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Wandelaars en fietsers hebben ze de laatste jaren vast opgemerkt: de vele brede sleuven in het 
landschap ten westen van de Sondervick. Daar waar de komende jaren Huysackers verrijst, het eerste 
van drie dorpskernen in de wijk Zilverackers, speurden archeologen acht maanden lang geduldig naar 
‘levenstekenen’ uit vroeger eeuwen. En die zijn royaal voorhanden, tot meer dan drieduizend jaar 
terug!

GEEFT GEHEIMEN PRIJS
BODEM HUYSACKERS 

Archeoloog Fokko Kortlang (foto: Peter Meerman)

Archeoloog-van-dienst Fokko Kortlang van 
adviesbureau ArchAeO is al bijna tien jaar 
de rechterhand van Mirjam Scharenborg, 
beleidsmedewerker Archeologie en Monu-
menten van de gemeente Veldhoven. Als 
directievoerder en toezichthouder is hij nauw 
betrokken bij de opgravingen in Veldhoven. 
Qua schaal en looptijd zijn de opgravingen 
in het gebied Zilverackers héél bijzonder. Zo 
werd in Oerle-Zuid een inheems-Romeinse 
nederzetting blootgelegd. 
Afgelopen jaar was het de beurt aan 
Huysackers. Liefst 16 ha akkergebied werd 
daar opgegraven, door middel van tot 200 
meter lange en 15 meter brede sleuven. Met 

Plangebied Huysackers; opgraving door 
middel van lange sleuven. (foto: Archol Leiden)

GASTERIJ ‘T DORPSGENOT
Welkom bij

WWW.GASTERIJDORPSGENOT.NL 040-2586310

Elke dag geopend vanaf 
09.00 uur

Lunch & diner
Feesten & partijen
Vergaderen

Koffietafels
VVV agentschap

IVN

Openingstijden
Winkel: Zaterdag 10.00 - 16.00

Excursies op afspraak

Verkoop geitenkaas
Excursies

Kinderfeestjes
Schooleducatie

Contact
Fam. Schippers
Toterfout 13
5507 RD Veldhoven
040 205 3110

info@geitenboerke.nl
www.geitenboerke.nl

                    MUSEUM

‘T OUDE SLOT

Museum ‘t Oude Slot
Hemelrijken 6, Veldhoven
040 253 31 60
www.museumoudeslot.nl

Kom ook inspiratie opdoen op onze 
culturele ontmoetingsplaats én geliefde 
trouwlocatie in een historisch stukje 
Veldhoven.  Geniet van onze exposities, 
evenementen en optredens met een 
drankje in ons museumcafé. Dankzij 
onze ligging aan een wandel- en fiets-
routeknooppunt vormt Museum ’t Oude 
Slot een ideale vertrekplek voor een 
heerlijke fietstocht of wandeling. 
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Kortlang’s enthousiaste verteltrant verandert 
archeologie van ‘wroeten in de bodem’ in het 
‘blootleggen van schatten uit het verleden’. 
“Op de Brabantse zandgrond is dat niet eens 
zo heel moeilijk. Het volstaat om met een 
graafmachine ongeveer een meter zwarte 
grond af te graven. Door de gele zandlaag 
daaronder in kleine laagjes af te schaven, 
merken we verkleuringen in de grond van 
houten palen, waterputten en begravingen 
direct op.”

Onder die meter zwarte grond, ontstaan 
doordat Veldhovense boeren honderden jaren 
lang hun land met stalmest en heideplaggen 
bemestten, zijn de sporen van oude neder-
zettingen en begravingen goed bewaard 
gebleven. Ze stammen uit de bronstijd en 
ijzertijd (ver voor onze jaartelling) via de 
Romeinse tijd naar de vroege middeleeuwen 
(Merovingische tijd, 500 – 725) tot in de late 
middeleeuwen (1000 – 1500). 

Kortlang zorgden voor veel belangstelling, zelfs 
uit het buitenland. De ‘buit’ bestond vooral uit 
zogeheten grafbijgiften die mensen na hun 
dood meekregen: schilden met ijzeren knop-
pen, zwaarden en messen, lansen, munten, 
mantelspelden, gespen en aardewerken pot-
ten. “De metalen voorwerpen liggen nu in het 
restauratieatelier in een ontzoutingsbad. Daar 
liggen ze wel een jaar in voordat we ze kunnen 
reinigen en restaureren.”

Veldhoven al eeuwen bewoond!
Dat het grondgebied van het huidige Veldhoven 
al duizenden jaren wordt bewoond, staat als 
een paal boven water. De naoorlogse vondst 
van de grafheuvels uit de bronstijd bij Toterfout 
en de 30 jaar geleden ontdekte middeleeuwse 
gracht en  waterput in Oerle tonen dat 
ondubbelzinnig aan. Enkele jaren geleden 
werden in Oerle-Zuid nog twee aardewerken 
vaten (dolia) uit de Romeinse tijd gevonden. 
Daarin zat de ijzervoorraad van een smid.
En nu weer de bijzondere resten in Huysackers. 

‘Spannend grafveld’
Fokko vertelt hoe hij als jongen in 1975 met zijn 
neus voorop stond bij het bodemonderzoek 
dat vooraf ging aan de bouw van sporthal en 
zwembad Den Ekkerman in 1976! Of hij toen 
al zijn passie voor archeologie ontwikkelde? 
“Jazeker!”
In elk geval ging zijn hart sneller kloppen toen 
het opgravingsteam in mei 2017 ter hoogte van 
Zittard een klein Merovingisch familiegrafveld 
van 23 graven blootlegde. Datering: tussen 
675 en 750. “Dat was spannend! Ik heb meteen 
foto’s geappt naar Frans Theuws, hoogleraar 
middeleeuwse archeologie in Leiden. Die 
begreep direct de waarde van de vondst 
en kondigde aan met een expert-team naar 
Veldhoven te komen om bij de opgravingen te 
assisteren.”
Het grafveld werd snel omheind en met ca-
mera’s bewaakt. Er volgden twee enerverende 
weken, waarin het werk dankzij een webcam 
voor iedereen op internet te volgen was. De 
brede publiciteit en rondleidingen door Fokko 

In acht maanden zijn bijna tienduizend sporen 
gedocumenteerd: paalkuilen van tientallen 
boerderijen en schuurtjes uit diverse periodes, 
karrensporen, greppelsystemen en liefst 
42 waterputten. Fokko Kortlang benadrukt 
dat deze opgravingen een schat aan 
archeologische kennis hebben opgeleverd, 
die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de 
bewoningsgeschiedenis van de regio. “In 2020 
hopen we hierover een boeiend, uitgewerkt 
verhaal te kunnen vertellen.”

Hij besluit: “Het moet voor de toekomstige 
bewoners van Huysackers toch een bijzonder 
gevoel zijn dat op deze plek al drieduizend 
jaar is ontgonnen, geboerd en gewoond!”. 
Kortom, het is in Veldhoven al eeuwen lang 
goed wonen!

Gemeente Veldhoven
Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
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Duizenden jaren oude 
boerderijen, waterputten 

en een bijzonder 
grafveld

Omgeving Huysackers tijdens het proefsleuvenonderzoek in het gebied Zilverackers in 2010.
(foto: ArchAeO)

Bodemvondsten uit Oerle-Zuid; de twee dolia en de 
inhoud onder een röntgenaparaat (foto‘s: Restaura)

Reconstructie Merovingisch graf 
(afbeelding: Mikko Kriek)

Foto ArchAeO

Foto‘s Restaura


