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Noord-Brabants Archeologisch Genootschap           
      

 
Aan de (amateur)archeologen van 
Noord-Brabant en andere geïnteresseerden 

 
UITNODIGING   
        
           ‘s-Hertogenbosch, oktober 2017. 
 
Geachte heer, geachte mevrouw, 
 
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische Najaarsstudiedag op  
zondag 12 november 2017. Het thema van de studiedag is: 

 

Best-Aarle 
Een bijzonder cultuurlandschap met eeuwenoude bewoning 

 
Op deze studiedag komen de verschillende archeologische en bouwhistorische onderzoeken aan 
bod die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in Best-Aarle, waarbij bijzondere vondsten zijn gedaan 
die met name tot nieuwe inzichten over de Middeleeuwen en Nieuwe tijd hebben geleid. 
Enerzijds gaat het hier om de de Armenhoef ofwel ’t Goet te Aarle, de oudste bekende 
bovengrondse boerderij van Nederland, en mogelijk zelfs van West-Europa. Op basis van het 
dendrochronologisch onderzoek is vastgesteld dat de hoeve in 1263 werd gebouwd. De Aarlese 
Hoeve is van belang voor het besef dat zich in de dertiende en veertiende eeuw een experimentele 
ontwikkeling of verandering voltrok in de wijze waarop boerderijen gebouwd werden. De Aarlese 
Hoeve leert dat de middeleeuwse Brabantse boerderij niet te omschrijven is in één enkel model en 
dat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.  
Het andere onderzoek betreft het grootschalige archeologische onderzoek in Aarle dat in het najaar 
van 2011 en de lente van 2012 werd uitgevoerd door een team archeologen van Archeologisch 
Onderzoek Leiden (Archol bv) en het voormalige Diachron UvA bv. Op deze plek konden de 
archeologen in een groot toekomstig woongebied de bewoningsgeschiedenis en het landgebruik 
over een periode van enkele duizenden jaren onderzoeken. Een bijzondere situatie, want vanaf de 
late bronstijd tot nu is er bijna continu bewoning geweest in Aarle. Zo zien we vanaf de late 
bronstijd tot en met de Romeinse tijd het nederzettingssysteem veranderen van verspreid gelegen 
boerenerven in een gebied met open bossen met eiken en elzen naar meer geconcentreerde 
bewoning van enkele nabijgelegen boerderijen in een open, meer grootschalig ingericht bomenarm 
landschap. Voor de jongere perioden geldt dat we de middeleeuwse bewoning konden volgen in een 
ononderbroken reeks van opeenvolgende erven van de late negende tot de late negentiende eeuw, 
een periode van ruim duizend jaar: een uitzonderlijk ensemble dat ons inzicht bood in onder andere 
de ontwikkeling van huisbouw, erfinrichting en de opkomst van de potstal.  
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Door de middeleeuwse bewoning in nauwe samenhang te onderzoeken met het cultuurlandschap, 
blijkt dat de verplaatsing van nederzettingen onderdeel vormde van een gefaseerde uitbreiding van 
het akkerareaal en dat de potstal een intensivering van een reeds lang bestaande praktijk is.  
 
Al met al denken wij dat we een gevarieerd en boeiend programma voor u hebben samengesteld en 
hopen dat u komt. 
 
Locatie 1:   Rondleiding vanaf 9.30 tot 11.00 uur  

Boerderij De Armenhoef  
Oirschotseweg 117  
5684 NH Best  

 

 
 
Locatie 2:  Vervolg studiedag vanaf 11.30 uur tot ca. 17.00h 
  Café – Zaal ’t Vrijthof 
  Molenstraat 6 
  5688 AD Oirschot 
  Tel: 0499 – 571442 
 
De kosten bedragen € 25 per persoon, te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch 
(soep en broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand 
aanmeldingsformulier uiterlijk 30 oktober 2017 aan ons retourneert. U kunt ook uw aanmelding  
e-mailen vóór 5 november 2017 naar: nbgarcheologie@Gmail.com  
 
Tevens sluiten wij het programma van de dag bij.  
 
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem, 
tekent met vriendelijke groet, 
 
 
Peter van Nistelrooij, Voorzitter van het NBAG 
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Programma studiedag NBAG 
 
 

Best-Aarle 
Een bijzonder cultuurlandschap met eeuwenoude bewoning 

Best - Oirschot, zondag 12 november 2017 
 

 
We starten om 9.30 met een rondleiding in de oudste boerderij van Nederland in Best, de 
Armenhoef, o.l.v. Jan Willem de Kort & Dick Zweers. Vervolgens verplaatsen we ons naar Oirschot 
voor het lezingenprogramma. 
 
9.30 uur   Ontvangst bij de Armenhoef in Best 
   Harrie van Vroenhoven, voorzitter van heemkundekring Dye van Best. 
 
9.45 – 11.00 uur  Rondleiding in de oudste boerderij van Nederland 

Jan Willem de Kort & Dick Zweers 
 
11.30 uur   Opening studiedag in Oirschot  

Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG 
 
11.40 uur  De Aarlese Hoeve – een boerderij van meer dan zeven eeuwen  

Jan Willem de Kort & Dick Zweers 
 
12.30 uur   Lunch 
 
13.30 uur   Het “natuurlijke” landschap van Best-Aarle  

 Eckhart Heunks 
 
14.00 uur  Het landschap als leefgebied voor de bewoners van Best-Aarle op basis 

van paleo-ecologisch onderzoek  
Laura Kooistra 

 
14.45 uur  Pauze 
 
15.00 uur  De bewoning van Best-Aarle in de late prehistorie en Romeinse tijd  

Adrie Tol/Lucas Meurkens 
 
15.45 uur  Best-Aarle: schatkamer voor onderzoek van een 

plattelandsgemeenschap in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd 
Johan Verspay 

 
17.00 uur   Sluiting 
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AANMELDINGSFORMULIER 
 

 Archeologische studiedag Best - Oirschot 12 november 2017 
 
 
 
 Naam  .................................................................................. 
  
 
 Adres  .................................................................................. 
 
 
 Woonplaats .................................................................................. 
 
  

wenst deel te nemen aan de archeologische studiedag op  
zondag 12 november 2017  

 
□ Ik kom alleen/wij komen met ____ personen en betaal/betalen ter plaatse 

        
 Deelnemersprijs € 25,00  per persoon        
 
  
 Enquête informatie: graag invullen en aankruisen wat eventueel van toepassing is  
 
 □  E-mailadres: ……………………………………………………………………. 
 
 □ Heeft geen belangstelling meer en wenst geen uitnodiging te ontvangen 
 

Graag ontvangen wij uw e-mailadres om de uitnodigingen alleen per e-mail te sturen, dit om 
de verzendkosten te verlagen. Mocht u geen belangstelling meer hebben voor toezending 
dan vernemen wij dat graag. U kunt deze informatie invullen op dit aanmeldingsformulier. 

 
 
 
 
Wij verzoeken u uw aanmeldingsformulier uiterlijk 30 oktober 2017 terug te sturen aan  
het NBAG, t.a.v. Jan Broertjes, Donjon 14, 5664 PD Geldrop of voor 5 november 2017 te  
e-mailen naar nbgarcheologie@Gmail.com 
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