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Voorwoord
De gemeente Valkenswaard is een groene gemeente in zuid oost Brabant. Dankzij het grote areaal
bos en natuur is het niet alleen prettig wonen in de woonkernen, ook recreanten vanuit de hele
regio en daarbuiten verblijven graag in de Valkenswaardse natuur.
Wat veel mensen ontgaat, is dat de natuurgebieden een rijke geschiedenis hebben. In dit rapport
zoom ik in op natuurgebied De Malpie, gelegen ten zuiden van de kern van Valkenswaard. Ik ken
het gebied al lang als bezoeker, maar het vanuit deze invalshoek te bekijken is een leerzame
ervaring geweest.
In het gebied is veel aandacht voor recreanten wat ook af te leiden is uit de bezoekersaantallen.
De gemeente investeert hier dan ook in, met de realisatie van een toeristische poort, het
organiseren van (kunst) evenementen, de aanleg van verschillende recreatie routes en het
plaatsen van informatiepanelen. De belevingswaarde van het gebied kent dus een duidelijke
stijgende lijn. Een tot op heden onderbelicht aspect is de geschiedenis van het gebied. In dit
rapport worden verschillende onderdelen van de geschiedenis uitgelicht. Vervolgens worden er
verschillende voorstellen gedaan om de geschiedenis beter beleefbaar te maken voor de bezoeker.
Graag wil ik bij dezen de volgende mensen bedanken: Chris Sandkuijl, mijn begeleider vanuit de
gemeente, voor de goede en prettige begeleiding tijdens mijn stage. Wil Coolen, archeologie
deskundige van Gemeente Valkenswaard, voor het aanleveren van veel nuttige informatie. Verder
ook de externe deskundigen, die me aan informatie hebben kunnen helpen. Zonder deze
informatie was het onderzoek niet mogelijk geweest. Ten slotte wil ik graag mijn stagebegeleider
vanuit school, Mia Corbeek bedanken voor de fijne samenwerking en het geven van feedback.
Ik hoop dat mijn scriptie helpt om de Malpie interessanter en meer beleefbaar te maken!
Valkenswaard, februari 2011
Christian Daems
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Samenvatting
Gemeente Valkenswaard wil haar natuurgebied de Malpie een kwaliteitsimpuls geven. Door
verschillende maatregelen wil de gemeente het gebied aantrekkelijker maken voor recreanten. Een
onderwerp waar momenteel veel aandacht voor is, en wat op de Malpie slecht zichtbaar is, is de
cultuurhistorie van het gebied.
In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Hoe kan men cultuurhistorische
elementen op de Malpie beter beleefbaar maken?
Om deze vraag te beantwoorden is naar verschillende aspecten van het gebied gekeken. Hierbij is
eerst de huidige situatie in het gebied omschreven. Hierbij gaat het om de geologie,
geomorfologie, hydrologie en biotiek. Deze factoren bepalen het uiterlijk van het huidige
landschap.
De geschiedenis van het landschap is een andere belangrijke factor. Deze is niet alleen belangrijk
geweest in het huidige uiterlijk van het gebeid, ook bepaald deze welke elementen uit het verleden
aanwezig zijn in het landschap. Op de Malpie zijn maar uit beperkte tijdsperiodes restanten
teruggevonden. Voornamelijk uit het Paleolithicum (steentijd) zijn vondsten bekend. Ook is bekend
dat er in de buurt van de Venbergse molen een vluchtschans voor de bevolking geweest is. Deze
stamt uit de Tachtigjarige Oorlog.
Om de verschillende elementen beter beleefbaar te maken voor bezoekers, zijn de meest
bijzondere elementen apart benoemd.
De Malpieberg is een archeologisch monument. Hier zijn steentijdvondsten gedaan, die mogelijk
wijzen op een nederzetting. Het element ligt midden in de natuur op een bijzondere plek in het
beekdal. De vondsten zijn gedaan in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Om een visualisatie te
kunnen realiseren is dan ook aanvullend onderzoek gewenst. Aan de hand hiervan kan bepaald
worden wat er precies geweest is. Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden om een
visualisatie te realiseren.
De molenbiotoop rond de Venbergse molen staat in de belangstelling. Zo wordt de molen zelf
binnen enkele jaren gerestaureerd. Ook is de gemeente van plan rond Venbergen een toeristische
poort te realiseren. Deze poort biedt mogelijkheden om het landschap rond de molen te
verfraaien, en om hierbij ook rekening te houden met de cultuurhistorie. Ook biedt de poort een
goede mogelijkheid om bezoekers te informeren over de cultuurhistorie van het gebied.
De Schans van Weert was een vluchtschans voor de bevolking van Valkenswaard. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog heerste er regelmatig wetteloosheid in de Kempen. Om zichzelf en hun
eigendommen en vee te beschermen tegen bendes bouwde de lokale bevolking een vluchtschans.
Deze bestond uit een aarden wal met hieromheen een gracht. De locatie van de schans is met
behulp van oude kaarten en GIS teruggevonden. Aan de hand hiervan zijn verschillende
mogelijkheden onderzocht om een visualisatie te realiseren, in combinatie met versterking van
recreatieve waarden.
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1.1 Inleiding
De Malpie is een van de natuurgebieden in gemeente Valkenswaard. Het is gelegen ten zuiden van
de dorpskern van Valkenswaard. Het gebied is voor het grootste deel eigendom van gemeente
Valkenswaard. Het gebied is interessant wat betreft natuur, er zijn veel verschillende soorten
planten en dieren te vinden. Er worden jaarlijks maatregelen genomen om de natuurwaarde te
behouden en te verhogen.
Het beekdal van het riviertje de Dommel in de Malpie is bovendien door het ministerie van LNV
aangewezen als Natura 2000 gebied. Reden voor aanwijzen is dat het Dommeldal, samen met het
Leenderbos en de Plateaux, een doorsnede geeft van het vroegere landschap. Dit Natura 2000
gebied kent dan ook veel verschillende landschappen, zoals heidevelden, (aangeplante)
bosgebieden, vennen en beekdalen.
Het gebied heeft een boeiende geschiedenis, die zeker tot de oude steentijd terug gaat. Op dit
moment is de geschiedenis van het gebied vrijwel niet te zien of te beleven. Dit is deels te
verklaren omdat de geschiedenis moeilijk te zien is in het gebied zelf, er zijn geen hele duidelijke
overblijfselen meer aanwezig. Ook is de kennis over deze elementen niet duidelijk geordend, zodat
de gemeente deze informatie ook niet aan kan bieden aan de vele bezoekers van het gebied.
Gemeente Valkenswaard is momenteel bezig om de wet op de archeologische monumentenzorg te
implementeren. Deze wet vult de monumentenwet uit 1988 aan met bepalingen over het
bodemarchief. Belangrijkste verandering is dat het verdrag van Malta in de nieuwe
monumentenwet is opgenomen. Dit verdrag beschermt het archeologisch erfgoed in de bodem, zo
zijn bodem verstorende activiteiten in principe onderzoeksplichtig. Rol van de gemeente is vooral
om te beoordelen of een bepaalde bodemverstoring onderzoeksplichtig is.
Dit onderzoek zal gaan over de cultuurhistorische of archeologische elementen die het meest
interessant zijn binnen het gebied. Vervolgens is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om deze
waarden beter beleefbaar te maken zijn voor de vele recreanten. Voor bezoekers wordt het gebied
aantrekkelijk gemaakt. Zo is er horeca aanwezig en zijn er verschillende bedrijven die activiteiten
organiseren in het gebied. Ook zijn in het gebied vele wandel en fietspaden aanwezig. Verder is
het gebied gemakkelijk bereikbaar vanuit Valkenswaard, maar ook vanuit België en Eindhoven. Om
het toerisme te versterken is de omgeving van de Venbergse molen als toeristische poort
aangewezen. Deze toeristische poort biedt kansen om de cultuurhistorische en archeologische
waarden beter uit te dragen.
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1.2.1 Ligging
De gemeente Valkenswaard is gelegen in het zuiden van Noord-Brabant, zuidelijk van Eindhoven.
Binnen de gemeente bevinden zich de hoofdkern Valkenswaard in het noorden, Dommelen in het
noordwesten, en Borkel en Schaft in het zuiden. Aangrenzende gemeenten zijn Bergeijk, Waalre en
Heeze-Leende. In het zuiden ligt de gemeente tegen de Belgische grens aan. Aan Belgische kant
grenst Valkenswaard aan de gemeenten Lommel en Hamont-Achel.
Samen met 20 andere gemeenten, is Valkenswaard onderdeel van het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven (SRE). Het SRE verzorgt voor deze gemeenten een aantal diensten. Het opstellen
van archeologisch beleid voor de gemeenten is hier een voorbeeld van 1. In afbeelding 1 is de
ligging van het projectgebied te zien.

Afbeelding 1: Ligging van de Malpie binnen Nederland.
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1.2.2 Begrenzing
De Malpie is een natuurgebied in gemeente Valkenswaard. Het gebied is gelegen tussen de
hoofdkern Valkenswaard in het noorden, de Luikerweg (N-69) in het westen, de kern van Borkel en
Schaft in het zuiden en de Maastrichterweg in het oosten. Het natuurgebied de Malpie is hier
duidelijk te zien. Dit zijn de bosgebieden en de Malpieheide. Binnen de begrenzing is vooral het
natuurgebied onderzocht, het landbouwgebied in het oosten is te zeer verstoord door
ruilverkavelingen en grootschalige landbouwactiviteiten. Interessante objecten grenzend aan het
natuurgebied zijn ook onderzocht. In afbeelding 2 is het projectgebied weergegeven binnen de
gemeente. In bijlage 1 is ingezoomd op het projectgebied.

Afbeelding 2: Gemeente Valkenswaard met het projectgebied (Bron: GIS data gemeente Valkenswaard)
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1.2.3 Deelgebieden
Het landschap op de Malpie kent een grote diversiteit. Er zitten grote verschillen in
landschapsbeeld, gebruik en beheer van de verschillende gebiedsdelen. Het gebied is daarom
onderverdeeld in een aantal deelgebieden, deze zijn hieronder uitgewerkt.

M olenbiotoop

De molenbiotoop behelst het cultuurlandschap in de omgeving van de
Venbergse watermolen. Hierbij gaat het om de watervoorziening van de
molen, en het agrarische landschap er omheen. Dit gebied is sterk gericht
op toerisme en recreatie. Verschillende voorzieningen zijn hier aangelegd,
zoals parkeergelegenheid en een café met terras. Ook is hier het
startpunt voor allerlei activiteiten, zoals kano, mountainbike en GPS
tochten door het gebied. Deze bundeling van recreatieve voorzieningen
die nu al aanwezig is verklaart de aanwijzing van dit gebied als
toeristische poort.
De oostzijde van de Dommel is een agrarisch cultuurlandschap.
Kenmerkend hier zijn de eiken singels tussen de akkers. De oude
perceelsgrenzen zijn nog maar deels te herkennen. Tijdens verschillende
herverkavelingen zijn akkers samengevoegd, waardoor meer efficiënt te
bewerken percelen ontstonden. Deze nieuwe indeling maakt het
moeilijk om historische elementen terug te vinden in het landschap,
vaak is bij de nieuwe indeling niet één op één de oude grens
aangehouden.

Afbeelding 3: Molenbiotoop
rond Venbergen (Bron: GIS
data
gemeente Valkenswaard)

Natuurgebied de M alpie

Natuurgebied de Malpie bestaat uit verschillende deelgebiedjes, die in dit
onderzoek zijn samengevoegd. Het deelgebied is in groen aangegeven op
afbeelding 4. Deze delen vormen samen het natuurlijke landschap. Het
natuurgebied wordt intensief gebruikt, met name voor recreatie. Het
landschap in het natuurgebied wordt gekenmerkt door een centraal
gelegen heideterrein. Hierin liggen een aantal vennen met bijzondere
natuurwaarden. Rond de heide liggen droge naaldbossen. Deze zijn met
name aangelegd in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Aan de
oostzijde van het natuurgebied ligt het dal van de Dommel. Hier bestaat de
natuur voornamelijk uit wilgen en elzen broekbossen. Dit zijn zeer natte
bossen, waar in de winter het water tot boven het maaiveld kan komen.
Ook liggen hier vele kleinschalige weidegronden. Het landschap lijkt hier
nog sterk op het oude cultuurlandschap.

1.3 Probleemomschrijving/analyse

Afbeelding 4: Het
natuurgebied de Malpie
(Bron: GIS data
gemeente Valkenswaard)

De Malpie heeft een grote toeristische aantrekkingskracht. De gemeente
streeft naar een verdieping van de beleving van het gebied door het beter
zichtbaar en beleefbaar maken van de cultuurhistorische en archeologische
waarden. Er is enige bekendheid van de historie van het gebied, maar deze kennis is onvoldoende
zichtbaar in het gebied zelf. Ook is voor de gemeente onvoldoende duidelijk wat de historische
waarden op de Malpie zijn, en op welke manier men deze beter beleefbaar kan maken.
Hierdoor blijven potentiële (toeristische) waarden onderbenut. Omdat de gemeente als eigenaar
van het gebied zich als taak wil stellen om de cultuurhistorie van het gebied beter beleefbaar te
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maken voor recreanten, wil men dus graag weten wat er is en hoe men hiermee om kan gaan en
hoe men met deze waarden de potentie van het gebied kan verhogen. Dit is van belang, omdat
men het gebied in de toekomst aantrekkelijk wil houden en verstreken door de realisatie van een
toeristische poort.

1.4 Onderzoeksdoel
Het onderzoek gaat zich richten op historische en archeologische elementen binnen het gebied, die
mogelijk interessant zijn om de toeristische potentie van de Malpie te vergroten. Hierbij gaat het
dus om concrete elementen zoals (aangelegde) waterpartijen of archeologische vindplaatsen. Aan
de hand van het onderzoek en voorbeelden van mogelijkheden om de elementen beter zichtbaar
te maken, is een visie opgesteld en zijn aanbevelingen gedaan over hoe de geschiedenis van de
Malpie meer beleefbaar gemaakt kan worden voor bezoekers en daarmee aantrekkelijker kan
worden.
Een ander punt is dat hierbij ook andere doelgroepen dan nu kunnen worden aangetrokken en dat
de gemeente ook de historie van het gebied kan aanhalen bij de promotie van de gemeente. Per
element zullen verschillende mogelijkheden genoemd worden om het element te visualiseren. Aan
de hand van deze mogelijkheden kan de gemeente concrete maatregelen treffen, zoals de
realisatie van een visualisatie. Ten slotte zal de geschiedenis van de Malpie in een tijdsbalk worden
weergegeven.

1.5 Onderzoeksvragen
Hoofdvraag:

De hoofdonderzoeksvraag die voortkomt uit deze probleemomschrijving is dan ook: Hoe kunnen
de cultuurhistorische elementen op de Malpie beter beleefbaar gemaakt worden?
Uit deze onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen te formuleren. Deze zijn gesplitst in een
algemeen deel, en aantal vragen gericht op de specifieke elementen.

Algem ene vragen:
•
•

Wat is de geschiedenis van de Malpie?
Welke cultuurhistorische elementen zijn er op de Malpie aanwezig?

Deelvragen per elem ent:
•
•
•
•

Wat is het element en wat is er nu van te zien?
Wat is het huidig beheer van het element?
Wat voor beheer is nodig om het element beter te beschermen?
Hoe kan men het object zichtbaar/beleefbaar maken voor recreanten?

1.6 Onderzoeksmethode
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. De methoden die
gebruikt zijn, zijn een bureauonderzoek, interviews met deskundigen en veldbezoeken. Hieronder
is omschreven wat met deze methoden wordt bedoeld.

Bureauonderzoek.

Bij bureauonderzoek wordt informatie gebruikt uit schriftelijke bronnen. Hierbij is te denken aan
rapporten, boeken en kaarten. Ook digitale informatie zoals GIS bestanden, kaarten en internet
bronnen behoren hiertoe. Van informatie op internet is vaak moeilijk te achterhalen wat de
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primaire bron is. Bij deze bronnen is dan ook goed naar de betrouwbaarheid gekeken.

Interview s m et deskundigen.

Doormiddel van interviews met deskundigen is veel informatie verzameld over het onderwerp.
Vaak leveren deze gesprekken veel informatie en nieuwe inzichten op, die aanleiding waren voor
verdiepend bureauonderzoek. De volgende deskundigen zijn geraadpleegd:
• Wil Coolen, senior medewerker vergunningen archeologie/monumenten, Gemeente
Valkenswaard.
• Bart Moonen, beleidsadviseur archeologie, RAAP Archeologisch Adviesbureau
• Klaas van der Laan, medewerker landschap en cultuurhistorie, Staatsbosbeheer
• Ria Berkvens, regionaal archeoloog, SRE Milieudienst
• Eelco Rensink, senior onderzoeker pleistoceen vroege prehistorie, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed
• Jac Rietra, eigenaar Venbergse Molen
• Piet van Son en Henk Munsters, Hengelsportvereniging Venbergen

Veldbezoek.

Veldbezoeken helpen om in het veld een beeld te krijgen van het onderzoeksdoel. Ook kunnen zo
resultaten uit het bureauonderzoek in het veld getoetst worden. In dit onderzoek betreft het zowel
bezoeken aan het onderzoeksgebied zelf, als bezoeken aan andere gebieden en elementen ter
referentie.
In hoofdstuk 1.8 zullen per hoofdstuk de methodiek, bronnen en resultaten beschreven worden.

1.7 Randvoorwaarden
Voor dit onderzoek zijn enkele randvoorwaarden opgesteld.
• Voor sommige elementen die al bekend zijn, is extra onderzoek nodig om preciezere
gegevens, zoals locatie en status precies vast te stellen.
• In dit onderzoek is weinig aandacht besteed aan de ecologie van het gebied, alleen waar
dit relevant is.
• De geschiedenis van het bos en de padenstructuur dienen in een ander kader bekeken te
worden.

1.8 Leeswijzer
Landschap

In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de natuurlijke delen van het landschap. Dit behelst de
natuurlijke ondergrond van het landschap, de bodemsoorten, het watersysteem en de huidige
natuur. Hoofdstuk 2.3 zal dieper ingaan op de bodem in het gebied en aangeven welke
bodemsoorten er te vinden zijn. In hoofdstuk 2.4 zal het watersysteem omschreven worden. Dit
heeft in de geschiedenis van het gebied een grote invloed gehad. Ten slotte gaat hoofdstuk 2.5 in
op de huidige biotiek van het landschap. Hierin is de huidige natuur beschreven. Informatie
hierover is gevonden in het recent in concept opgestelde Natura 2000 beheersplan voor de Malpie,
en op kaarten van de Bosgroep.

Landschapsbiografie

In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de mens door de eeuwen heen het landschap heeft gebruikt. Dit
hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van een chronologische tijdsbalk. Belangrijkste basis voor dit
hoofdstuk zijn vondsten op de Malpie zelf, maar wanneer deze niet zijn aangetroffen is ook naar de
omgeving gekeken. De vondsten die gedaan zijn op de Malpie zijn vooral uit de steentijd. Dit
behelst voor de Malpie vooral de periode tussen 18.000 en 2000 voor Christus. Uit deze tijd zijn
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vondsten bekend. Omdat uit de ijzertijd, bronstijd en Romeinse tijd geen vondsten bekend zijn op
de Malpie, zijn deze niet in detail besproken. De Middeleeuwen worden beschreven in hoofdstuk
3.3. Hierbij is ook ingegaan op de eigendomssituatie in die tijd. Hoofdstuk 3.4 beschrijft de
vroegmoderne tijd, van ongeveer 1500 tot 1850. In deze tijd verschuift de macht van het Spaanse
Rijk naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de
bevolking. In hoofdstuk 3.5 is de geschiedenis vanaf 1850 beschreven. In dit hoofdstuk komen de
ontginningen uit de 20e eeuw aan bod. Ook het huidige gebruik is hierin genoemd. Hoofdstuk 3.6
beschrijft de etymologie van verschillende plaatsen binnen het onderzoeksgebied. Hierbij is aan de
hand van literatuur de herkomst van deze toponiemen onderzocht.

Elem enten

Hoofdstuk 4 beschrijft de meest interessante cultuurhistorische objecten in het gebied. Het
archeologisch monument Malpieberg is beschreven in hoofdstuk 4.2. Hier is een
vuursteenvindplaats. Het terrein is een archeologisch monument. In hoofdstuk 4.3 is de Schans
van Weert onderzocht. Deze vluchtschans voor de bevolking is niet in het landschap te zien, maar
deze markeert een in de Kempen weinig zichtbare periode. Hoofdstuk 4.4 beschrijft de
molenbiotoop rond de Venbergse watermolen. Hier is een toeristische poort gepland, het
versterken van de cultuurhistorie rond de molen kan bijdragen aan de invulling van de toeristische
poort.

2 Landschap
2.1 Inleiding

In het hoofdstuk landschap is de natuurlijke ondergrond van het gebied beschreven. Dit gebeurd
aan de hand van de vroegste ontstaansgeschiedenis van het landschap. Daarnaast is het huidige
landschap omschreven. Hiervoor is een bureaustudie gedaan. Verschillende schriftelijke bronnen
zijn geraadpleegd. Met name in beheersplannen en rapporten over Natura 2000 is al veel
informatie verzameld. Ter ondersteuning zijn kaarten toegevoegd.
Het onderzoeksgebied kent een afwisselend landschap. Dit landschap is ontstaan door een
combinatie van menselijk handelen en een natuurlijke ondergrond. In dit hoofdstuk zal vooral deze
ondergrond uitgelicht worden. Deze ondergrond is van nature ontstaan, en deze heeft tot vrij
recent het leven van de mensen die hierop verbleven bepaald. De ondergrond bepaalde immers
waar het droog genoeg was om te wonen, waar men water, hout, riet, wild en vis kon vinden. In
latere tijden bepaalde dit voor de mensen waar men akkers en weidegronden kon aanleggen.
Naast de droge ondergrond speelt ook het watersysteem een belangrijke rol. Dit heeft grote
invloed gehad op de mensen die van het gebied gebruik maakten. Zowel bij de keuze van
woonlocaties en landbouwgronden, als bij het gebruik van de beek om vis kwekerijen te voeden en
molens aan te drijven.
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2.2 Geologie
De geschiedenis van de Malpie begint lang voor de eerste mensen arriveren. De eerste belangrijke
periode is het Carboon (350-300 miljoen jaar geleden). In die periode was er veel tektonische
activiteit. Hierbij zijn ook in de Nederlandse ondergrond verschillende breuken ontstaan. De
Malpie, groen aangegeven op afbeelding 5, ligt op het Massief van Brabant. Ten oosten van het
gebied loopt de Feldbissbreuk 2. Deze vormt de scheiding tussen het stabiele massief, en de
dalende Centrale Slenk. Deze slenk zakt langzaam weg in de ondergrond. De rivierafzettingen in
de centrale slenk hebben de daling bijgehouden, waardoor er niet veel hoogte verschillen zichtbaar
zijn in het landschap.

Afbeelding 5: Breuken in de Nederlandse bodem. (Bron: www.geologievannederland.nl)

In het Pleistoceen begint een ingrijpende klimaatverandering. Een lange periode begint, waarin
koude ijstijden en warmere tussenijstijden elkaar afwisselen. De tussenijstijden zijn even warm of
warmer dan het huidige klimaat, in deze tijden groeide er een rijk loofbos. Tijdens de ijstijden had
Zuid Nederland een toendraklimaat. Hier was afhankelijk van de kou, meer of minder begroeiing.
In deze tijd was het erg droog. Hierdoor, en door het gebrek aan begroeiing, had de wind
gemakkelijk vat op de rivierafzettingen. Op plaatsen waar dit zand weer werd afgezet ontstonden
dekzanden 3. Vooral de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000-13.000 jaar geleden) heeft de basis
gelegd voor het huidige landschap.
Ook op de Malpie zelf zijn nog sporen te zien van de invloed van de wind. Nog duidelijk in het
landschap te zien zijn de stuifduinen, waarvan op de Malpie de Malpieberg de meest markante is.
De zuidwesten wind heeft in die tijd de vennen uitgeblazen. Toen het klimaat na de ijstijden natter
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werd, is deze laagte opgevuld met water. Het zand wat uit de vennen is gekomen is door de wind
in een paraboolvorm aan de noordoost kant van het ven afgezet. Deze duinen zijn op de
hoogtekaart op afbeelding 6 goed te zien. Zowel rond het Groot Malpieven, als rond het
Pastoorsven zijn deze duinen afgezet. De volledige hoogtekaart is te zien in bijlage 2.

Afbeelding 6: Uitsnede uit de hoogte kaart van het projectgebied. De paraboolvormige stuifduinen aan de
oostkant van de vennen zijn hier goed te zien. (Bron: www.ahn.nl)
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2.3 Geomorfologie
De geomorfologische kaart laat zien welke bodemsoorten aanwezig zijn in het gebied. Ruwweg is
in het gebied een tweedeling te zien, zie afbeelding 7. Deze kaart is op a4 formaat opgenomen in
bijlage 3 In het oosten liggen gronden die onder invloed van de Dommel staan, en in het westen
de dekzanden. In het Dommeldal is in de loop der jaren veen ontstaan. Op deze gronden zijn de
broekbossen en vochtige weidegronden te vinden. Op de droge dekzanden groeit heide en
naaldbos. Ook zijn in het gebied moerassige laagtes te vinden. De diepst gelegen delen hiervan
zijn in het landschap terug te zien als vennen.

Afbeelding 7: Geomorfologische kaart van de Malpie.
(Bron: GIS data Bosgroep Zuid Nederland)

2.4 Hydrologie
Een belangrijke factor in het gebied is de waterhuishouding. Zowel ondergronds (grondwater,
kwel) als bovengronds (vennen, sloten, Dommel) speelt de hydrologie een belangrijke rol. In de
heide- en in het bosgebied van de Malpie infiltreert water, wat vervolgens in de vennen en de
Dommel weer uittreedt. Het grondwater op de heide zelf is voedselarm, de bodem bestaat uit
schraal zand. Hieruit kan het infiltrerende water weinig stoffen opnemen. Grondwater in het
Dommeldal is meer voedselrijk. Vooral in de winter infiltreert water uit de Dommel in de bodem. In
de zomer werkt de beek juist drainerend 4.
De invloed van de mens op de hydrologie van het gebied is groot. Deze invloed begint rond 1227,
als de Venbergse molen gebouwd wordt. Vanaf dit moment kan men de beek stuwen. Hierdoor
overstromen de beemden (weidegronden in een beekdal) langs de Dommel regelmatig. Door deze
situatie ontstaat een gevarieerd landschap, met beemden, broekbossen en rietlanden. In de 19e
en 20e eeuw verbetert men de afwatering van het gebied. De meanders in de Dommel worden
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hierbij deels afgesneden. Ook graaft men parallel aan de beek verschillende diepe sloten. Deze
maatregelen zijn te zien op afbeelding 8 en in bijlage 4. Bij elkaar opgeteld zorgen deze
maatregelen voor een versnelde afvoer van water uit het gebied. Ook de aanplant van
naaldbossen in de jaren 30 van de 20e eeuw heeft invloed op de hydrologie. Deze bomen
verdampen veel water uit de bodem. Hierdoor daalt de grondwaterstand, op sommige plaatsen in
dergelijke mate dat vennen hierdoor verdrogen.

Afbeelding 8: Waterlopen en open wateren op de Malpie
(Bron: GIS data gemeente Valkenswaard)

In het huidige landschap is op veel plaatsen nog bewijs zichtbaar van menselijke invloed op het
watersysteem. Zo zijn de vennen op de Malpie van 1800 tot 1960 gebruikt voor visteelt. Het recht
om op de vennen te vissen werd verpacht door de gemeente. Vis was een belangrijke bron van
voedsel voor de mensen. Op vrijdag, tijdens de vasten en op bijzondere gebeurtenissen werd vis
gegeten 5. Om vis te kweken werd water uit de Dommel ingelaten in de vennen. Deze inlaat van
gebufferd water zorgde voor zeer bijzondere natuurwaarden. Er ontstonden gradiënten tussen het
gebufferde Dommelwater en het ongebufferde venwater. Het terugbrengen van deze situatie lijkt
in de nabije toekomst onmogelijk, het waterpeil in de Dommel is hiervoor niet hoog genoeg meer.
Ook is de Dommel vervuild met zware metalen, vooral zink en cadmium uit de Belgische zink
industrie. Aan de zuidwestkant van het gebied is nog een vloeiweide systeem te zien. Hier maakt
men gebruik van een slotenstelsel om weiden te bevloeien met voedselrijk beekwater.
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2.5 Biotiek
De Malpie is een van de grotere natuurgebieden binnen de gemeente. Hart van het gebied wordt
gevormd door een heideveld van ongeveer 80 hectare. Het heideveld kent een microreliëf,
waardoor er veel verschillende milieus zijn binnen het gebied. Binnen het heideveld bevinden zich
ook een aantal vennen. Hieromheen bevinden zich naaldbossen, voornamelijk met aangeplante
grove den. Aan de oostzijde van het gebied bevindt zich het beekdal van de Dommel. Dit dal
bestaat uit vochtige natuur, met hierin vochtige weilanden, wilgen en aangeplante populieren.
Recent is de natuurwaarde van het gebied onderstreept, door het Dommeldal aan te wijzen als
Natura 2000 gebied. Het gebied is aangewezen, omdat het samen met het Leenderbos en de
Plateaux, een goed beeld geeft van het Kempische zandlandschap, met hierin droge
(naald)bossen, heide velden, stuifzand, beekdalen en vennen 6.
In het beheerplan van de Malpieheide zijn maatregelen opgenomen om de populaties van
bijzondere plant en diersoorten te beschermen. Populaties van klokjesgentiaan, witte en bruine
snavelbies, kleine zonnedauw, beenbreek, gentiaanblauwtje, heikikker en levendbarende hagedis
komen voor op de Malpie. Ook zijn de tengere pantserjuffer, moeraswolfsklauw, grote Zilverreiger
en aalscholver aangetroffen 7. Een markante soort op de Malpie is de kokmeeuw. Deze vogels
hebben een kolonie op de Vaarvennen.
Zoals gezegd worden jaarlijks maatregelen genomen om de natuurwaarden in het gebied te
verhogen. Hierbij gaat het om kleinschalig plaggen, chopperen (het verwijderen van de vegetatie
en een deel van de humuslaag) en maaien. Per jaar wordt een klein oppervlak in de nabijheid van
de klokjesgentiaan geplagd. Ook zijn er in het gebied effectgerichte maatregelen uitgevoerd, dit
betreft grootschalige natuurherstel werkzaamheden. Voorbeeld hiervan is het Groot Malpieven, wat
in 2010 gedeeltelijk is uitgebaggerd. Hierbij is grootschalig het voedselrijk slib uit het ven
verwijderd. Ook is een groot deel van het naaldbos op de venoever gekapt. Verder zijn in dit ven al
jaren maatregelen genomen om broedmogelijkheden voor de kokmeeuw te verwijderen.

2.6 Conclusie
Het huidige landschap van de Malpie is erg afwisselend. Het gebied kent een duidelijke tweedeling,
tussen het vochtige beekdal aan de oostkant en het droge heide en bosgebied in het westen. Deze
tweedeling is dan ook op meerdere vlakken terug te vinden. De bodemsoorten verschillen, in het
beekdal komen veengronden voor, het droge westelijke deel bestaat uit dekzand. De tweedeling in
het gebied is te verklaren door het dal van de Dommel. Deze bepaald ook in belangrijke mate de
hydrologie. Langs de beek zijn nog vele menselijke invloeden te zien om het water te beheersen.
Belangrijkste hiervan is de Venbergse watermolen. Omdat het gebied veel natuurlijke overgangen
kent, komen er ook bijzondere dieren en planten voor in het gebied. Uiteraard zijn er altijd nog
verbeterpunten in het gebied. Zo is er al veel gedaan om de natuurwaarden op de Malpie te
verhogen. Deze maatregelen zijn voornamelijk gericht op het creëren van gradiënten, en het
natuurlijker maken van de heide en de vennen. Hiervoor worden ook hydrologische maatregelen
genomen, om verdroging tegen te gaan.
In het volgende hoofdstuk is te lezen hoe het landschap zich ontwikkeld heeft in de tijd.

3 Landschapsbiografie
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk is de cultuurhistorie, de menselijke geschiedenis, van het landschap chronologisch
beschreven. Hierin is omschreven hoe de mens invloed heeft gehad op het landschap. Door middel
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van een tijdsbalk wordt de geschiedenis van de Malpie schematisch weergegeven. Verder is in dit
hoofdstuk per tijdsperiode aangegeven of, en zo ja, wat voor potentieel interessante elementen
zijn aan te treffen op of nabij de Malpie. Onderzoek hiernaar is gedaan met behulp van een
bureauonderzoek, en gesprekken met deskundigen, zoals te lezen in hoofdstuk 1.6. Hiermee is een
redelijk compleet beeld verkregen.
Voor miljoenen jaren heeft de natuur het land kunnen vormen. Rivieren, wind, ijskappen,
overstromingen hebben het landschap ingrijpend veranderd. Wanneer de eerste mensen
verschijnen, is deze natuurlijke vorming nog volop bezig. Mogelijk zijn er al van 500.000 – 250.000
jaar geleden mensen in Brabant aanwezig 8. Het zal hier maar om zeer weinig mensen gegaan zijn,
die bovendien nog geen vaste nederzettingen inrichtten. Hierdoor, en omdat de
landschapsvormende processen toen nog volop aan de gang waren, zijn uit deze tijd geen
vondsten bekent. Pas veel later, in het paleolithicum (18.000-8800 voor Christus) zijn de eerste
vondsten bekend op de Malpie.

3.2 Steentijd
Steentijd Bronstijd IJzertijd

Romeinse
tijd

300.0002000 v.
Chr.

50-500 na 500-1500 na
Chr.
Chr.

2000800 v.
Chr.

800 v.
Chr.-50
na Chr.

Middeleeuwen Nieuwe
tijd
15001850 na
Chr.

Moderne tijd
1850-heden

Zoals gezegd stammen de vroegste aanwijzingen voor de aanwezigheid van mensen uit het
paleolithicum (oude steentijd). Deze tijd is genoemd naar het gebruik van (vuur)steen als
werktuig. Men kende nog niet het gebruik van metaal. De stenen vondsten zijn ook alles wat in
deze streek is teruggevonden, alle andere materialen die de mensen gebruikten zijn in de loop der
tijd verloren gegaan. Deze mensen komen pas in het laat paleolithicum hier wonen. In deze tijd
veranderde het klimaat, en daarmee het landschap, ingrijpend. De koude, onbewoonbare
poolwoestijn veranderd in een steppe, en nog later naar een half open bosgebied. Met het
terugkomen van dieren, eerst op de steppe en later in het bos, komen ook de jagende mensen
terug in het gebied.

Afbeelding 9: De Malpieberg aan de linkerkant.
Rechts het Dommeldal. (Bron: foto C. Daems)

Op de Malpie zijn verschillende
artefacten uit het dagelijks leven
van deze mensen aangetroffen 9.
Voornaamste middelen van bestaan
waren de jacht op wild, vissen en
het verzamelen van eetbare
planten en vruchten. De meeste
artefacten hebben hier mee te
maken. Zo heeft men spitsen en
messen gevonden. Ook zijn
schrapers om dierenhuiden schoon
te kunnen maken, en een slijpsteen
gevonden. Mogelijk is deze
slijpsteen gebruikt voor het
aanscherpen van voorwerpen of
wapens van hout, been of gewei.
Aan de vorm van de voorwerpen is
af te lezen dat de mensen uit de
Ahrenburgcultuur (11.000-9600 v.
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Chr.) stammen 10. Waar deze vondsten gebleven zijn is onbekend. Deze zijn in de jaren ’60 en ’70
van de 20e eeuw gedaan, de registratie van vondsten stond toen nog in de kinderschoenen.

Afbeelding 10: Reconstructie van een kamp van jagers/verzamelaars in Archeon, Alphen aan den Rijn
(Bron: foto C. Daems)

Voor de mensen uit die tijd was het landschap zelf van levensbelang. Men kon in het beekdal op
dieren jagen en er water halen. Ook kon men hier in de beek vis vangen. Het beekdal zelf is echter
te nat om in te wonen. De mensen gingen wonen op de hogere zandruggen langs de beek. Ook
zat men hier beschut tegen de wind en was er hout en riet voorhanden om vuur te maken en om
huizen te bouwen. De gunstige eigenschappen van de Malpieberg zijn nog steeds in het huidige
landschap te zien (zie afbeelding 9).
Rond 8800 v. Chr. verandert het landschap. Het klimaat wordt warmer. Hierdoor smelten de
ijskappen in snel tempo, en vult het Noordzeebekken zich met water. Doordat rivieren hun water
moeilijker kwijt kunnen door de gestegen zeespiegel, stijgt ook de grondwaterstand. Het open
landschap veranderd in een gesloten loofbos. Lagergelegen delen worden zo vochtig dat er veen
ontstaat. In deze periode, het mesolithicum (midden steentijd) van 8800 tot 4900 v. Chr. en het
neolithicum (nieuwe steentijd) van 4900 tot 2000 v. Chr. zijn er nog steeds mensen aanwezig op
de Malpie. Precieze datering van de vondsten uit die tijd is moeilijk. Vermoed wordt dat op de
Malpieberg een nederzetting geweest is. Hoe permanent deze is geweest, en hoe de nederzetting
er uit gezien heeft is onbekend. Een voorbeeld van hoe een dergelijk kamp eruit zou kunnen zien,
is gereconstrueerd in archeologisch themapark Archeon (zie afbeelding 10).
Langzaamaan beginnen in het neolithicum ook veranderingen in de samenleving zichtbaar te
worden. De samenleving begint te verschuiven van jagen en verzamelen naar akkerbouw en
veeteelt. Deze verandering van jagen en verzamelen naar landbouw zal een groot stempel drukken
op de toekomst van het gebied. Verder beginnen mensen aardewerk te maken, en ook het
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grafritueel verandert. Men begint met het meegeven van grafgiften aan de doden, zoals potten en
wapens en men bouwt een lage grafheuvel over het graf. Er zijn op de Malpie geen grafheuvels uit
de steentijd aangetroffen.

3.3 Bronstijd
Steentijd Bronstijd IJzertijd

Romeinse
tijd

300.000- 20002000 v.
800 v.
Chr.
Chr.

50-500 na 500-1500 na
Chr.
Chr.

800 v.
Chr.-50
na Chr.

Middeleeuwen Nieuwe
tijd
15001850 na
Chr.

Moderne tijd
1850-heden

De bronstijd begint met de introductie van bronzen voorwerpen in de samenleving. Dit betekende
een grote verandering, het gebruik van bronzen voorwerpen betekende veel status voor de
eigenaar. Niet alleen was brons een praktischer materiaal dan steen, het feit dat het geïmporteerd
moest worden uit Engeland of Spanje betekende dat het zeldzaam en kostbaar was 11. Het gebruik
van brons betekende dat mensen betere gereedschappen konden maken. Uit de bronstijd zijn
geen vondsten bekend op de Malpie, maar er in de omgeving mensen gewoond hebben staat vast.
De mensen uit de bronstijd hebben sporen achtergelaten in de omgeving van de Malpie. Na de
kleine, enkele grafheuvels uit het neolithicum, bouwen de mensen in de bronstijd grotere
grafheuvels, waarin de crematieresten van meerdere mensen werden bijgezet. Een voorbeeld
hiervan is gelegen aan de Eerselsedijk in buurgemeente Bergeijk. Deze grafheuvel is
gereconstrueerd, het bos wat er op groeide is gekapt, en de palenkrans is opnieuw aangelegd 12.
In de late bronstijd worden de urnen van mensen individueel begraven, met een individueel
grafheuveltje. Een dergelijk urnenveld is aangetroffen in het noorden van Valkenswaard, op de
plaats waar nu sportpark Den Dries ligt. Dit terrein is een rijksmonument van zeer hoge waarde 13,
een deel hiervan is nog intact. Sporen van huizen of andere gebouwen zijn niet aangetroffen.
In de bronstijd zijn de mensen overgestapt van jagen en verzamelen naar een landbouw
samenleving. Om ruimte te maken voor akkers kapte men het oerbos wat in de Steentijd is
ontstaan. De mensen kennen nog geen goede methode om het land te bemesten. Nadat akkers
zijn uitgeput laten de boeren deze braak liggen. Op deze braakliggende grond hoedt men nog een
tijdje vee. De boeren trokken zo door het landschap. Hierbij vormden de grafheuvels van de
voorouders een referentiepunt in het landschap.

3.4 IJzertijd
Steentijd Bronstijd IJzertijd

Romeinse
tijd

300.000- 20002000 v.
800 v.
Chr.
Chr.

50-500 na 500-1500 na
Chr.
Chr.

800 v.
Chr.-50
na Chr.

Middeleeuwen Nieuwe
tijd
15001850 na
Chr.

Moderne tijd
1850-heden

De ijzertijd is voor de mensen in de Kempen een voortzetting op de bronstijd. Het leven verandert
niet van de ene op de andere dag. Wel wordt brons als grondstof voor gereedschappen vervangen
door ijzer. Groot voordeel van ijzer is dat het sterker is dan brons en dat de ertsen, in de vorm van
ijzeroer, lokaal gevonden worden. Of ook in het beekdal van de Dommel ijzeroer gewonnen is, is
niet bekend. In deze tijd zijn niet alle mensen meer gelijk aan elkaar. Er zijn mensen die rijker zijn
dan anderen, dit is af te leiden uit grafgiften. De gemiddelde boer zal hiervan niet veel gemerkt
hebben. Het patroon van akkers, braakliggende gronden, en een zich door het landschap
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verplaatsende boerderij zal ook niet veel veranderd zijn. Wel groeide de bevolking in de ijzertijd
behoorlijk. Langzaam gaan de bewoners ook meer bij elkaar wonen, hoewel van dorpen nog geen
sprake is.
Door de toename van de bevolking werd het landschap buiten de akkers en erven steeds opener.
Hier ontstonden heideterreinen, op plaatsen waar de boeren hun akkers definitief braak lieten
liggen. Door het hoeden van vee op de heide groeide deze niet dicht. Naar huidige maatstaven
was dit landschap nog zeer natuurlijk. De akkers werden afgewisseld met moerasland, bossen en
beekdalen. Op verlaten akkercomplexen ontstond heide, of mogelijk stuifzand wanneer de akkers
over begraasd worden.

Afbeelding 11: Reconstructie van een erf uit de ijzertijd in het Historisch Openluchtmuseum Eindhoven.
(Bron: foto C. Daems)

3.5 Romeinse Tijd
Steentijd Bronstijd IJzertijd

Romeinse
tijd

300.0002000 v.
Chr.

50 v. Chr.- 500-1500 na
500 na
Chr.
Chr.

2000800 v.
Chr.

800 v.
Chr.-50
na Chr.

Middeleeuwen Nieuwe
tijd
15001850 na
Chr.

Moderne tijd
1850-heden

In 58 voor Christus valt de Romeinse veldheer Julius Caesar Gallië binnen. Dit is het gebied wat
tegenwoordig Frankrijk, België en Zuid Nederland omvat. Na het overwinnen van de stammen in
het huidige Frankrijk wordt ook Zuid Nederland toegevoegd aan het Romeinse Rijk. De bevolking
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hier behoorde tot de Eburonen. Hoewel formeel onderdeel van een stam, was de bevolking hier
minder hiërarchisch georganiseerd dan in zuidelijk Gallië. Nadat deze stam in de oorlog tegen
Caesar vernietigd wordt, veranderd de bevolking ook. De Bataven komen in het gebied wonen. Zij
blijven meer op vaste plaatsen wonen, het kleinschalige akkersysteem veranderd in een systeem
met grotere akkers. Ook ontstaat een vorm van hiërarchie waarin hoofdmannen meer macht
krijgen. Deze overgang in de samenleving is echter nauwelijks terug te vinden in het
bodemarchief.
Het landschap is niet veel veranderd ten opzichte van het landschap in de ijzertijd. De meeste
bewoners woonden in kleine nederzettingen bij elkaar. Hierbij is te denken aan een paar
boerderijen met bijgebouwen. Ook de akkers hebben een vaste plaats gekregen. De armste
zandgronden worden verlaten. Deze zijn uitgeput door eeuwen landbouw. De bewoners zijn naar
meer vruchtbare streken getrokken. Op de Malpie zijn geen Romeinse sporen gevonden.
Waarschijnlijk was de grond hier te arm om landbouw op te bedrijven. In Nederland is met name
de Romeinse grens, de Limes, erg bekend. Van deze linie met verschillende wachttorens, castella
(forten) en castra (legioenskamp) steden en bruggen zijn veel sporen teruggevonden. Toch bleef
niet alles in het achterland bij het oude. Zo is in Hoogeloon, 15 kilometer ten noordwesten van de
Malpie, een grote Romeinse villa teruggevonden. Deze had een groot hoofdgebouw met badhuis,
stromend warm water en een badhuis. Daarnaast waren er verschillende bijgebouwen. Het
hoofddoel van deze grote boerderij is waarschijnlijk het fokken van vee voor de bevoorrading van
het Romeinse leger. Mogelijk werd in de omgeving ook ijzererts (oer) gewonnen 14.
Rond het jaar 225 na Christus begint het verval van het Romeinse Rijk. In de daarop volgende 50
jaar vervalt de samenleving steeds verder, na invallen en plunderingen van Germanen en Franken.
Rond het jaar 300 weten de Romeinen het gebied onder hun bestuur te houden door samen te
werken met de Franken, en deze als hulptroepen in te zetten. In 402 vertrekken de laatste
Romeinen om te helpen bij de verdediging van Rome.

3.6 Middeleeuwen
Steentijd Bronstijd IJzertijd

Romeinse
tijd

300.000- 20002000 v.
800 v.
Chr.
Chr.

50 v. Chr.- 500-1500 na
500 na
Chr.
Chr.

800 v.
Chr.-50
na Chr.

Middeleeuwen Nieuwe
tijd
15001850 na
Chr.

Moderne tijd
1850-heden

Nadat de Romeinen vertrokken waren neemt de bevolking nog sterker af. Slechts langs de Maas,
en sporadisch op andere plaatsen blijven mensen wonen. Dit valt af te lezen aan de beperkte
vondsten uit deze tijd. Mogelijk zijn de mensen achter de vertrekkende Romeinen aangetrokken.
Verder kan men uit stuifmeelmonsters opmaken dat de akkerplanten verdwijnen, en dat
bosplanten terugkomen. Ook breiden veengebieden zich weer uit. In de loop van de 6e eeuw
beginnen zich weer meer bewoners te vestigen in Brabant. Deze bewoners vestigden zich in het
'oerbos' wat na de Romeinse tijd was ontstaan. Hierbij kozen ze de meest vruchtbare gronden uit
om akkers aan te leggen. De mensen uit deze tijd hebben geen sporen achtergelaten, de dichtheid
was te klein, ook doordat erven zich verplaatsten door het landschap. Het leven had veel weg van
dat in de brons- en ijzertijd. Men vindt pas sporen terug van huizen en waterputten vanaf de helft
van de 7e eeuw. Voor deze tijd zette men palen waarschijnlijk niet in maar op de grond. Hierdoor
bleven er geen bodemsporen achter.
De akkers uit die tijd zijn niet teruggevonden. Dat de streek rond Valkenswaard bewoond werd is
op te maken uit een opgegraven grafveld in Dommelen. Hier zijn aan het eind van de 7e eeuw
verschillende rijke mensen begraven. Deze graven met grafgiften tonen aan dat de samenleving
hiërarchischer aan het worden was. De boeren waren niet langer volkomen vrij, ze stonden
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voortaan onder het gezag van een heer. De boeren betaalden belasting aan de heer, of werkten als
horige op gronden van de heer. Deze leenmannen, die op hun beurt loyaliteit aan hogere heren
beloofden, vormden grootgrondbezitters. Al het niet ontgonnen land behoorde aan hen toe.
In de 200 jaar na het jaar 1000 vergroten de leenmannen hun invloed. De verschillen tussen deze
elite en de gewone boeren wordt groter. Verder komt er centraal gezag, van de hertog van
Brabant. Ook de invloed van de kerk begint duidelijk merkbaar te worden. Kerken en kloosters
worden gebouwd. Deze krijgen ook meer gezag over de mensen, zij verkrijgen ook eigendommen,
gronden met daarop pachtboeren. In Valkenswaard heeft de abdij van Echternach (Luxemburg)
veel gronden in bezit. Het gebied rond Venbergen is in handen van de abdij van Postel. Rond 1200
verdwijnen de sporen zoals die uit voorgaande periodes zijn gevonden. De bouwwijze van de
huizen wordt anders, en de nederzettingen verplaatsen zich naar hun huidige locatie. Vanuit het
dorp leggen de boeren essen aan. Dit zijn akkers die elk jaar worden bemest met mest uit de stal,
vermengd met heideplaggen. Door het kappen van de bossen, het steken van plaggen en
begrazing, ontstaan in de periode van 1200 tot 1850 uitgestrekte heidevelden. Uit deze tijd
stammen ook de huidige nederzettingen aan de noordkant van de Malpie. De Venbergse molen
was in die tijd al bekend.

3.7 Nieuwe tijd
Steentijd Bronstijd IJzertijd

Romeinse
tijd

300.0002000 v.
Chr.

50 v. Chr.- 500-1500 na
500 na
Chr.
Chr.

2000800 v.
Chr.

800 v.
Chr.-50
na Chr.

Middeleeuwen Nieuwe
tijd
15001850 na
Chr.

Moderne tijd
1850-heden

Na de Middeleeuwen blijft het landgebruik lange tijd gelijk. De heide blijft in gebruik om plaggen
te steken. Deze werden vermengd met mest in de potstal. Door eeuwen van bemesting met deze
potstalmest, zijn rond de dorpen vruchtbare essen ontstaan. Ook gebruiken de mensen de heide
voor het laten grazen van hun schapen. Deze vorm van beheer is nu nog te zien op de
Strabrechtse Heide en de Groote Heide In deze terreinen lopen kuddes Kempische Heide schapen.
Het Kempisch Heideschaap is een oud ras wat zich uitstekend leent voor schrale omstandigheden.
Ook het beekdal komt meer in gebruik. Het vruchtbare en vochtige gebied nabij de beek leent zich
voor de aanleg van weiden en hooilanden. Verder ontgint men ook het veenmoeras. Hier wint men
brandstof (klot/turf). Grootschalige ontginningen zijn er niet, na 1500 wordt er slechts
mondjesmaat woeste grond ontgonnen. Gronden langs de Dommel worden in gebruik genomen
als hooiland, of worden er elzen hakhout bosjes aangelegd. Het beheer blijft zeer extensief,
mensen kwamen niet graag op de hooilanden die zover van de bewoonde wereld aflagen.
De politieke situatie is in deze tijd vaak turbulent, door de relatieve wetteloosheid maakten
plunderende bendes het leven van de bevolking niet makkelijker.
De Staten voeren in deze tijd grootschalige oorlogen, die ook de bewoners raken. Het leven op de
zandgronden is al geen vetpot voor de meeste mensen, de vrees voor plunderingen, hoge
belastingen of de inkwartiering of verzorging van militairen drukt een zwaar stempel op de
bevolking. Als bescherming hiertegen werpt de bevolking een schans op nabij de Venbergse
Molen. Deze schans is een aarden verdedigingswerk waarin de bevolking zich kon terugtrekken
wanneer het dorp door roversbendes bedreigd werd. Deze schans is uitgebreid beschreven in
hoofdstuk 4.4.
Tussen 1500 en 1850 verandert het landschap nauwelijks. Het grootste deel van Valkenswaard,
inclusief de Malpie, blijft woeste grond. Dit zijn heidevelden, afgewisseld met bosgebieden,
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beekdalen en vennen. Het landschap lijkt weer op dat wat we kennen uit de ijzertijd.

3.8 Moderne tijd.
Steentijd Bronstijd IJzertijd

Romeinse
tijd

300.000- 20002000 v.
800 v.
Chr.
Chr.

50 v. Chr.- 500-1500 na
500 na
Chr.
Chr.

800 v.
Chr.-50
na Chr.

Middeleeuwen Nieuwe
tijd
15001850 na
Chr.

Moderne tijd
1850-heden

De geschiedenis van Valkenswaard, en daarmee de Malpie, in de afgelopen anderhalve eeuw heeft
een groter stempel op het landschap gedrukt dan de voorgaande tijden bij elkaar. In 1866 opent
de spoorlijn tussen Eindhoven en Hasselt in België. Deze spoorlijn luidt de verandering van
Valkenswaard in, van arm boerendorp, naar de plaats die het nu is. Met de komst van de spoorlijn
kan ook de industrie zich ontwikkelen. Valkenswaard is vooral bekend geworden met haar
sigarenindustrie. Hierdoor werd men minder afhankelijk van de landbouw. Ook vanwege
ontwikkelingen in de landbouw zelf, nam het belang van de heide af. Men begon stukjes van de
heide te beplanten met bos.

Afbeelding 13: De Malpie in 1838-1857

Afbeelding 12: De Malpie in 1905
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In het begin van de twintigste eeuw is men overgegaan op grootschalige ontginningen. Om de
woeste gronden nuttig te maken, besloot men deze gronden in te planten met naaldbomen. Een
groot deel van de gronden wordt ingeplant met grove den. Hout van deze boom heeft de
eigenschap te kraken voor het breekt en is dus zeer geschikt als stuthout in de kolenmijnen. De
ontginning van het gebied is goed te zien op de historische kaarten, zoals hierboven afgebeeld. Op
de kaart van 1838-1857 (afbeelding 12) bestaat de hele Malpie nog uit heide, deze loopt ook in
alle richtingen nog ver door.
Op de kaart van 1905 (afbeelding 13 is te zien dat een deel van de heide in gebruik is genomen
als bos. Het areaal landbouwgrond is gelijk gebleven, de situatie lijkt nog sterk op die van 18381857. Tussen 1905 en 1955-1965 is het landschap radicaal op de schop gegaan, in 1965 ziet de
kaart (afbeelding 14) er ongeveer zo uit als tegenwoordig. Niet alleen is een groot deel van de
heide bebost, ook zijn de vele kleine landbouwpercelen herverkaveld. Door deze ruilverkavelingen
is efficiëntere landbouw mogelijk.
Bovendien is in deze periode het grootste deel van de voormalige heide ontgonnen als
landbouwgrond. Tegen het eind van de twintigste eeuw is het gebruik van het gebied opnieuw
veranderd. De natuur wordt meer en meer gebruikt als recreatiegebied. Mensen gaan genieten
van de natuur en het landschap. Ontwikkelingen zijn nu dus ook anders van aard, zo was het toen
mogelijk om met de auto door het gebied te
rijden en ook komt er een fietspad tussen de
Venbergse Molen en Borkel.
Verder verandert het beheer van het gebied.
De functie houtproductie neemt in belang af,
mede doordat door de sluiting van de mijnen
de afname van stuthout afneemt. Als gevolg
hiervan, en door het veranderend inzicht in de
natuur, wordt steeds meer productiebos
omgevormd naar meer natuurlijke bostypes.
De laatste jaren heeft men te maken gekregen
met de ‘Ver’- problematiek: verzuring,
verdroging, verrijking. Als gevolg hiervan heeft
men maatregelen moeten nemen om deze
problemen het hoofd te bieden. Voorbeelden
hiervan zijn het dempen of afdammen van
sloten, het plaggen van de heide en het
uitbaggeren van vennen.

Afbeelding 14: De Malpie in 1955-1965

Op dit moment heeft de Malpie een grote
aantrekkingskracht op recreanten. Zeker als
het goed weer is zijn er in het gebied vele
recreanten te vinden. Veel mensen uit
Valkenswaard en omgeving fietsen of
wandelen in het gebied, of lopen met kinderen
of met een hond. De nabijheid van het gebied
ten opzichte van de kern van Valkenswaard
maakt de Malpie een aantrekkelijk gebied om
te recreëren. Ook vanuit het aangrenzende
Center Parcs de Kempervennen kunnen
mensen te voet of met de fiets recreëren in
het gebied. Ook zijn er mogelijkheden om
actieve vormen van recreatie te beoefenen.
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Zo kan men kanoën op de Dommel en ook zijn er GPS tochten uitgezet in het gebied.
De gemeente legt voorzieningen aan voor de recreant. Behalve aangegeven wandel- en fietsroutes
is ook voorzien in bankjes en parkeergelegenheid. Verder heeft de gemeente welkomstborden en
informatiepanelen laten plaatsen bij de belangrijkste ingangen. Ten slotte wil de gemeente in de
nabije toekomst een toeristisch/recreatieve poort ontwikkelen. Het SRE beschrijft een recreatieve
poort als volgt 15:
Een Recreatieve Poort vormt de ingang tot een bos- of natuurgebied waar de bezoeker de auto
kan parkeren en vervolgens te voet, per fiets of te paard het gebied kan verkennen.
Standaardvoorzieningen op deze centrale opvangplek zijn een goed bereikbare
parkeergelegenheid, een horecavoorziening en een startpunt van verschillende routes. Er is verder
voldoende informatie te verkrijgen over het gebied en de aanwezige routes

3.9 Etymologie
De etymologie zegt iets over de herkomst en betekenis van namen. Hieruit is vaak een deel van de
geschiedenis van een gebied af te leiden.
Valkenswaard heette vroeger Wederd, dit is samengesteld uit 'wedeme' wat grond aanduid die aan
de kerk geschonken is en aarde, wat staat voor gemeenschappelijk bezit. Later is dit verbasterd
naar Weerde of Weerd. Pas later is hierin verandering gekomen, om een duidelijk verschil te
maken met het huidige Weert in Limburg. Vanwege de varkensmarkt waar Valkenswaard om
bekend stond in de omgeving werd het Verckensweert. Deze weinig vleiende benaming is later,
vanwege de connectie met de vele valkeniers in het dorp verandert in Valkenswaard.
Van de naam Malpie ook wordt vaak gezegd dat hij afkomstig is uit het Frans. De betekenis zou
dan zijn Mal Pays, wat zoveel betekent als 'slecht land'. De naam Malpie was echter al in gebruik
voordat de Fransen naar Nederland kwamen. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van Maal Pee,
waarbij Maal staat voor gemeenschappelijk bezit en Pee een zandrug aanduid. In de
Middeleeuwen betekende Maal een grenspaal of grenssteen. Pee kan ook pad betekenen. Samen
betekent de naam dus paden die richting een grenssteen lopen, over een zandrug of
gemeenschappelijke gronden 16.
De eerste vermelding van de Venbergse molen stamt uit 1227. In dat jaar schenkt Gerard van Eyk
een derde van zijn bezit bij Venbergen aan het vrouwenklooster van Postel 17. Van deze schenking
is een akte opgemaakt, een afschrift hiervan is te vinden in bijlage 5. Hierin noemt men de molen
'molendini de Vinneberga'. De naam Venbergen stamt van de nabijgelegen vennen en (zand)
bergen.

3.10 Conclusie
In het huidige landschap is er niet veel meer van te zien maar de Malpie heeft een lange
geschiedenis van menselijke activiteit. Hoewel het een dunbevolkt gebied is, is het landschap van
het paleolithicum tot nu in gebruik geweest. Deze mensen hebben het landschap op hun eigen,
unieke manier gebruikt. Door dit gebruik hebben ze sporen in het landschap achtergelaten, en het
landschap gevormd tot hoe het nu is. Ook uit de naamgeving van het gebied zijn aanwijzingen te
achterhalen over de geschiedenis en het gebruik van het gebied. In het volgende hoofdstuk zal
dieper worden ingegaan op de meest markante cultuurhistorische elementen in het landschap.
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4 Elementen
4.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is de geschiedenis van het landschap omschreven. Aan de hand van deze
geschiedenis zijn verschillende interessante elementen uit de verschillende tijdsperiodes gevonden.
In hoofdstuk 4 is verder ingezoomd op deze elementen. Hierbij is een bureauonderzoek uitgevoerd
met verschillende bronnen. Ook zijn verschillende deskundigen geraadpleegd want vaak is er
specialistische kennis over bepaalde elementen. Verder zijn een aantal veldbezoeken gehouden.
Dit om een beeld te krijgen van hoe dergelijke elementen er uit zouden kunnen zien.
De geschiedenis van de Malpie is momenteel niet te zien voor recreanten. Zoals te lezen in
hoofdstuk 3, is het gebruik van het landschap door de eeuwen heen erg extensief geweest.
Hierdoor is het moeilijk om dit aan bezoekers te laten zien. Om de bezoekers meer aan te spreken,
kunnen de markante cultuurhistorische elementen in het landschap beter beleefbaar gemaakt
worden. Het beleefbaar maken van de elementen kan op verschillende manieren. Voorbeelden
hiervan zijn het plaatsen van informatiepanelen, een (gedeeltelijke) reconstructie of een markering
in het landschap.

4.2 Malpieberg
Iedereen die over de Malpie fietst, kent het hoogteverschil bij het Groot Malpieven. Het is hier voor
de fietser een stukje klimmen, voor de rustige recreant een mogelijkheid om even op een bankje
te zitten, en voor de jonge bezoekers een spannende speelheuvel met fijn zand. De meeste
mensen zullen niet beseffen dat deze heuvel al een zeer lange geschiedenis kent. De Malpieberg is
ontstaan uit zand dat is opgestoven uit het Groot Malpieven. Het duin is nog steeds duidelijk te
zien en voor de fietser te voelen als een hoogte in het omringende landschap. Op de hoogtekaart
in afbeelding 6 is te zien dat de Malpieberg een hoogte heeft van ongeveer 32-33 meter +NAP. De
omringende heide aan de westkant heeft een hoogte van ongeveer 27 meter +NAP, het
Dommeldal aan de oostkant ongeveer 25 meter +NAP.

Afbeelding 15: Locatie van
de Malpieberg

Afbeelding 16: Zicht op de Malpieberg (Bron: foto C. Daems)
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De eerste mensen die hier kwamen, kwamen niet om hier te fietsen, te spelen of om van het
uitzicht te genieten. Voor hen was een veilige plek om te wonen van levensbelang. Deze mensen
leefden in het paleolithicum (oude steentijd). Voor de mensen uit die tijd was het nog onmogelijk
om de omgeving naar hun hand te zetten. Hierdoor was het uitkiezen van een goede woonplaats
van levensbelang. In natte periodes kon de Dommel gemakkelijk buiten haar oevers treden en het
beekdal onbegaanbaar maken. Ook de heide aan de westkant was te nat om te wonen. Vanaf de
hoge berg konden de mensen gemakkelijk het beekdal in om te gaan vissen en ook in de bossen
kon men jagen en andere soorten van voedsel verzamelen. Ook was in het beekdal hout en riet
beschikbaar voor het bouwen van huizen.
Op verschillende plaatsen in de omgeving zijn ook sporen van bewoning aangetroffen. Zo is
ongeveer een kilometer naar het noordoosten, ook een nederzetting uit het paleolithicum
aangetroffen. Ook hier gaat het om een hoge zandrug langs een beekdal. 18 Verder zijn ook op
andere plaatsen op de Malpie zelf, zoals te zien op de Archis kaart op afbeelding 17, verschillende
vuursteenvindplaatsen aangetroffen. De volledige kaart is te zien in bijlage 6.
Het is lastig om de vondsten op de Malpie precies te dateren en te classificeren. De vondsten zijn
in de jaren 60 en 70 gedaan. Vaak is de omschrijving vaag. De Archis rapportage van de
Malpieberg is te zien in bijlage 7. Deze beschrijving is vrij summier, meer is echter niet bekend. Het
SRE heeft een aantal locaties opnieuw geïnventariseerd, maar voor de Malpieberg betekend dit
geen verandering. De vondsten zijn ingevoerd door Gerrit Beex, een archeoloog, die zeer veel
kennis bezat van het Brabantse bodemarchief. Hoe de paleolithische nederzetting er uit heeft
gezien zullen we waarschijnlijk nooit weten. Wel is het mogelijk om aan de hand van gegevens uit
andere gebieden, gecombineerd met experimenten, een beeld te vormen van hoe de nederzetting
eruit gezien zou kunnen hebben.

Afbeelding 17: Uitsnede uit Archis.
(Bron: Archis, RCE)

Afbeelding 18 Reconstructie van een paleolithisch
huis in Archeon, Alphen aan den Rijn (Bron: foto C.
Daems)

Waarschijnlijk zijn dit huizen of hutten geweest, gebouwd van natuurlijke materialen die de
mensen in de omgeving konden vinden. Deze materialen, zoals hout, riet, takken en dierenhuiden,
zijn vergankelijk. Hiervan is dus ook niets teruggevonden. Verder zijn de aantallen en afmetingen
van de huizen onbekend. Een voorbeeld van een dergelijk huis is te zien in afbeelding 18.
De hoogte is momenteel in gebruik als klim en speel heuvel, en is deze een uitdaging voor
mountainbikers. Hierdoor kan het oorspronkelijke bodemprofiel verstoord worden. De
mountainbike paden kunnen geblokkeerd worden met bijvoorbeeld boomstammen.

M ogelijkheden tot visualisatie:

Er zijn verschillende mogelijkheden om de paleolithische vindplaats te visualiseren. Bij al deze
visualisatiemogelijkheden geldt dat vooronderzoek gewenst is. Op deze manier kan voorkomen
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worden dat de visualisatie zelf de bodem verstoord. Ook is het onderzoek waar de status van het
monument op gebaseerd is bijna 40 jaar oud. Nieuwe onderzoeksmethodes kunnen een nieuw
licht werpen op wat er precies is geweest op de Malpieberg, en mogelijk ook een preciezere
datering vaststellen. Een aantal mogelijkheden is hier onder besproken:

Een volledige reconstructie van een paleolithisch huis:

Hierbij bouwt men een huis uit het paleolithicum na, zoals te zien in afbeelding 10, met hierbij een
informatiepaneel met uitleg over het huis. Hierbij is een preciezere datering zeer gewenst, omdat
gedurende de steentijd de huizen steeds permanenter en duurzamer geworden zijn. Dit betekend
dat deze veranderd zijn van een simpele tent van dierenhuiden tijdens de ijstijden, naar een hut
van takken en riet, en nog later naar lemen huizen met een rieten dak. Ook is het mogelijk dat de
heuvel gedurende meerdere tijden bewoond is geweest, en dat er dus meerdere huizen gestaan
kunnen hebben. Het grootste risico van een volledige reconstructie is de vandalismegevoeligheid.
Dit heeft al eerder gespeeld bij een kunstproject in het gebied, waarbij ook grote kunstwerken
vernield zijn 19. Omdat de Malpie afgelegen ligt, en omdat een reconstructie niet vandalisme
bestendig is, is een dergelijke reconstructie vrijwel niet haalbaar.
Een volledige reconstructie heeft wel de volgende voordelen:
• Het laat meteen, en heel duidelijk zien hoe de huizen uit die tijd er uit zagen.
• Relatief goedkoop, de materialen voor de reconstructie, hout, riet en leem, zijn ofwel in het
gebied zelf te halen, of gemakkelijk te kopen.
• Er komen heel veel mensen langs de Malpieberg, op een reconstructie zullen dan ook veel
bezoekers afkomen.
Nadelen zijn er zoals gezegd ook:
• De reconstructie is vandalisme gevoelig, de afgelegen locatie en de simpele bouw van de
huizen maakt dit een zeer groot risico.
• De materialen zijn niet heel duurzaam, zonder onderhoud verrotten en vervallen de huizen
snel.

Het plaatsen van een inform atiepaneel:

Hierbij plaatst men bij de Malpieberg een informatiepaneel met hierop informatie over de heuvel,
en de geschiedenis hiervan. Om een juist en volledig beeld te kunnen geven is aanvullend
onderzoek gewenst. Een informatiepaneel geeft een beeld van hoe de heuvel er in de steentijd
uitgezien kan hebben.
Voordelen van een informatiepaneel:
• Een goedkope oplossing, zowel qua aanschaf als qua onderhoud.
• Een bord is minder vandalisme gevoelig dan een reconstructie.
• Op de Malpieberg komen zoals gezegd veel recreanten, er zullen waarschijnlijk veel
mensen zijn die het bord lezen.
Nadelen zijn:
• Een informatiepaneel is niet heel bijzonder, er zullen niet speciaal mensen voor naar de
Malpie komen.
• Het beleid van de gemeente is er op gericht om niet teveel borden in het gebied zelf te
plaatsen. Dit om het natuurlijke karakter van het gebied te behouden.

Een m arkering van de locatie door m iddel van een kunstw erk:

Vanwege de problemen met een ‘historische’ reconstructie, kan de bijzondere status van de
Malpieberg ook worden aangegeven met een kunstwerk. De gemeente kan hiervoor bij meerdere
kunstenaars ontwerpen opvragen, waardoor men meerdere keuze mogelijkheden heeft. Ook zou
men deze ontwerpen via de lokale media aan de burgers voor kunnen leggen, waarbij deze een
keuze kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is te zien in afbeelding 17. Dit beeld van een
Romeinse soldaat staat op de Ermelose Hei, op de plaats waar een Romeins kamp is geweest.
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Voor de Malpie zou men dan kunnen denken aan een beeld van een jager/verzamelaar uit de
steentijd.
Voordelen van deze methode:
• Een kunstwerk trekt de aandacht van
bezoekers, meer dan een informatiepaneel
alleen.
• Een kunstwerk kan ook gebruikt worden in
promotiemateriaal voor het gebied, of de
gemeente als geheel.
• Een bijzonder kunstwerk kan juist bezoekers
naar het gebied trekken.
Nadelen zijn er ook:
• Geen enkel kunstwerk is vandalisme vrij, het
ontwerp moet zo duurzaam mogelijk zijn.
Afbeelding 17: Beeld van een Romeinse soldaat
• Kosten, een kunstwerk is, afhankelijk van
op de Ermelose Hei. (Bron:
het ontwerp, meer of minder prijzig.
www.mijngelderland.nl)
• In het gebied staan al twee (boomstam)
kunstwerken, waarvan een vrij dicht bij de Malpieberg. Teveel kunstwerken in het gebied
kan een rommelige indruk geven.

4.3 Molenbiotoop
Bij de meeste recreanten is de Venbergse molen welbekend, vooral
vanwege het aantrekkelijke terras, kano verhuur, en een parkeerplaats
vanwaar men de Malpie kan ontdekken. Het economisch belang van de
molen gaat echter al eeuwen terug. De eerste vermelding van de molen is
uit de 13e eeuw. In 1227 schenkt hertog Hendrik I van Brabant een derde
deel van zijn bezit rond de Venbergse molen aan de abdij van Postel. Wat
de hertog precies schenkt is niet helemaal duidelijk, maar het bestaan van
de molen staat hiermee vast. Deze akte is opgenomen in bijlage 5.
De molen zelf vormt het meest markante onderdeel van de molenbiotoop.
De molen is al bijna 800 jaar bekend, en mogelijk zelfs ouder. Op dit
moment is de molen draaivaardig. Dit betekend dat het rad kan draaien.
Er wordt echter geen graan meer gemalen 20. Ook is de molen niet
opengesteld voor publiek.
Afbeelding 18: Locatie van
de Molenbiotoop
De cultuurhistorische waarden van de molen kunnen versterkt
worden door deze te restaureren. Hierbij kan de molen worden
opgeknapt en kan deze ook weer haar oude functie als graanmolen
terug krijgen. De molen kan ook worden opengesteld voor het
publiek, waarbij regelmatig ook gemalen gaat worden.
Een ander element, uit het meer recente verleden, zijn de vijvers
langs de Molenstraat. Deze vijvers zijn te zien op afbeelding 19. De
twee noordelijke vijvers zijn in de jaren dertig gegraven op een
stuk grond wat gepacht werd van de eigenaar van de molen. Hier
groeven leden van de hengelsportvereniging met de hand, elk een
stukje moeras uit. In 1935 kwam hier de tweede visvijver gereed.
Deze vijver is grotendeels gegraven als werkverschaffing in de
crisistijd. De meest zuidelijke vijver is al eerder gegraven. Dit was
Afbeelding 19: De voormalige
een zogenaamde klotput. Hier werd natte turf, of klot gewonnen.
visvijvers. (Bron: GIS data
gemeente Valkenswaard)
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Deze werd gedroogd om als brandstof voor de kachel te dienen.
Tot 1965 heeft hengelsportvereniging Venbergen gevist op deze vijvers. Vervolgens is de
vereniging verhuisd naar haar huidige locatie aan de Oase in Valkenswaard 21. Sindsdien zijn de
vijvers niet meer onderhouden. In de loop van de jaren is hier spontaan een zachthout ooibos en
rietmoeras ontstaan.

Afbeelding 18: De Venbergse molen. (Bron: foto C. Daems)

Wie het huidige landschap rond de molen bekijkt kan zich maar moeilijk voorstellen dat de
geschiedenis van het landschap zo ver terug gaat. Doordat het belang van toerisme sterk is
gegroeid, zijn rond de molen verschillende voorzieningen aangelegd. De provincie wil deze
voorzieningen graag bundelen in een toeristische/recreatieve poort.
Deze poort moet een voorziening worden vanwaar recreanten hun bezoek aan de Malpie
beginnen 22. Niet alleen kan men hier parkeren, het is ook de bedoeling dat de verschillende
buitensport bedrijven hier een plaats krijgen. Verder zijn hier ook het toekomstige koetsenmuseum
en de horeca voorziening bij de molen zelf meegenomen.
Versterking van de cultuurhistorie kan bij de molen een impuls krijgen. Hiervoor zijn verschillende
mogelijkheden. Zo kan het agrarische landschap rond de molen versterkt worden door houtwallen
terug te brengen in het landschap.
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Ook kan men de laadplaats voor kano’s
een meer historisch, en tegelijkertijd
natuurlijker karakter geven. Een
andere mogelijkheid is het gebruiken
van een uniforme kleur verf voor
straatverlichting, prullenbakken en
ander straatmeubilair. Deze hebben nu
vaak nog een afwijkende kleur, zoals te
zien in afbeelding 21. Ook zou men de
Molenstraat zelf (een gedeelte van het
jaar) af kunnen sluiten voor doorgaand
autoverkeer. Dit zal de veiligheid van
de fietsers, wandelaars en ruiters
verbeteren. Ook kan het straatbeeld
hierdoor rustiger worden, omdat
verschillende waarschuwingsborden en Afbeelding 21: Zicht op de Venbergse molen, met links de
veiligheidshekken dan kunnen
laadplaats voor kano’s, rechts toeristenoord Venbergen en de
verdwijnen. Voor al deze maatregelen
kano uitstapplaats, en in het midden de molen (Bron: foto C.
Daems)
samen kan een beeldkwaliteitsplan
worden opgesteld. Hierin worden verschillende punten omschreven waarmee rekening gehouden
dient te worden bij de inrichting van het gebied.
Bij het verbeteren van het landschap rond de Venbergse molen is het dus goed mogelijk om
rekening te houden met de historie van dit gebied. Veel elementen, waaronder de molen zelf, zijn
nog aanwezig. Naast het verbeteren van het landschap zelf, is het ook mogelijk om recreanten te
informeren over de cultuurhistorie van de Malpie. Op dit moment is de informatievoorziening voor
bezoekers versnipperd. Verschillende informatieborden staan op verschillende plaatsen. Door deze
te clusteren en te combineren met bijvoorbeeld informatie over fiets of kano verhuur hebben
bezoekers een duidelijk punt waar men informatie kan vinden voor een bezoek aan het gebied.
Door deze borden bij elkaar op een vast punt neer te zetten voorkomt men ook dat er teveel
borden in de natuur zelf komen.

4.4 Schans van Weert
Vlakbij de molenbiotoop van de Venbergse molen is nog een markant relict
uit de Valkenswaardse geschiedenis aanwezig. Hier ligt de Schans van
Weert. Deze schans uit de Tachtigjarige Oorlog is wel aangegeven met een
aanwijsbord, maar in het landschap is de schans niet terug te vinden.
Momenteel is de locatie van de schans namelijk niet af te lezen uit het
landschap, op het maaiveld is de schans onzichtbaar. Ook is in latere tijd
het land geëgaliseerd en herverkaveld. Hierbij zijn de oude contouren
verdwenen. Verder is het moerassige karakter van het gebied verdwenen
door verbeterde afwatering. Juist het deze eigenschap maakte het gebied
geschikt om een schans aan te leggen.
Afbeelding 22: De locatie
Voor een beter beeld van de locatie zijn oude bronnen en kaarten
van de Schans van Weert
noodzakelijk. Een eerste aanwijzing is te vinden in de naam van het
veld, waarop in 1629 de schans is opgeworpen 23. Deze naam, het Leegwaterveld, is ook na de tijd
van de schans toegepast op dit stuk grond. Een andere aanwijzing is te vinden in de vorm van het
perceel. Op de kadasterkaart van 1832 en de topografische kaart van 1905 komt de perceelsgrens
van dit terrein nog overeen met de vorm van de schans, zoals te zien op afbeelding 23. Pas later
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zijn de grenzen verdwenen door ruilverkaveling. Door middel
van georeferentie in GIS, is de locatie van de schans vrij
nauwkeurig vast te stellen. Hierbij worden elementen, zoals
de schans, ingetekend in de historische kaart. Vervolgens
wordt deze geprojecteerd op de huidige kaart, waardoor de
locatie van het element op de huidige kaart zichtbaar wordt.
Wat het zoeken naar de schans verwarrend maakt is dat
vlakbij, aan de Hoeve, een aanwijsbord staat waarop naar de
schans verwezen wordt. Waarschijnlijk is dit bord geplaatst
bij de aanleg van de wandelroute. De locatie van dit bord is
op onderstaande kaart met een groene cirkel aangegeven. Zie Afbeelding 23: Uitsnede uit de kaart
van 1905. De locatie van de schans
hiervoor afbeelding 24. In het terrein is geen verdere
is in rood aangegeven. (Bron:
vermelding meer. Ook het oefenterrein van het Catharina ligt
Historische atlas 1905)
vlakbij. De schans zou een logische plaats kunnen zijn voor
een gilde. Naar aanleiding van de georeferentie, is dit onjuist gebleken. Het gilde terrein ligt
ongeveer 450 meter ten zuiden van de schans, langs de Dommel.

Afbeelding 24: Locatie van de schans in het huidige terrein (Bron: Nedbrowser, GIS)

De Schans van Weert is een element uit een relatief moeilijk zichtbare periode, de Tachtigjarige
Oorlog. Deze is ondergesneeuwd door latere, bekendere oorlogen. Bovendien is in de Tachtigjarige
Oorlog niet gevochten in de buurt van Valkenswaard. De meeste oorlogshandelingen waren rond
de grote steden, zoals Antwerpen, Breda en 's Hertogenbosch. Rond deze steden zijn vaak nog de
verdedigingswerken uit die tijd te zien. Voor een dorp als Valkenswaard waren de grootschalige
militaire campagnes geen grote bedreiging. De dorpen hadden geen militaire waarde en waren te
klein om stand te houden tegen een echte tegenstander.
Een groter probleem tijdens de Tachtigjarige Oorlogvoor de dorpelingen was dat van bendes
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militairen of huurlingen. Legers waren lang niet zo georganiseerd als tegenwoordig, vaak waren
troepen ingehuurd door de strijdende partijen. Zo konden deze troepen bij de bevolking
ingekwartierd worden en vervolgens moest de bevolking deze troepen ook van voedsel voorzien.
Militairen maar ook criminelen schuimden in de relatieve wetteloosheid ook het platteland af op
zoek naar buit. Om geen al te gemakkelijk doel te vormen voor dergelijke plunderingen, wierpen
de bewoners schansen op. Hierin kon men zich met het vee terugtrekken in geval van
bedreigingen.
Een schans werd aangelegd in moerassig gebied. Hierdoor was het moeilijk voor een vijand om de
schans te naderen. De schans zelf bestond uit een aarden wal, met hieromheen een gracht van
enkele meters breed. De aarde uit de gracht werd gebruikt om de wal op te werpen. Vanaf de wal
kon de vijand door de plaatselijke schutters onder vuur genomen worden. Binnen de schans waren
voorzieningen getroffen voor de bevolking om hier te verblijven. Zo groef men een waterput en
zorgde men voor accommodatie voor mens en vee. Een reconstructie van een dergelijke schans is
te zien bij Ell in Limburg, zoals te zien in afbeelding 25. Hier heeft men een reconstructie van de
verdedigingsgracht en wal gemaakt 24. Ook op andere plaatsen in de Kempen zijn schansen
aangelegd, voorbeelden hiervan zijn niet alleen te vinden in Weert, maar ook over de grens in
België 25.

Afbeelding 25: reconstructie Ellerschans, gemeente Leudal (Bron: foto C. Daems)

De Schans van Weert stamt uit 1629. Dat jaar schrijft men aan de abt van Postel dat men de
schans heeft opgeworpen op het Leegwaterveld. Dit zijn gronden die aan de abdij behoren. De
secretaris maakt verder melding dat er duizenden karren grond nodig zijn om de verhoging in het
moerasland mogelijk te maken. Ook vraagt men toestemming tot het kappen van bomen voor de
ingang. Waarschijnlijk om het zicht of schootsveld vanaf de schans te verbeteren.
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“Verthoent met oetmoedigen admerentie van weghen de naegeburen van Weerde, de welcke den
7e en 8e deser Maendt May 1629 naer consent van mijn Eerweerdigsten Heere, zeekre
Leeghwater velt, 't Convent van Postel toebehoerende, hebben opgehoogth, met Wallen
omzingelt en doorsloot tot eene Schans om tijdese Aenstaende tijt erop te vluchten 26”
In september 1629 valt ’s Hertogenbosch, de hoofdstad van de Meierij, in handen van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De overwinnaar claimt met het bezit van de stad ook
het bezit van de Meierij, een gebied dat globaal overeenkomt met het huidige Oost-Brabant. Het
Habsburgse gezag in Madrid erkent slechts de val van de stad en blijft zich ook manifesteren als
wettelijk gezag in de streek. Een verwarrende tijd breekt dan aan die doorgaans wordt aangeduid
als de retorsieperiode.
Deze periode is een onrustige tijd met gebrek aan bescherming door de overheid. Plundering en
brandschatting (het moeten betalen van geld aan bendes, om te voorkomen dat huis en haard in
brand werden gestoken) kwamen veelvuldig voor. Bij dergelijke ongeregeldheden konden mensen
zich met hun vee terugtrekken op de schans. Ook werd het uitoefenen van het Katholieke geloof
verboden, de Republiek zag de Katholieke bewoners als handlangers van de Spanjaarden. Pas in
1648 wordt het gebied bij de Vrede van Munster definitief toebedeeld aan de Republiek waardoor
het gezag weer eenduidig werd. De vreugde over de vrede verstomde echter heel snel toen de
consequenties van de status als Generaliteitsland zich openbaarden.

M ogelijkheden tot visualisatie:

De schans van Weert is momenteel niet te zien in het landschap. Ook de verschillende varianten
van waar de schans zou kunnen liggen maken het niet eenvoudig om deze terug te vinden. De
‘echte’ locatie, in het akkerland, zou kunnen worden bevestigd door middel van archeologisch
onderzoek, boringen, bodemradar of proefsleuven. Vast staat wel dat de schans niet gelegen is in
het huidige moeras langs de Dommel en ook niet op het huidige gildeterrein.
De locatie van de schans maakt het relatief gemakkelijk om deze te visualiseren. Het landschap is
niet bebouwd of bebost. Hierdoor zal een visualisatie goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Bij de
aanleg van de toeristische poort is het goed mogelijk om werk met werk te maken. Hierbij kan
bijvoorbeeld grond die over is bij de aanleg van verschillende voorzieningen (parkeerterrein)
gebruikt worden voor de aanleg van een visualisatie. Hierdoor hoeft de grond niet afgevoerd te
worden. Een ander belangrijke factor is het geven van een functie aan de schans. Wanneer deze
een functie heeft, zijn de kosten voor aanleg en onderhoud beter te verantwoorden. Afhankelijk
van welke visualisatie gekozen wordt, kan men hierbij denken aan een picknickplaats, of in het
geval van een volledige reconstructie een locatie voor bijvoorbeeld theater.
De schans geeft zoals gezegd verschillende visualisatiemogelijkheden: een volledige reconstructie,
het markeren van de locatie van de schans in het landschap met beplanting, of het plaatsen van
een informatiepaneel. Deze verschillende visualisaties hebben elk voor en nadelen, en spreken in
meer of mindere mate tot de verbeelding. Dit is per methode besproken.

Een volledige reconstructie:

Hierbij wordt de gracht en de aarden wal volledig hersteld, met een toegangsbrug en beplanting
op de wal. Hiervoor zal de locatie en vorm van de schans worden vastgesteld met behulp van
boringen, bodemradar of proefsleuven. Vervolgens zal, om de resten niet te beschadigen, de
reconstructie in de buurt van de schans worden opgebouwd. Hierbij zal een informatiepaneel
geplaatst worden om de bezoeker de geschiedenis van de schans duidelijk te maken.
Belangrijk bij deze reconstructie is dat deze een dubbele functie krijgt. Dit houdt in dat naast de
functie als historisch element, er nog een andere functie op het element ligt. Op deze manier is het
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een stuk gemakkelijker om geld te krijgen voor onderhoud en beheer van de reconstructie. Ook
krijgt de schans zo meer bekendheid. Voorbeelden van activiteiten op of rond de reconstructie
kunnen bijvoorbeeld zijn: het kamperen van scoutinggroepen in de zomer, of houden van theater
of muziek voorstellingen. Ook zou men een historisch festival kunnen organiseren, waarbij het
leven uit die tijd wordt uitgebeeld. Verder kunnen er picknicktafels geplaatst worden, waar de
recreant uit kan rusten.
Een andere interessante mogelijkheid bij deze reconstructie is de aanleg van de gracht als
onderdeel van een vistrap. In het kader van de recreatieve poort is men van plan een vistrap aan
te leggen 27. Deze vistrap kan gebruikt worden om de gracht van de schans van water te voorzien.
Het langzaam stromende water in de gracht zal voor bijzondere ecologische waarden zorgen. Een
vergelijkbare sloot heeft is hier vroeger ook geweest.
Een volledige reconstructie heeft de volgende voordelen:
• Een reconstructie maakt mensen meteen duidelijk hoe de schans geweest is vroeger, het is
heel beleefbaar. Men kan meteen zien en voelen hoe de schans er uit heeft gezien.
• De schans heeft een grote waarde voor de natuur. De wal zal beplant worden met
verschillende stekelige struiken, die een struweel vormen. Hierin kunnen dieren voedsel en
nestgelegenheid vinden. Ook de gracht rond de schans kan een habitat vormen voor dieren
en planten.
• De reconstructie maakt een periode uit de geschiedenis zichtbaar die lastig is terug te zien
in het huidige landschap. Men moet hiervoor al gauw naar steden als ’s Hertogenbosch 28.
• Men heeft een attractie erbij, die de omgeving aantrekkelijker maakt om te recreëren. De
recreatiemogelijkheden aan de oostzijde van de Dommel zijn wat dat betreft enigszins
achtergebleven bij de Malpieheide aan de westkant.
• Men kan de schans gebruiken bij het organiseren van activiteiten.
• In combinatie met een vistrap kunnen bijzondere ecologische waarden gecreëerd worden.
Nadelen zijn er ook:
• De grond moet worden verworven.
• De aanlegkosten voor de reconstructie zelf.
• De reconstructie moet jaarlijks onderhouden worden. Zo dient de gracht open
gehouden te worden en de begroeiing gesnoeid en gemaaid. Wanneer de schans een
combinatiefunctie krijgt zal dit meer rendabel zijn.

Afbeelding 26: Zo zou de gereconstrueerde schans er uit kunnen zien. Op deze afbeelding is de schans
gereconstrueerd op de originele locatie. Deze afbeelding is gezien vanaf het zuiden. Bovenin de afbeelding
is de Venbergse molen te zien. (Bron: afbeelding Google Sketch Up)
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Het m arkeren van de schans in het landschap

Bij deze methode maakt men de locatie, vorm en afmetingen van de schans zichtbaar door middel
van beplanting, steenkorven of een lichte ophoging in het landschap. Beplanting is in de vorm van
een heg van laagblijvende planten, zoals beuk of hulst. Voor men de markering gaat aanleggen
wordt de schans gelokaliseerd met behulp van boringen, bodemradar of proefsleuven. Vervolgens
kan men, de markering in de vorm van de schans aanleggen. Hierdoor kan de schans aangelegd
worden op de originele locatie, zolang de markering de resten in de bodem niet verstoord.
Ook is het mogelijk om de schans te visualiseren door een verhoging in het landschap. Verschil
met een volledige reconstructie is dat men geen gracht aanlegt, de wal alleen zichtbaar maakt tot
ongeveer 50 cm boven maaiveld. Ook zaken als een brug zullen achterwege blijven. Ook hier kan
een combinatie van functies worden gerealiseerd. Hierbij valt te denken aan een picknick
gelegenheid binnen de schans.
Voordelen van deze methode:
• Lagere kosten, naast de schans kunnen de landbouwactiviteiten doorgaan. Hierdoor hoeft
alleen het gedeelte waar de schans op komt aangekocht te worden.
• Lagere aanlegkosten, er zijn minder grondwerken noodzakelijk, bij de variant met heggen
bijna geen.
• Omdat deze methodes minder hoog boven het maaiveld uitsteken blijft het zicht door het
landschap open.
Nadelen:
• Het resterende landbouwperceel kan niet meer gebruikt worden voor gewassen die het
zicht op de reconstructie belemmeren. Dit is afhankelijk van de hoogte van het gewas en
de hoogte van de heggen/wal.
• Indien het resterende perceel als weidegrond gebruikt wordt, is het wenselijk om de
reconstructie uit te rasteren. Op deze manier wordt voorkomen dat het vee de beplanting
afvreet, of de lage aarden wal vertrapt.

Afbeelding 27: Zo zou een markering in het landschap er uit kunnen zien, een lage heg of aarden wal in het
veld. Deze afbeelding is vanuit dezelfde hoek als afbeelding 24. (Bron: Afbeelding Google Sketch Up)
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Het plaatsen van een inform atiepaneel.

Bij deze optie zal men zo dicht mogelijk bij de schans een informatiepaneel plaatsen. Hierop kan
de bezoeker lezen over de geschiedenis van de schans, zoals wanneer de schans is aangelegd,
waarom en door wie. Ook zal hierop een afbeelding komen met een voorstelling van de schans.
Voordelen:
• Goedkoopste optie, geen aankoop van grond noodzakelijk en lage aanlegkosten.
• Geeft de bezoeker toch een globaal beeld van de schans en de locatie ervan
Nadelen:
• Het is voor veel mensen lastig om zich de schans voor te stellen zonder een vaste
referentie.
• Een informatiepaneel is geen publiekstrekker, mensen zullen niet speciaal er op uit gaan
om een informatiebord te zien.

Afbeelding 28: Voorbeeld van een informatiepaneel bij een schans (Bron: foto C. Daems)

5 Conclusies/Aanbevelingen
De Malpie is een gebied met op het eerste gezicht weinig bijzondere cultuurhistorische waarden.
Het is voor bezoekers vaak moeilijk om in het gebied directe aanwijzingen te vinden die hiernaar
verwijzen. Vele jaren van steeds veranderend gebruik hebben veel sporen uit eerdere periodes
uitgewist. Desondanks zijn een aantal van deze sporen terug te vinden. Dit kan zijn in de vorm van
schriftelijke aanwijzingen of fysieke vondsten. Drie bijzondere elementen/waarden zijn in dit
rapport nader uitgewerkt.
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Malpieberg
De Malpieberg is zowel aardkundig als historisch een markant element. Ook is deze heuvel in trek
bij recreanten, hij zorgt voor afwisseling in het landschap en er is een fraaie picknick plaats. Het
beleefbaar maken van de paleolithische geschiedenis van de Malpieberg is lastig. Er is niets meer
te zien wat herinnerd aan de vroegere bewoning. Er zijn geen resten meer te zien. De heuvel is
momenteel in gebruik als natuur. De recreatiedruk op de heuvel is hoog. Deze recreatiedruk kan
een bedreiging vormen. De vondsten uit het paleolithicum liggen in de zandgronden dicht aan het
maaiveld. Hierdoor kunnen door bijvoorbeeld mountainbikes de bodemsporen gemakkelijk
verstoren. Aanbevolen wordt om hiertegen fysieke maatregelen te nemen om deze berg beter te
beschermen.
Het jagers/verzamelaars kamp zelf is op verschillende manieren zichtbaar te maken. Vanwege
praktische overwegingen, zoals vandalisme en de terughoudendheid die de gemeente betracht wat
betreft het plaatsen van zaken in de natuur zijn niet alle manieren even praktisch uit te voeren.
Het is momenteel niet precies duidelijk welke vuursteenvondsten gedaan zijn, en uit welke tijd
deze stammen. Hierdoor is het nu moeilijk te zeggen wat voor nederzetting er geweest is op de
Malpieberg. Om hier uitsluitsel over te geven wordt aanbevolen om aanvullend archeologisch
onderzoek uit te voeren.
Molenbiotoop
De molenbiotoop rond de Venbergse Molen biedt kansen voor een aantal verbeteringen. Hierbij is
de molen zelf een belangrijk element, wat in de nabije toekomst ook versterkt kan worden.
Wanneer een toeristische poort gerealiseerd gaat worden, is het mogelijk om vooral de directe
omgeving van de molen de omgeving te versterken met kleine ingrepen die het landschap minder
rommelig maken. Omdat de toeristische poort als startpunt dient voor verschillende
recreatieroutes, is hier ook een mooie mogelijkheid om bezoekers te informeren over de
geschiedenis van het gebied. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, welke het beste is hangt
af van de definitieve inrichting van de poort. Aanbevolen wordt om voorafgaande aan
inrichtingsmaatregelen een beeldkwaliteitsplan op te stellen.
Schans van Weert
De Schans van Weert is een markant element uit de Valkenswaardse geschiedenis. Van het
element zelf is niets meer te zien. Het gebied rond de schans is herverkaveld én in gebruik is als
akkerland. De schans heeft wel potentie om recreatieve waarden te versterken. Er is in het
verleden al aandacht geweest voor het element, getuige het aanwijsbord naar de schans. Door de
herverkaveling en het huidige landbouwgebruik zijn eventuele ondiepe sporen uitgewist. Mogelijk
bevinden zich onder de bouwvoor nog diepere sporen.
De schans biedt wel veel verschillende mogelijkheden voor een visualisatie. Welke mogelijkheid het
beste is voor de gemeente hangt af van de plannen voor de toeristische poort, en hoeveel budget
er beschikbaar kan komen. Men kan denken aan een algemeen informatiepaneel over de
geschiedenis van de Malpie. Wanneer gekozen wordt voor een reconstructie of markering wordt
aanbevolen om deze te combineren met een andere functie. (bijvoorbeeld vispassage of recreatie)
Samengevat is te stellen dat er de Malpie een interessante geschiedenis heeft, die echter veelal
onbekend is bij bezoekers. Er zijn verschillende mogelijkheden om de geschiedenis meer zichtbaar
en beleefbaar te maken.
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Bijlagen:
Bijlage 1: Bodemgebruik
Deze kaart laat zien wat in 2011 het bodemgebruik is binnen het gebied. Hierin is goed te zien dat
het beekdal met name als weidegrond in gebruik is, en de drogere delen als heide en bos.
Bron: GIS data gemeente Valkenswaard.
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Bijlage 2: Hoogtekaart
Op deze kaart is de hoogte van het gebied te zien. Het beekdal ligt duidelijk laag, het bosgebied
hoger. Opvallend in het beekdal zijn de hoge stuifduinen rond de vennen.
Bron: GIS data Hogeschool Larenstein
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Bijlage 3: Geomorfologische kaart.
Op deze kaart zijn de verschillende bodemtypen te zien.
Bron: GIS data Bosgroep Zuid Nederland
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Bijlage 4: Hydrologische kaart
Op deze kaart zijn de waterlopen en open wateren te zien. Bron: GIS data gemeente
Valkenswaard.
Bron: GIS data gemeente Valkenswaard
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Bijlage 5: Afschrift van de oorkonde uit 1227.
In deze oorkonde schenkt Gerard van Eyk de Venbergse molen en omgeving aan de abdij van
Postel. Gerard heeft deze grond in leen van Hendrik I, Hertog van Brabant.
Bron: Oorkonde 139, Oorkondenboek van Noord Brabant tot 1312, deel 1. Drs. H.P.H. Camps.

Henricus Dei gratia dux Lotharingie omnibus hoc scriptum videntibus in Domino salutem.
Sciant universi quod Gerardus de Eyke in nostra presencia constitus terciam partem
molendini de Vinneberga, quam a nobis tenebat in feodum, in manus nostras ad opus
dominarum domus de Postele resignavat et nos eandem partem pro salute anime nostre
dictis dominabus de Postele in elemosinam libere contulimus.
Et ut hoc eis in posterum sit firmum presens scriptum nostro sigillo consignatum dedimus
in testimonium.
Datum apud Turnout, anno Domini M CC vicesimo septimo. Testes: Loduicus de Leuedale,
Walterus de Pulle, Willelmus de Halle, Gocewinus villicus de Malle, Iohannes et Balduinus
huius cartule confectores.
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Bijlage 6: Archis kaart Malpie.
Deze kaart, gemaakt in Archis, laat de Malpie zien, met de vondsten die er gedaan zijn. In het
noordoosten van deze kaart is ook het archeologisch monument op Bruggerhuizen te zien. Het
gaat ook daar om een vuursteenvindplaats. Deze is net als de Malpie gelegen op een hoogte in het
beekdal.
Bron: Archis data, E. Rensink RCE
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Bijlage 7: Archis Rapport Malpieberg
Dit is de rapportage van de Malpieberg uit Archis, zoals deze is ingevoerd door dhr. Beex. De
eerste rapportage gaat over het monument zelf, het beschermde stuk van de Malpieberg. De
tweede rapportage gaat over de vondsten die gedaan zijn op de Malpieberg, deze vondsten zijn de
reden waarom de Malpieberg de monumentenstatus heeft gekregen. De monumentnummers
corresponderen met de nummers op de Archiskaart van bijlage 6.
Bron: Archis, Eelco Rensink RCE.
Uitgebreide Rapportage Monumenten
Monument nummer: 4990
Centraal Monumenten Archief nummer: 57B - 022
Terreinbeheerder: Niet van toepassing
Plaats: Onbekend
Terrein met sporen van bewoning (vuursteenvindplaats) uit het wellicht het late paleolithicum neolithicum.
Het monument is gebaseerd op een meldings-fiche op basis van een lijst met vondstmeldingen
Beex ca 1966 (waarn. 30449):
"Vindplaats van vuursteenartefacten in stuifzandterrein. "Opm.: de vindplaats ligt op een hoogte
(de Malpieberg) tussen een ven en 't riviertje de Dommel. De locatie maakt aannemelijk dat het
om een nederzetting gaat. Opm.: aanvullende informatie zoals datering
e.d. ontbreekt, hoewel bij de hierbij behorende waarneming wel en datering is ingevuld: laat
paleolithicum B – Neolithicum.
Beschrijving
Status: Terrein van hoge archeologische waarde
Toponiem: De Malpie; Groot Malpieven
Gemeente: Valkenswaard
Provincie: Noord-Brabant
Coördinaten: 159831 / 369755
Oppervlakte: 13.456 m2
Complexen
Complextype
Nederzetting,
Begindatering
onbepaald Paleolithicum laat B
Einddatering
Neolithicum
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Uitgebreide Rapportage Waarnemingen
Waarnemingsnr: 30449
Objectcode: 57BN-70
Coördinaten: 159850 / 369750
Toponiem: DE MALPIE
Plaats: Onbekend
Gemeente: Valkenswaard
Provincie: Noord-Brabant
Vinder/datum: Onbekend / 9999
Invoerder/datum: Beex / 1966
Beschrijver/datum: Beex / 1966
Verwerving: Onbekend
Grondgebruik: Zand(verstuiving)

Geomorfologie: Onbekend
NAP maaiveld:

Beschrijving
Meldings-fiche op basis van een lijst met vondstmeldingen Beex ca 1966:"Vindplaats van
vuursteenartefacten in
stuifzandterrein."Opm.: de vindplaats ligt op een hoogte (de Malpieberg) tussen een ven en
'triviertje de Dommel. De lokatie
maakt aannemelijk dat het om een nederzet-ting gaat. Opm.: aanvullende informatie zoals
datering e.d. ontbreekt.
Vondsten
Complex: Nederzetting, onbepaald
Cultuur: Onbekend
Aantal: 9999
Toestand: Onbekend
Materiaal: Vuursteen
Code algemeen: Onbekend
Code specifiek: Niet van Toepassing
Begindatering: Paleolithicum laat B: 18000 C14 -8800 vC
Einddatering: Neolithicum: 5300 - 2000 vC
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