Historisch Mierlo

Archeologische opgravingen op Luchen
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
zouden kunnen voorkomen. Of dat zo is,
merk je later wel.
Als er bouwwerkzaamheden plaatsvinden
wordt de ondergrond verstoord door het
graven voor infrastructuur en funderingen.
Voordat gebeurt moet er een onderzoek
plaatsvinden naar archeologische sporen,
zeg maar tekenen van vroegere activiteiten in het gebied. Toen in 2008 besloten
werd dat het gebied Luchen ontwikkeld
werd tot een woonwijk vond een onderzoek plaats waarbij bewoningssporen
werden aangetroﬀen uit de late prehistorie die tot nader onderzoek aanleiding
gaven. Deze opgravingen zijn in drie
fasen uitgevoerd: Fase I betrof het gebied
tussen de Geldropseweg en de Luchense
Loop. Fase II het gebied ten noorden van
de Luchense loop naar het Eindhovensch
Kanaal en fase III bestond uit 6 deelgebieden verspreidt over het gebied ten
westen van de Burgemeester Termeerstraat rondom het gebied van fase II. Ook

is er een opgraving geweest ten oosten
van de Burgemeester Termeerstraat. Bij
die opgravingen zijn sporen aangetroﬀen
die duiden op bewoning in de bronstijd
(tot ongeveer 1800 jaar voor Chr.) In de
midden-bronstijd heeft er op Luchen een
boerderij gestaan waarschijnlijk van het
type Oss-Ussen met spiekers en andere
bijgebouwen, zoals die in Noord-Brabant
op meerdere plaatsen zijn aangetroﬀen.
Op de foto staat een replica van een
dergelijke boerderij. Ook zijn sporen aangetroﬀen van een grote boerderij uit de
late-bronstijd, die door meerdere generaties bewoond is geweest. In de periode
daarna (ijzertijd en Romeinse tijd) zijn
van permanente bewoning geen sporen
aangetroﬀen en werd het gebied gebruikt
voor de landbouw en veeteelt. Dat is zo
gebleven tot in de nieuwe tijd. Tegenwoordig wordt het gebied volop gebruikt
voor bewoning.
Wil je meer lezen over de bewoningsgeschiedenis van deze wijk, kijk dan op
https://www.heemkundekringmyerle.nl/
archeologie_luchen.html
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