht in het bedrijventerrein van Goirle. De
weg zelf is hier wel oud en waar de weg naar rechts draait verraadt een nieuwe
straatnaam het oorspronkelijke doel: Poppelseweg. Dit was de oude verbinding naar
Poppel en Turnhout. Wij gaan na de bocht niet de Poppelseweg in, maar fietsen
rechtdoor over de Tijvoortsebaan naar de kruising met de Nieuwkerksedijk. Hier
gaan we linksaf.
Nadat de protestanten de katholieke
kerken hadden overgenomen en nog
voordat er schuurkerken konden worden
gebouwd, bouwden de parochianen van
Goirle in Nieuwkerk (het heette toen nog
Steenvoorde) net over de grens van Staats

Brabant een kerk. Niet veel later sloten
die van Tilburg hierbij aan. Deze grenskerk werd in 1799 gesloopt. Iets later
kwam er een kapel en begin twintigste
eeuw een klooster (dat nu een hotel is).

Waar de straat afbuigt en (bij het takstation) Nobelstraat gaat heten, fietsen we
rechtdoor en blijven op de Nieuwkerksedijk. Even later steken we de Turnhoutsebaan
(N630) over. Let op: dit is een ‘gelijkvloerse’ en dus gevaarlijke oversteek.
Waar het fietspad eindigt, blijven we in zuidelijke richting de Nieuwkerksedijk Zuid
volgen tot aan de ‘Regte Heide Parkeerplek’. We fietsen hier nog steeds op de hogere
rand langs de Nieuwe Leij, die hier ook Poppelse Leij heet. Bij de parkeerplek slaan we
rechtsaf het zandpad in. Na ongeveer 200 meter zijn we dan op de Regte Heide. Het pad
rechtdoor brengt ons dwars over de heide en langs de grafheuvels naar het Riels Hoefke.
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Hier staat links om de hoek de nieuwe veldschuur van Brabants Landschap, het
eindpunt van de route.
Net voor het Riels Hoefke steken we nog
de (Oude) Leij over. Dit is de bovenloop
van de Donge en de beekovergang
bestond hier al in de prehistorie. De
beekdalen van de Oude Leij (Donge) en de
Poppelse Leij (richting Dommel) liggen
hier amper een kilometer uit elkaar en de
Regte Heide vormt hier de waterscheiding
tussen de stroomgebieden van Donge en
Dommel. De grafheuvels op de Regte
Heide dateren uit de bronstijd.

Oorspronkelijk bevonden zich direct ten
westen van de Oude Leij ook grafheuvels,
maar die zijn door het gebruik van de
gronden als akker verdwenen. De grafheuvels van de Regte Heide liggen nu in
de gemeente Goirle maar waren tussen
1909 en 1990 Tilburgs grondgebied. In
1980 heeft gemeente Tilburg de grafheuvels gerestaureerd. Het gebied is nu
eigendom van stichting Het Brabants
Landschap.

De veldschuur van Brabants Landschap ligt vlakbij het Riels Hoefke te Goirle. Hier
starten de rondleidingen en kunnen de kinderen leren opscheppen met Ankie van
der Graaff.

Nadat het archeologisch onderzoek van de grafheuvels op de Regte Heide in 1935 was
afgerond, werden de heuvels gerestaureerd. Daarvoor werden een veertigtal werkelozen
uit Tilburg aan het werk gezet. Foto Collectie J. van Gils, Hilvarenbeek, beeldbank
Regionaal Archief Tilburg, nr. 045457
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Terugtocht vanaf de Regte Heide:
Om weer thuis te komen, kunt u natuurlijk dezelfde route terugfietsen. Voor wie iets
anders wil, zijn er twee mogelijkheden. Die beginnen hetzelfde: volg de weg met de
naam Het Hoefke in noordwestelijke richting tot aan de kruising met de Oude
Tilburgsebaan (de oude weg naar Alphen, Baarle en Hoogstraten). Wie niet per se wil
terugkeren bij het startpunt en het wellicht handiger vindt om meer naar het westen in
Tilburg uit te komen, gaat hier nog rechtdoor de Akkerweg in. Houd dan bij de vork
links aan (nog steeds Akkerweg) en ga aan het eind linksaf over de Looienhoek. Na
ongeveer 160 meter kruist u dan het fietspad van het ‘Bels Lijntje’, de voormalige
spoorverbinding van Tilburg naar Turnhout. Rechtsaf dit fietspad op brengt u
uiteindelijk naar de westrand van de Oude Warande in Tilburg en vervolgens naar het
Wandelbos. U bent dan dus centraal in de stad.
Voor de andere route gaan we vanaf Het Hoefke rechtsaf de Oude Tilburgsebaan op.
Fiets deze weg uit tot u aan een groen, driehoekig pleintje komt. Sla hier bij de zwarte
houten schuur met rood pannendak linksaf (de straat heet nog steeds Oude
Tilburgsebaan) en ga bij de viersprong aan de punt van het plein schuin rechtdoor de
Vonderstraat in. Blijf deze volgen tot aan de Tilburgseweg en ga daar rechtsaf. Dit
wordt Rillaersebaan en hier steekt u opnieuw de Oude Leij over. Blijf het fietspad
parallel aan de Rillaersebaan volgen, ook waar dit als Keuterstraatje iets verder van
de weg afligt. Pik vervolgens het fietspad weer op en kruis de N630 om in Goirle te
komen. Meteen na de kruising steekt u ook de Rillaerse Baan over om aan de andere
kant het fietspad langs deze weg te volgen (dus linksaf de Rillaersebaan kruisen en
meteen weer rechts het fietspad op).
Blijf ook bij de Rotonde dit fietspad volgen tot de eerste kruising. Hier linksaf de
Venneweg in. We passeren dan het complex van het Mill Hill College. Aan het eind van
deze weg rechtsaf en dan brengt de Oude Baan u op de Tilburgseweg die u linksaf naar
Tilburg brengt, U kunt hier op de ventweg blijven fietsen of waar dat mogelijk is alvast
oversteken naar de ventweg aan de andere zijde langs de Tilburgseweg. Langs het
Willem II Stadion komen we Tilburg binnen. Steek de Ringbaan Zuid over en fiets
rechtdoor de Oude Goirleseweg in.
Rechts (ten oosten) van deze weg en ten
zuiden van de Afrikaanderstraat bevindt
zich nieuwbouw op het voorheen grote
industrieterrein van Havep, Voorafgaand
aan deze nieuwbouw is dit terrein in 2010

archeologisch onderzocht. Er bevonden
zich sporen uit de bronstijd, ijzertijd,
Romeinse tijd, middeleeuwen en ook uit
de Tweede Wereldoorlog.

We vervolgen in het verlengde van de Oude Goirleseweg de route steeds rechtdoor.
Laarstraat, Korvelplein, Korvelseweg en Zomerstraat voeren naar de
Schouwburgring die u rechtsaf naar het Stadhuisplein en het startpunt bij de Heikese
Kerk brengt.

Ook wanneer u niet de hele routebeschrijving wilt printen, is het wel handig de
kaarten op de volgende pagina te printen en onderweg mee te nemen.
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Een kijkje op de Regte Heide in het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN:
www.ahn.nl/ahn-viewer) maakt veel historische en archeologische informatie zichtbaar.
Informatie die er wel is, maar met het blote oog in het veld grotendeels onzichtbaar
blijft. Op het plaatje hieronder kijken we op het ‘maaiveld’ het oppervlak. Alle begroeiing
en bebouwing is uit het beeld verwijderd.
Links zien we het brede dal van de Oude Leij met de brug en de dam die daar naartoe
leidt. Vanaf het uiteinde van die dam waaieren naar rechts karrensporen alle kanten op.
Iedereen zocht hier over de heide zijn eigen weg. Dit noemen we een ‘wegenwaaier’. De
grafheuvels zijn goed zichtbaar als een rij knopjes, met in het midden de bijzondere
ringwalheuvel.

Uitsnede uit het AHN3 (maaiveld – Hillshade) met centraal in beeld de grafheuvels op de
Regte Heide onder Goirle. De grote heuvel met de dubbele ringgracht is goed herkenbaar.
Ook duidelijk zichtbaar is de oude ‘wegenwaaier’ van karrensporen die samenkomen bij de
brug bij het Riels Hoefke. De beek die wordt overgestoken is de Oude Ley ofwel de
bovenloop van de Donge.
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Basiscursus archeologie
Onze buur- en zustervereniging de AVKP
(ofwel AWN Afdeling 23) verzorgt al een
aantal jaren een basiscursus archeologie. Deze staat open voor leden van onze
afdeling en bij voldoende animo kan ook
worden gezocht naar mogelijkheden om
deze cursus een Midden-Brabants tintje
te geven. De cursus gaat door bij
voldoende aanmeldingen en aangezien
er zich bij de AVKP al een aantal
belangstellenden hebben gemeld, is snel
aanmelden zinvol.
De cursus wordt verzorgd door
verschillende docenten uit de regio en
beslaat een tiental zaterdagen (om de
veertien dagen). Deelnemers worden
vertrouwd gemaakt met de theorie en de
praktijk van het archeologische
handwerk. Wie de cursus met succes
afrondt, krijgt een certificaat waarmee je
kunt aantonen dat je als vrijwilliger

zelfstandig kunt meewerken bij een
opgraving.
De cursus wordt gegeven in
Eindhoven en voor de praktijkonderdelen ‘s middags in de omgeving
daarvan. Deelname kost voor leden van
de AWN € 125,00. Niet-leden betalen 55
euro (ofwel een jaar lidmaatschap)
extra.
Meer informatie en een
aanmeldformulier zijn te vinden op:
www.awnarcheologie.nl/afdeling/avkp/basiscurs
us-archeologie/.
We stellen het op prijs wanneer u
uw aanmelding voor deze cursus ook
wilt doorgeven aan het bestuur van onze
Afdeling 24 Midden-Brabant. Dan
kunnen wij in overleg met de AVKP zien
wat de inbreng vanuit onze regio in deze
cursus zoal kan zijn.

Vacatures – vrijwilligers gezocht
Voor het bestuur van onze afdeling zijn we nog steeds op zoek naar een secretaris.
Miriam van den Dries heeft deze functie met veel inzet vervuld, maar had vanaf het
begin aangegeven dit slechts één jaar te kunnen doen. We zoeken voor haar dus een
opvolger (m/v). Iemand die in overleg met de voorzitter vergaderingen voorbereid,
notulen maakt en in elk geval een deel van de communicatie/correspondentie binnen
het bestuur en met de buitenwacht onderhoudt. Affiniteit met archeologie is natuurlijk
een pre, maar geen vereiste. Wie op dit vlak (in het verenigingsleven of beroepsmatig)
enige ervaring heeft en deze taak op korte termijn kan overnemen is zeer welkom. De
AWN is een organisatie van en voor vrijwilligers en ook de bestuurstaken zijn dus
onbezoldigd. Voldoening brengt het zeker. Kandidaten kunnen zich melden bij het
bestuur (middenbrabant.24@awn-archeologie.nl).
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