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Twee middeleeuwse boerderij-erven te Geldrop
Van 28 tot 30 november 2011 heeft BAAC bv een inventariserend veldonderzoek
door middel van proefsleuven met aansluitend een archeologische opgraving
uitgevoerd in het plangebied Geldrop Genoenhuis 33.
Aan de hand van de datering van het vondstmateriaal kunnen alle sporen in
de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd gedateerd worden. De sporen hebben
betrekking op twee boerderij-erven en daaraan voorafgaande percelering. Deze
perceelsstructuur was te herkennen aan twee grote greppels die voor een deel
nog te dateren zijn in het einde van de 15e eeuw en hebben gefunctioneerd tot
in de 16e en 17e eeuw.
Erf 1 is in het noordwesten van het plangebied gelegen en is bij sloopactiviteiten
in 2008 grotendeels vergraven. De boerderij die hier gestaan heeft, komt al voor
op de kadastrale minuut van 1811-1832. Van het erf zijn alleen een plaggenput
uit het begin van de 19e eeuw en enkele losse paalkuilen bewaard gebleven.
Vondsten uit de nazak laten zien dat de waterput halverwege de negentiende
eeuw is gedempt. Het erf is waarschijnlijk aan het einde van de 18e of het begin
van de 19e eeuw tot stand gekomen.

Waterput bij erf 1
In het zuidoostelijke deel van het plangebied zijn de resten van een tweede
erf aangetroffen. Ook dit erf wordt gekenmerkt door grote verstoringen,
maar is beter bewaard gebleven dan erf 1. De sporen bestaan uit de resten van
een boerderij, een waterkuil en bijbehorend perceelsscheiding. Van de eerste
fase van de boerderij is alleen een palenrij uit de 16e eeuw teruggevonden.

Gelijktijdig met deze palenrij is een waterkuil of brandobbe. Uit de late Nieuwe
Tijd, mogelijk uit de 18e eeuw, is een groot deel van een boerderijplattegrond
teruggevonden. Hoewel voor een deel verstoord, konden de afmetingen
bepaald worden op 50 bij 9.50 meter. Het gaat om een boerderij waarbij het
stalgedeelte nog in hout en het woonhuis in steen was uitgevoerd. Getuige oud
kaartmateriaal heeft er tot 1953 bebouwing gestaan op dit erf.
Op erf 2 zijn naast zijn naast bovengenoemde resten ook nog een aantal kuilen
teruggevonden.
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