
De Canon van Mierlo is het jaarthema voor 
2022. In de Canon zijn 28 geschiedkundige 
hoogtepunten, dingen die Mierlo gemaakt 
hebben tot wat het nu is, opgenomen. In 
dit blad verschijnen dit jaar onderwerpen 
die zo maar in de Canon hadden kunnen 
voorkomen. Of dat zo is, kun je in de Canon 
nakijken. Dat kan in het verzamelalbum, 
mocht je dat niet hebben kijk dan op de site 
canonvanmierlo.nl

Aan de Neerakkers lagen twee gebouwen 
die een gemeenschapsfunctie hadden. 
Het ene was het activiteitencentrum Het 
Karrewiel en het andere was een boerderij 
die door de gemeente Mierlo beschikbaar 
was gesteld aan de jongerenorganisatie 
Poervoe.

De Stichting Jeugdbelangen, een overkoe-
peling van 21 verenigingen, had voor de 
vele activiteiten een gebouw nodig. In 1975 
werd een gebouw verworven dat zich op 
het DAF terrein bevond. Met behulp van 
zo’n 30 vrijwilligers, met name KPJ-ers, 
werd het gebouw gedemonteerd en aan 
de Neerakkers in een half jaar weer opge-
bouwd. Onder andere tafeltennisvereniging 
MTTV ‘72 en schaakvereniging Mierlo 
hadden er hun thuis. Een poos heeft het 
als kinderopvanglocatie gediend en was de 
Speelotheek erin gevestigd.

Aan dit alles kwam een eind toen beide 
gebouwen moesten wijken voor woning-

bouw. Voordat die woningen er kwamen 
werd het gebied archeologisch onderzocht. 
Het Amsterdams Archeologisch Centrum 
(A.A.C.) deed dat onder de onderzoeks-
code GM-KW-07. (GeldropMierlo-Karre-
wiel-2007). Het bijbehorende rapport heet 
“Onder aan de akkers” AAC-45 Het Karre-
wiel.
Bij het onderzoek kwamen sporen van 
bewoning tevoorschijn uit drie perioden: 
de 14e, de 15e/16e en de 18e eeuw. In een 
werkput op de plaats waar Het Karrewiel 
stond, werd een waterput uit de 14e eeuw 
aangetroff en. Plaggen waren gestapeld 
op een houten vlonder. De grenen planken 
waren daarvoor met pen en gat verbindin-
gen op twee balken bevestigd. Waar de 
Boerderij Poervoe had gestaan werd een 
waterput opgegraven uit de 18de eeuw. Bij 
deze put hadden de plaggen als basis een 
…...karrewiel!!!

Het activiteitencentrum heette Het 
Karrewiel. In de code stond KW voor Het 
Karrewiel. De basis van een opgegraven 
waterput was een karrewiel.

Een zijstraat van de Neerakkers heet Het 
Karrewiel, je mag zelf bedenken waarom.
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