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ACTIVITEITENKALENDER 
 
SEPTEMBER 
Wo 7 Toelichting vondstverwerking op woens-

dagavonden met Ben van den Broek (p.5) 
10/11 Open monumentendag,  

 Tentoonstelling Archeologie van 
Woensel in Petruskerk Eindhoven 
(10+11) (pag.4) 

 Erfgoedhuis is open op 10 sept (pag.4) 
Do 15 Presentatie Pauwenbotje (pag 3) 
Zo 25 Busexcursie Neanderthalersite in Veld-

wezelt-Hazewater en het Gallo-Romeins 
museum in Tongeren (pag 12) 

 
 
 

OKTOBER  
Maand van de Geschiedenis, thema Grenzen* 
Wo 5 Lezing Wederopbouwwijken Eindhoven 

door Leon van Meijel (pag 4) 
Za 8 Archeoloop Boxtel (pag 13) 
Zo 9 Rondleiding langs de grenzen van de 

middeleeuwse stadskern van Eindhoven 
door stadsarcheoloog Nico Arts (pag 4) 

Wo 12 Geïllustreerd verhaal over ‘De grenzen van 
Eindhoven door Nico Arts (pag 4). 

14-16 Nationale Archeologie Dagen (pag 4) 
Za 15 Vondstendag in Erfgoedhuis (pag 4) 
Zo 16 Stadswandeling door historisch Eindhoven 

door Wim van Hoof (pag 4) 
Wo 19 2 lezingen over bijzondere boeken (p.14) 

 
 

WIST U DAT... 
 
 

... het Erfgoedhuis open is tijdens de Open monumentendagen in september 

... in oktober er vanalles te doen is vanwege de Nationale Archeologiedagen zijn en het de maand van 
de Geschiedenis 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/23/
mailto:avkpactueel@gmail.com
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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING PIECKEPOORT IN 1 MINUUT 
 
 
De opgraving van de Pieckepoort werd gere-
gistreerd met een webcam. Dat gaf ons de 
kans om de beelden achter elkaar te zetten en 
te versnellen. Het resultaat: een video van 3 
maanden onderzoek in één minuut: 

https://www.youtube.com/watch?v=R7mvAgUp
goM 
 
Overgenomen uit mailbericht van Dennis 
Dekker, Afdeling Erfgoed ‘s-Hertogenbosch 

 
 

 

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2016

Augustus Augustus Augustus/September September
Wk Wk Wk Wk

33 34 35 36

Ma 15 22 29 5

Di 16  23 30 6  

Wo 17  24 31 7 Toelichting vondsten/BV AVKP

Do 18  25 1 8

Vr 19  26 2 9

Za 20  27 3 10 Open mon.dag: Erfgoedhuis open

Zo 21  28 4 11 Open monumentendag

September September September/Oktober Oktober
Wk Wk Wk Wk

37 38 39 40 Maand van de geschiedenis

Ma 12 19 26 3

Di 13 20 27 4

Wo 14 21 28 EGH vergadering 5 Lezing Leon van Meijel

Do 15 Presentatie Pauwenbotje 22 29 6

Vr 16 23 30 7

Za 17 24 1 8 Archeoloop Boxtel

Zo 18 25 Excursie Veldwezelt- Hazewater en Tongeren2 9 Stadswandeling Grenzen

Oktober Oktober Oktober Oktober/November
Wk Wk Wk Wk

41 Maand van de geschiedenis 42 Maand van de geschiedenis 43 Maand van de geschiedenis 44

Ma 10 17 24 31

Di 11 18 25 1  

Wo 12 Lezing over Grenzen - Nico 19 Lezing bijzondere boeken 26 2  

Do 13 20 27 3

Vr 14 Nationale Archeologie Dagen 21 28 4

Za 15 NAD: vondstendag Erfgoedhuis 22 Dutch Design Week start 29 5 excursie boekbinder

Zo 16 NAD: Stadsw andeling Wim v Hoof 23 30 Dutch Design Week eind 6

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines

in het Erfgoedhuis

https://www.youtube.com/watch?v=R7mvAgUpgoM
https://www.youtube.com/watch?v=R7mvAgUpgoM
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
7 september Toelichting vondstverwerking op 
woensdagavonden 
Ben van den Broek geeft een toelichting op de 
vondstverwerking van keramiek (en glas) als start 
van werkzaamheden op de woensdagavonden. 
Aanvang 20.00 uur. Lees meer op pagina 5.  
 
10 september Open monumentendag 
Bekijk vanaf zaterdag 10 september een overzicht 
van het wederopbouwerfgoed in Eindhoven in het 
Erfgoedhuis (11-17 uur) en loop/fiets één van de 
routes langs bezienswaardigheden en monumen-
ten uit de wederopbouw. In de Petruskerk aan de 
Kronehoefstraat in Woensel staat een kleine 
archeologische tentoonstelling over de archeologie 
van het grondgebied van het middeleeuwse 
Woensel. Lees meer op pagina 4. 
 
15 september Gedichtenbundel Pauwenbotje  
Op 15 september presenteert Piet vd Boom zijn 
gedichtenbundel het Pauwenbotje over voor-
werpen in het Erfgoedhuis Eindhoven. 
 
25 september Busexcursie omgeving 
vanTongerlo 
Excursie naar de neanderthaler site en het gallo-
romeins museum. Lees meer op pagina 12. 
 
5 oktober, Lezing Wederopbouwwijken in 
Eindhoven 
Lezing over wederopbouwwijken in Eindhoven 
door Leon van Meijel van bureau ‘Van Meijel – 
adviseurs in cultuurhistorie’. Aanvang 20.00 uur. 
Zie ook Open monumentendag op pagina 4.  
 
8 oktober Archeoloop Boxtel 
In samenwerking met de lokale heemkundekring 
wordt de archeologie en cultuurhistorie ontdekt in 
Boxtel. De archeoloop gaat langs de pas ontdekte 

grafheuvel en (on)zichtbaar romeins erfgoed, de 
kerkheuvel en zijn geschiedenis. Uiteraard met 
verhalen over lokale archeologische vondsten. 
Lees meer op pagina 13. 
 
Maand van de geschiedenis en de Nationale 
Archeologie Dagen 
De Nationale Archeologiedagen zijn op 14, t/m 16 
oktober en vallen midden in de Maand van de 
Geschiedenis (oktober). Het thema van de Maand 
van de Geschiednis is dit jaar Grenzen. Er worden 
meerdere activiteiten georganiseerd in en vanuit 
het Erfgoedhuis:  

 zondag 9 oktober (11-13 uur) een rondleiding 
door Nico Arts over de grenzen in de 
middeleeuwse stadskern van Eindhoven.  

 woensdagavond 12 oktober (20 uur) een 
geïllustreerd verhaal over ‘De grenzen van 
Eindhoven’ door Nico Arts. Beginnend in de 
diepe prehistorie en doorlopend tot in deze 
eeuw. 

 zaterdag 15 oktober (12-16 uur) kinderacti-
viteiten en vondsten beoordeling in het 
Erfgoedhuis 

 zondag 16 oktober (12-16 uur) kinderacti-
viteiten en een stadswandeling door Wim van 
Hoof (11- 13 uur).  

Meer informatie is te vinden op pagina 4. 
 
19 oktober 2 lezingen over bijzondere boeken. 
‘De Koran een bijzondere boodschap’ door Carel 
van den Boom en ‘Hergebruik van middeleeuws 
handgeschreven perkament in gedrukte boeken 
(16

e
 en 18

e
 eeuw)’ door Rob Schlooz. Aanvang 

20.00 uur, Erfgoedhuis, Nachtegaallaan. Gevolgd 
door een excursie op 5 november.  
Meer informatie op pagina 14. 

 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
 
Erfgoedhuis moeilijk bereikbaar 
In juni is begonnen met de eerder aangekondigde 
sanering en herinrichting van het terrein pal voor 
het Erfgoedhuis. Het Erfgoedhuis is daardoor 
voorlopig alleen bereikbaar via een pad langs de 
zuidkant van het hekwerk (ingang langs 

Nachtegaallaan 15). Naar verwachting zal het werk 
eind dit jaar worden afgerond. Dan ligt het 
Erfgoedhuis aan een openbaar toegankelijk terrein 
hetgeen de publieke bekendheid ongetwijfeld zal 
vergroten. 
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Vanaf Open momumentendag (10 september): 
Wederopbouw in Eindhoven 
De Wederopbouwperiode is heel belangrijk voor 
Eindhoven, in die periode de snelst groeiende stad 
van Nederland. Het Erfgoedhuis geeft tijdens en 
na Open Monumentendag een overzicht van het 
wederopbouwerfgoed in Eindhoven. Naast monu-
menten en gebieden is er ook aandacht voor kunst 
en bouwconstructies uit die periode. Het Erfgoed-
huis is ook het startpunt voor een aantal routes 
langs de bezienswaardigheden en monumenten uit 
de wederopbouw. Een lezing over Wederopbouw-
wijken in Eindhoven vindt plaats op 5 oktober. 
Leon van Meijel van bureau ‘Van Meijel – 
adviseurs in cultuurhistorie’ heeft in de afgelopen 
jaren cultuurhistorisch onderzoek naar verschil-
lende wederopbouwwijken in Eindhoven uitge-
voerd. Deze avond presenteert hij zijn bevin-
dingen. Aanvang 20.00 uur. 
Tijdens Open Monumentendag, 10 september is 
het Erfgoedhuis geopend van 11-17 uur.  
 
Open Monumentendag: Archeologie van 
Woensel 
In de Petruskerk aan de Kronehoefstraat in 
Woensel staat tijdens Open Monumentendag een 
kleine archeologische tentoonstelling over de 
archeologie van het grondgebied van het 
middeleeuwse Woensel.  
 
Nationale Archeologie Dagen (14-16 oktober) 
Tijdens de Nationale Archeologie Dagen is het 
Erfgoedhuis op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 
geopend van 12-16 uur. Beide dagen zijn er 
diverse activiteiten voor kinderen. Op zaterdag 15 
oktober is er een archeologische vondstendag: 
mensen die een archeologische vondst menen te 
hebben kunnen die dan laten beoordelen door een 
team van deskundigen. Op zondag 16 oktober 
geeft Wim van Hoof een stadwandeling. Zie 
Maand van de geschiedenis.  
 
Maand van de geschiedenis, thema Grenzen  
Op zondag 9 oktober 11-13 uur zal stads-
archeoloog Nico Arts een rondleiding over de 
grenzen in de middeleeuwse stadskern van 
Eindhoven.  
Eveneens in het kader van de maand van de 
geschiedenis zal in het Erfgoedhuis op woens-
dagavond 12 oktober door de Eindhovense 
stadsarcheoloog een geïllustreerd verhaal 
worden verteld over ‘De grenzen van Eindhoven’. 
Het verhaal zal beginnen in de diepe prehistorie en 
loopt door tot in deze eeuw. 
Wim van Hoof geeft op zondag 16 oktober tussen 
11-13 uur een stadswandeling door historisch 

Eindhoven. De rondleidingen van 9 en 16 oktober 
starten in het Erfgoedhuis en zijn gratis 
toegankelijk. 
 

 
 
Rijksdienst schenkt ruim honderd boeken 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 
haar voorraad zelf uitgegeven boeken wegge-
geven. Ook vanuit het Erfgoedhuis is belang-
stelling getoond hetgeen resulteerde in de schen-
king van meer dan 100 boeken. Ze worden in de 
bibliotheek opgenomen. 
 
Opgraving Stratum (Eindhoven)  
Met de opgraving in Stratum (Eindhoven) zou 
medio juni worden begonnen. De start is echter 
keer op keer uitgesteld. De laatste planning is te 
beginnen in september maar of dat werkelijk ook 
zo zal zijn is nog niet zeker. Naar verwachting 
zullen sporen en structuren worden gevonden van 
een deel van de achtererven van het middel-
eeuwse dorp Stratum. Het ligt in de bedoeling om 
tijdens deze opgraving op een of twee zaterdagen 
een (gratis) veldcursus te geven voor leden van de 
Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland. 
Hiervoor hebben zich al enkele leden opgegeven 
maar meer deelnemers zijn welkom. Voor opgave 
stuur een email naar erfgoed@eindhoven.nl 

mailto:erfgoed@eindhoven.nl


 
 
 

5 

Eindhovense kinderen logeren in Leiden 
Begin augustus zijn kinderskeletten van de tien 
jaar geleden uitgevoerde opgraving Catharinakerk 
naar de Universiteit van Leiden overgebracht. Ze 
gaan daar enkele maanden logeren voor nader 
onderzoek. Het gaat om ongeveer 95 meisjes en 
jongens uit de jaren circa 1500-1850. Via röntgen-
onderzoek zal in lange botten gekeken worden 
naar groeistoornissen als gevolg van stress (zoals 
bijvoorbeeld hongersnood of ziekte). Dergelijke 
stoornissen kunnen al worden afgeleid van ribbel-
tjes in tanden, nu wordt gekeken of ze elders in het 
skelet ook aantoonbaar zijn. Een vergelijk-baar 
onderzoek wordt ook in Engeland uitgevoerd. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door Rebecca Wouda, 
studente osteo-archeologie in Leiden. Haar 
onderzoek zal resulteren in een master-scriptie 
onder begeleiding van Sarah Inskip (Universiteit 
van Cambridge). 
 

Conflict-archeologie 
Een actueel thema in de Europese archeologie is 
de archeologische neerslag van conflicten. Ook in 
Nederland is daar volop informatie over verzameld, 
ook tijdens opgravingen in Eindhoven. Daar is 
afgelopen decennia tijdens opgravingen een reeks 
fraaie wapens gevonden zoals zwaarden, dolken, 
vuurwapens, munitie, stokwapens en dergelijke, in 
hoofdzaak uit het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648). Bovendien zijn op verschil-
lende plekken vondsten uit de Tweede Wereld-
oorlog aangetroffen. Komend voorjaar wordt in het 
Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch een 
tentoonstelling geopend over conflict-archeologie 
in Noord-Brabant. Daar zullen dan ook een aantal 
‘conflict’ –vondsten uit Eindhoven te zien zijn.  
 

 

 
 
 
 

7 SEPTEMBER TOELICHTING OP ACTIVITEITEN: WAT LIGT ER OP DE 
SCHERVENTAFEL EN WAT IS HET ONDERZOEKSDOEL? 
 
 
Op woensdag 7 september om 20 uur zal ik een 
toelichting geven op de vondstverwerking van 
keramiek en glas op de woensdagavonden. Het 
betreft vondstmateriaal uit de opgravingen van het 
terrein van het Kasteel van Eindhoven uit de jaren 
circa 1420-1650. 
 

 
Kasteel van Eindhoven, foto: Eindhoven in beeld 

 
We gaan dan bekijken wat het uiteindelijke doel is, 
en wat de mogelijkheden van deze activiteit zijn.  
Je moet dan denken aan vragen die je kunt stellen 
over de opgegraven scherven, zoals de herkomst 
van het voorwerp, de productietechniek, de 

verspreiding, en de betekenis van eventuele 
decoraties. Dit doen we aan de hand van 
paralellen die je in onze uitgebreide vakbibliotheek 
kunt vinden. Het uiteindelijke doel van deze 
activiteiten is een echt goede inventarisatie van de 
gevonden voorwerpen.  
Daarnaast kun je je verdiepen in de sociale context 
waarin deze vondsten in Eindhoven gebruikt zijn. 
 
Mij lijkt dat je het proces van vondstverwerking een 
stuk leuker en spannender voor jezelf kunt maken 
wanneer je, naast of misschien zelfs los van het 
puzzelen, een deelgebied voor jezelf zoekt, waar 
je je vervolgens in gaat verdiepen. 
 
Op die manier kun je ook echt veel bijdragen aan 
de kennis die we van het vondstmateriaal uit 
Eindhoven aan het opbouwen zijn, en ik wil jullie 
daar dan graag mee helpen! 
 
Iedereen is welkom. We beginnen om 20 uur. 
 
Ben van den Broek 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 
Locatie Uitvoerende 

instantie 
(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Valkenswaard – Kromstraat (opgraving) Econsultancy Aug./sept. 2016 

Deurne – Haageind 60 (opgraving) ?? Zomer 2016? 

Someren – Groote Hoeve (proefsleuven) ?? Najaar/winter 2016 

Someren – Petrus- en Paulusscholen 
(proefsleuven) 

?? Najaar 2016 

Gemert-Noord-Om (proefsleuven) ?? Najaar 2016 

Mierlo – Luchen fase 3 (proefsleuven) ?? 2016/2017 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2017 

Son – Kanaaldijk Noord-Nieuwstraat (proefsleuven 
en opgraving) 

?? 2016/2017 

Netersel – De Hoeve 11-13 ?? 2016/2017 

Bergeijk – Riethovensedijk (proefsleuven) ?? 2016 

Best – Oirschotseweg 113 (proefsleuven) ?? 2016 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? 2016 

Best – Sonseweg 11-13 (proefsleuven) ?? 2016? 

Best – Sonseweg 1 (proefsleuven) ?? 2016? 

Breugel – St. Genovastraat (proefsleuven) ?? 2016? 

Reusel- De Voort (proefsleuven) ?? 2016? 

Oirschot – Westfields (proefsleuven) Grontmij ? 2016? 

Netersel – locatie Hems (proefsleuven) ArcheoDienst? 2016? 

Bladel – Randweg (proefsleuven) ?? 2016? 

Reusel – Molenstraat 8 (proefsleuven) ?? 2016? 

Liessel – Hoofdstraat (proefsleuven) ?? 2016? 

Cranendonck - Buulder Aa (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2016? 

Oirschot – Beerseweg 9 (proefsleuven) ?? 2016? 

Leende – Strijperdijk 4 (proefsleuven met mogelijke 
doorstart) 

ADC? 2016? 

Casteren – Kerkstraat (proefsleuven) ?? 2016? 

Heeze – Geldropseweg 40 (proefsleuven) ?? 2016? 

 
 
 
 
 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Archeologische vondsten uit het Genderpark 
(Eindhoven) 
In Nederland zijn de tijdsgrenzen van de archeo-
logie de laatste jaren opgeschoven. Ook relatief 
jonge vondsten worden tegenwoordig als archeo-
logisch van belang beschouwd. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de archeologie van de Tweede Wereld-
oorlog en stortplaatsen van afval uit de vorige 
eeuw. 
In januari 2015 is begonnen met de sanering en 
herinrichting van het Genderpark in Strijp. De 

komende maanden zal dit werk worden voltooid. In 
de jaren circa 1920-1945 is dit bijna 7 hectare 
grote terrein gebruikt als stortplaats voor afval. 
De afgelopen maanden zijn tijdens de grond-
werkzaamheden door Hans van Gemert en Dirk 
Vlasblom archeologische inspecties uitgevoerd. 
Daarbij zijn enkele honderden voorwerpen 
verzameld de die een beeld geven van het 
dagelijks leven in Eindhoven in de jaren circa 
1920-1945. Het gaat vooral om allerlei afgedankte 
gebruiksvoorwerpen en glazen verpakkings-
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materiaal. Daarnaast zijn er vondsten verzameld 
uit de Tweede Wereldoorlog waaronder scherven 
van serviesgoed van de Luftwaffe, een Duitse 
‘Stahlhelm’ en allerlei metalen voorwerpen, waar-
onder Engelse munten en militaire insignes van de 
Royal Corps of Signals en de Royal Engineers. De 
meest opmerkelijke vondst is een insigne van de 
Imperial Iranian Air Force. Mogelijk gaat het hierbij 
om een souvenir van een Engelse militair die 
gedurende de Tweede Wereldoorlog zowel dienst 
heeft gedaan in Iran als in Eindhoven en die het 
insigne in Eindhoven heeft verloren. 
Een keuze van de in het Genderpark verzamelde 
vondsten staat deze zomer tentoongesteld in de 
benedenruimte van het Erfgoedhuis Eindhoven.  
 
Opgraving Luciferterrein Eindhoven  
Gedurende enkele dagen in juli is het archeolo-
gisch onderzoek van het Luciferterrein in Eindho-
ven uitgevoerd. Het betreft het diepste niveau 
(bovenkant dekzand). Eerder was al opgegraven in 
de chemisch vervuilde bovengrond waar funde-
ringen van de 19

e
 eeuwse Luciferfabriek zijn 

gevonden. Tijdens de opgraving van juli bleek dat 
het bovenste deel van het dekzandpakket in de 
donkere bovengrond was opgenomen, waardoor 
alleen diepe grondsporen werden aangetroffen. De 
belangrijkste daarvan was een grote kuil met een 
doorsnede van enkele meters en een venige bo-
dem die blijkens de daarin gevonden potscherven 
uit de 15

e
 eeuw dateert.  

 

 
Opgraving Luciferterrein, foto: Laurens Mulkens 

 
 

Frankische riemgesp 
Anton Vissers meldde dat ze bezig zijn met een 
zeer belangrijke vondst, een Frankische riemgesp 
uit de het midden van de 5e eeuw.  
 

 

 
De riemgesp 

 
Bij de gesp hoort een brief van Pieter Wiegersma 
aan Ton Spamer. (1999): ‘De twee voorwerpen 
hielbijl en kledingnaald zijn niet door mij gevonden. 
Ze waren in de collectie van mijn vader. Wat ik kan 
verzekeren is dat zij in Deurne of omgeving zijn 
gevonden. Zeer waarschijnlijk voor de oorlog. De 
kledingnaald is in onze familie altijd Romeins ge-
noemd. Waarschijnlijk onterecht, alhoewel veel 
deskundige als Holdewerda uit Leiden en Daniels 
uit Nijmegen veel over de vloer kwamen. Zelf 
hebben ze het zeker niet bedacht. 
Hebt U de andere voorwerpen nog gezien. De 
bronzen riemgesp heb ik met harken in de tuin van 
het klein kasteel te Deurne gevonden. Voorts de 
weeftouwgewichtjes (ik dacht spinstenen), dobbel-
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stenen en bolletje, IJzeren speerpunten en werk-
tuigen op de grond van het kasteel enkele bij het 
schoonmaken van de gracht in de 60

e
 jaren en 70

e
 

jaren.De maalsteen komt van een erf van een 
boerderij in Deurne, waar mijn vader hem vond.’ 
 

Deel van de brief van Pieter Wiegersma 
 

De vondst staat ook vermeld in publicatie. Anton 
Vissers komt met nadere informatie.  
 
Sluitsteen met rozet te Liessel 
De sluitsteen is gevonden te Liessel in de grond bij 
het huis op het Loon 2 al meer dan 50 jaar 
geleden. De steen werd gevonden door de vader 
van mevrouw Jacobs, Amer 67 alwaar de sluit-
steen nu is. 
 

 
 

Deze sluitsteen is gemaakt van natuursteen. Ze 
kan afkomstig zijn uit de kerk van Liessel en 
dateert dan uit circa 1840. Andere mogelijkheden 
zijn het blokhuis, dat aldaar al stond voor 1468 of 
van de vroegere Hubertuskapel, die rond 1350 
gebouwd kan zijn. Hier staat nu de Kastanje. 
Anton Vissers 
Vondsten te Uden 

Tijdens het frezen van zijn weiland aan de 
Duifhuizerweg vond de heer van Duijnhoven 
onlangs een gepolijste stenen bijl. Het betreft een 
wat kleiner exemplaar van het zogenaamde Flint-
Oval type dat gedateerd wordt in het Midden- t/m 
Laat Neolithicum.  
 

 
 

 
 
De lengte van de bijl bedraagt 90 mm, de grootste 
breedte 55 mm en de dikte 25 mm. De bijl die 
oorspronkelijk waarschijnlijk grijs van kleur was, is 
nu bruin gepatineerd door ijzerinfiltratie ten 
gevolge van een langdurig verblijf in een natte 
context. De vindplaats ligt dan ook aan de rand 
van het beekdal van de Leijgraaf op een plek die 
volgens de vinder bijna altijd drassig is. Afgezien 
van een kleine oudtijdse beschadiging is de bijl 
nog puntgaaf en te oordelen naar de nog scherpe 
snede is deze nooit gebruikt.  
De opmerkelijk gave staat van de bijl, het relatief 
natte karakter van de vindplaats en de nabijheid 
van de Leijgraaf doen sterk vermoeden dat de bijl 
bewust gedeponeerd is op deze plaats. Dit ritueel 
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deponeren was een vaker voorkomend gebruik in 
dit beekdal want zes van de zeven stenen bijlen 
die we uit Uden kennen, zijn er gevonden. En niet 
uitgesloten dat dit ook geldt voor het zevende 
exemplaar dat in de vulling van een middeleeuwse 
waterput werd ontdekt, want ook deze bijl bezit de 
kenmerkende bruine patina.   

Dat het deponeren van bijlen niet stopte na het 
Neolithicum blijkt uit de vondst van een gave 
bronzen kokerbijl uit de Late Bronstijd op slechts 
enkele meters afstand van de Leijgraaf. Deze 
vondst die met een metaaldetector werd gedaan 
dateert van twee jaar geleden maar is pas onlangs 
bij ons bekend geworden.  
Goof van Eijk 

 
 
 
 

 

DRIE VELDWERKCOÖRDINATOREN  
 
 
Doordat Henk Wijn verhuisde naar “boven de 
rivieren” ontstond er een vacature voor veldwerk-
coördinator. Door de grootte van het AVKP-gebied 
('s-Hertogenbosch en omstreken is er aan toege-
voegd) is dit ingevuld met het creëren van drie 
werkgebieden. Daarbij is de volgende indeling 
gehanteerd. 
Gebied 1: Nuenen, Laarbeek, Boekel, Gemert-

Bakel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Cranen-
donck, Someren, Asten en Deurne.  
Coördinator Willem van den Bosch,  
email: willem@vandenbosch.co  

Gebied 2: Oirschot, Best, Son & Breugel, Reusel-
De Mierde, Bladel, Eersel, Veldhoven, Waalre, 
Bergeijk en Valkenswaard.  
Coördinator Theo van den Vleuten 
email: info@tbargus.nl  

Gebied 3: 's-Hertogenbosch en omstreken, Vught, 
Sint-Michielsgestel, Schijndel, Veghel, Boxtel, 
Sint-Oedenrode en Uden. 
Coördinator Ruud Hemelaar, 
Email: ruudhemelaar@hccnet.nl 

Eindhoven, Helmond en 's-Hertogenbosch zijn 
natuurlijk in de goede handen van de stads-
archeologen, zodat daar uitsluitend op verzoek 
ondersteuning bij activiteiten wordt geleverd. 
 
Ruud, Theo en Willem hebben tot taak om, naast 
de projectcoördinatie van opgravingen die onder 
de AWN-vlag plaatsvinden, de lokale AVKP-ers te 
ondersteunen bij waarnemingen en graafwerk. 
Daarvoor hebben zij een aantal hulpmiddelen tot 
hun beschikking. Door hun contacten met gemeen-

telijke en regioarcheologen kunnen zij meestal 
opgravingsmaterialen lenen. Verder hebben zij een 
aantal standaardformulieren ontwikkeld om de 
rapportage te vereenvoudigen en stroomlijnen. 
Doordat zij alle informatie bundelen via een 
Dropbox waar ook alle basisdocumenten in staan 
gaat verzamelde informatie niet verloren. Op deze 
manier blijft alle kennis beschikbaar voor alle 
AVKP-ers doordat de secretaris ook toegang heeft 
tot de Dropbox. Alle leden kunnen dus via het 
secretariaat informatie opvragen via 
awnafdeling23@gmail.com . 
 
Tot slot hebben ze gedrieën de taak, samen de 
contactpersonen, lokale werkgroepen en heem-
kundekringen de banden met gemeenten en 
archeologische bedrijven in hun gebied aan te 
halen om te zorgen dat de AVKP bijtijds 
geïnformeerd is in die gevallen waar archeologie 
niet verplicht wordt opgelegd in de vergunning 
maar waar waarneming (en soms opgraven) tot de 
mogelijkheden behoort. Ook kan via hen gevraagd 
worden voor inzet van de bodemradar die onze 
werkgroep WIMA gebruikt. Het grote voordeel 
hiervan is dat daarmee onderzoek gedaan kan 
worden dat overal is toegestaan aangezien de 
bodem niet wordt verstoord. 
 
Kortom, schroom niet om contact met ons op te 
nemen. Vragen staat vrij en domme vragen 
bestaan niet.  
 
Ruud, Theo en Willem 

  

mailto:willem@vandenbosch.co
mailto:info@tbargus.nl
mailto:ruudhemelaar@hccnet.nl
mailto:awnafdeling23@gmail.com
mailto:awnafdeling23@gmail.com
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
 
 
Wie wil meehelpen om de nationale archeologie-
dagen in het Erfgoedhuis tot een succes te 
maken? Meld je dan aan als begeleider.; Er is 
geen specifieke kennis voor nodig. 
De maand oktober is uitgeroepen tot de “Maand 
van de Geschiedenis”. De Nationale Archeologie 
Dagen zijn op 15, 16 en 17 oktober. 
 
Op vrijdag 15 oktober worden in het Erfgoedhuis 
een aantal scholen uitgenodigd om hier enkele 
activiteiten te doen. Bij die activiteiten wordt de 
begeleiding geregeld door de leerkrachten van die 
scholen. 
Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober is het 
Erfgoedhuis geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur 
voor iedereen die binnen komt lopen. 
Gezien de landelijke programmering en de 
ruchtbaarheid die aan deze dagen wordt gegeven 
in de landelijke pers, bestaat er een gerede kans 
dat we veel bezoekers gaan ontvangen. Hier willen 
we graag op inspelen. We hebben op dit moment 
een 15-tal kinder-activiteiten op de planning staan 
en die willen we graag bemensen met ‘onze 
mensen’. 

Het gaat over toezicht bij diverse activiteiten zoals: 
de metaaldetectorgroep, de microscoop, het 
sorteren van putvullingen, het maken van puzzels 
en nog veel andere activiteiten. De benodigde 
materialen worden klaargezet, je hoeft alleen maar 
behulpzaam te zijn bij de kinderen die aan het 
werk zijn.  
 
Voor deze activiteiten 
willen we graag een 
beroep op je doen! Wil 
je meehelpen, meld je 
dan aan als begelei-
der. Specifieke kennis 
is niet nodig. 
 
Wanneer zaterdag 16 en zondag 17 oktober 
Tijd  van 12.00 tot 16.00 uur  
Opgeven via awnafdeling23@gmail.com  met 
vermelding van“vrijwilliger NAD”. Geef daarbij aan 
welke dag of welke uren je beschikbaar bent. 
Of laat het op een woensdagavond gewoon weten. 
 
Ine Pulles, Theo van der Vleuten en Tonnie van de 
Rijdt

 
 
 
 
 

HERINRICHTING VENLOOP UDEN 
 
 
ARK Natuurontwikkeling heeft in opdracht van de 
provincie Noord-Brabant een plan gemaakt voor 
de herinrichting van de Venloop te Uden. Het is 
een mooi plan geworden, een verrijking voor het 
betreffende gebied. Maar helaas was de arche-
ologie in eerste instantie niet gewaarborgd.  
Voor de uit te voeren ontgrondings werkzaam-
heden was een melding bij de provincie nodig. 
Doel van zo’n melding is na te gaan of met die ont-
gronding andere belangen in het geding zijn, zoals 
het archeologisch belang. De Omgevingsdienst 
Zuid Oost Brabant, die namens de provincie deze 
meldingen beoordeelt, concludeerde dat het be-
treffende gebied volgens de Cultuurhistorische 
Waardenkaart van de provincie (CHW) een lage 
archeologische verwachtingswaarde heeft en dat 
er geen vergunning nodig is voor de geplande 
ontgronding. 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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Goof van Eijk kent het gebied goed. Het behoort 
tot Slabroek met in de nabijheid het grafveld. Hij 
constateerde dat ongeveer de helft van het te ont-
gronden gebied wel degelijk een hoge verwach-
tingswaarde heeft op de CHW en volgens de 
daarna door de gemeente Uden opgestelde 
gemeentelijke kaart geldt dit zelfs nog voor een 
groter stuk. Door vuursteenvondsten die in het 
gebied gedaan zijn na het opstellen van die kaart 
zou dat zelfs voor ¾ van het te ontgronden gebied 
moeten gelden. Tegen het besluit dat geen ver-
gunning nodig is en dus ook geen archeologische 
begeleiding als voorwaarde zou worden gesteld , 
moest dus bezwaar worden gemaakt. In overleg 
tussen AVKP en Goof is besloten eerst te 
proberen via het melden van onze bezwaren aan 
ARK Natuurontwikkeling als uitvoerende partij en 
aan de Omgevingsdienst, toch een archeologische 

begeleiding te doen plaatsvinden. Wel met als stok 
achter de deur de mededeling dat we zo nodig 
alsnog formeel bezwaar zouden maken tegen de 
verleende vergunningsvrijstelling.  
Dat is gelukkig niet nodig geweest. ARK heeft 
laten weten dat hen inmiddels ook gebleken is dat 
het gebied wel degelijk een archeologische ver-
wachting heeft en men zal een archeologisch 
bedrijf in gaan schakelen. Er is al een opdracht 
gegeven voor het opstellen van een Programma 
van Eisen en de werkzaamheden zullen pas 
starten na goedkeuring van het PvE door het 
bevoegd gezag. Het is verder de bedoeling dat 
lokale vrijwilligers betrokken zullen worden bij de 
komende archeologische activiteiten. Een mooi 
succes dus! 
 
Tonnie van de Rijdt, in overleg met Goof van Eijk. 

 

 

 

 

 

EVEN WAS HET STIL! 
 

 

Jos, onze onzichtbare werker zal nooit meer mee-

doen. Jos was de stille kracht voor de presentaties 

van AVKP waarbij de tent meeging. Overal inzet-

baar, voor elk probleem had Jos een oplossing en 

op elke plek was hij inzetbaar. Als we er achter 

komen dat we op zondagmorgen ergens staan met 

onze zandbak en we hebben het zand vergeten… 

even Jos bellen en hij komt er aan met 8 zakken 

zand, terwijl we er maar 4 nodig hebben. Rustig, 

met de nodige humor deed hij zijn verhaal of hielp 

hij een kind bij het plakken van zijn zo juist opge-

graven scherven van een potje. Hij kijkt meewarig 

naar een jongetje dat zijn scherven niet gevonden 

kan krijgen. Jos buigt zich voorover en zoekt even 

mee terwijl hij een vaderlijk woordje wisselt met het 

jongetje.  

Als we een lezing hebben in ons nieuwe Erfgoed-

huis en de projector doet niet wat hij moet doen; 

even een wenk naar Winnie en Jos komt naar 

voren en lost het probleem met een paar drukken 

op de knoppen gewoon op. Alsof het hem geen 

moeite kost.  

Op landelijke AWN-vergaderingen was Jos vaak 
present. Hij vergezelde dan Winnie en samen 
maakten ze er een weekeindje uit van. Daarom 
vonden ze het jammer dat die vergadering dit jaar 
in Eindhoven was. Maar ook daar was Jos present 

en zorgde 
er samen 
met Win-
nie voor 
dat deel-
nemers 
per fiets 
goed en 
veilig bij 
het pre-
Historisch Dorp kwamen en weer terug. 
 

Ook als je thuis problemen had met je computer, 

kwam Jos wel en zorgde dat het werd opgelost. Hij 

wilde zich na zijn actieve werkperiode gaan 

inzetten voor de WIMA, onze specialisten met de 

grondradar. De plannen lagen al klaar en waren al 

doorgesproken. 

Met de BBQ was hij ook altijd present. Altijd de 

helpende hand met de opbouw en altijd alert als er 

weer een stuk vlees de verkeerde kleur begon te 

krijgen. Jos, onze stille kracht op de achtergrond. 

Dan komt het bericht dat hij niet meer meedoen. 

Winnie is haar maatje kwijt. Wat zullen we hem 

missen. Winnie. Hou je taai, ook in een bodemloze 

put zit ergens een bodem. Zeker weten! 

 

Theo van der Vleuten en Tonnie van de Rijdt 
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25 SEPTEMBER OP BEZOEK BIJ DE NEANDERTHALER EN DE 

ROMEINEN 
Busreis naar de omgeving vanTongerlo: De neanderthaler site en het gallo-romeins museum 

 
 
We gaan eerst naar de Neanderthalersite in 
Veldwezelt-Hezerwater.  
 

 
 

In de bus kun je een praatje maken met een 
vrijwilliger die je anders niet zoveel ziet. Of je 
maakt eens kennis met de partner van die 
vrijwilliger. Na ruim een uur komen we aan bij het 
clubhuis van de nabijgelegen Internationale Golf 
Maastricht. 
 
Vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht over 
het Hazewater met de Neanderthalersite. Hiervan-
daan vertrekken we. De samenwerking tussen de 
beheerders van de site en de Golfclub is zodanig 
dat zij eventueel een golfkarretje ter beschikking 
stellen voor mensen die moeilijk ter been zijn. De 
gidsen geven een bijzonder boeiende uitleg over 
de Neanderthalers en hun leefomgeving. Je ver-
geet dit nooit meer! De Neanderthalersite is 
genomineerd voor de onroerend erfgoedprijs van 
de Belgische overheid. 
 
Aan de voet van de Dousberg 
staat de bus ons weer op te 
wachten. We stappen in en 
gaan naar het Gallo-Romeins 
museum in Tongeren. Daar 
kunnen we de lunch gebruiken. 
Het restaurant van het museum 

biedt een groepsmenu 
aan. Voordeel: geen lange 
wachtrij maar meteen 
klaar tegen een iets 
gereduceerde prijs. 
Uiteraard kunt u ook uw zelf  
meegenomen lunch opeten.  
 
 
 

 

Na de lunch krijgen we in het auditorium een lezing 
van Alain Vanderhoeven, archeoloog bij het 
Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed. 
Alain is een kenner van de Romeinse geschiede-
nis van Tongeren en haar hinterland. Hij zal je 
meenemen naar de Romeinen die geheel Gallia 
Inferieur hadden onderworpen…. Geheel Gallia? 
Nee hoor! Ambiorix, de leider van de Eburonen 
kwam, zag en overwon. Ongeveer 9.000 Romein-
se soldaten werden afgeslacht. Julius Caesar zelf 
nam wraak door de gehele Eburonen uit te moor-
den. Een andere stam: de Tungri kregen van de 
Romeinen toestemming om zich te vestigen in het 
land van de Eburonen, en zo ontstond… de eerste 
stad van België: Tongeren. Nou ja,…  Alain kan 
het veel beter en veel boeiender vertellen. We 
zullen aan zijn lippen hangen denk ik. 
 

 

Na afloop kun je zelf nog even dwalen door het 
museum dat vele uitgewerkte beelden-groepen 
heeft van situaties die zo uit het verleden zouden 
hebben kunnen komen. Of je duikt nog even in het 
café om bijvoorbeeld het Gladiatoren bier eens te 
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doorproeven. Nu kan het, je hoeft geen auto te 
rijden, de bus staat weer voor en brengt je gezellig 
weer naar ons Erfgoedhuis in Eindhoven. 
 

 
Hebben we nog niet eens gesproken over de vele 
Romeinse monumenten en gebouwen die Tonge-
ren en haar hinterland rijk is. Tongeren en haar 
hinterland, het Gallo Romeins Museum, plaatsen 
om nog eens terug te komen. 

Alles even op een rijtje 
Datum 25 september 2026 
 9.00 uur vertrek vanaf het Erfgoedhuis 
10.30 uur aankomst in Veldwezelt-Hezerwater 
13.00 uur aankomst bij Gallo-Romeins museum 
17.00 uur vertrek uit Tongeren 
18.30 uur weer terug bij ons Erfgoedhuis 
Over de mogelijkheden van het groepsmenu wordt 
u nog verder geïnformeerd. 
Indien u ergens belemmeringen ziet in verband 
met lopen of eten, laat het weten. Op beide plaat-
sen zijn veel mogelijkheden om het aangenaam 
voor u te maken. 
 
Het bedrag van 30 euro omvat de volgende 
dingen: de reis per touringcar, alle toegangsprijzen 
en gidsen en de lezing in het auditorium. 
Niet inbegrepen zijn dus: koffie en etenswaren, 
deze moet u zelf afrekenen. 
Verdere inlichtingen:   Theo van der Vleuten.  Tel 
06-53 370 289 of info@tbARGUS.nl  

 
 
 
 

AANKONDIGING NIEUWE ARCHEOLOOP BOXTEL 
 
 
Op zaterdag 8 oktober is het weer zover: dan gaan 
we in samenwerking met de lokale heemkunde-
kring de archeologie en cultuurhistorie ontdekken 
in Boxtel. 
 

 
Het dorp Boxtel in 1803 
 

We verzamelen om 10 uur bij café De Oude 
Ketting aan de Bosscheweg 74. De wandeltocht 
zal maximaal 12 km lang zijn en in een rustig 
tempo gelopen worden. Wat gaan we zoal zien en 
horen? We zullen stilstaan bij de pas ontdekte 

grafheuvel en (on)zichtbaar romeins erfgoed. In 
het centrum beleven we de kerkheuvel en zijn 
geschiedenis. 
  

 
 

Gedurende het lopen horen we verhalen over de 
lokale archeologische vondsten en nog veel meer. 
Dus als je niet op zoek wilt gaan naar Pokemons, 
is dit een mooie gelegenheid om het dorp met 
andere ogen te zien. Tot dan! 
 
Frank de Kleyn en Dik Bol 

mailto:info@tbARGUS.nl
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EEN BOEK, PAPIER, OUDE GESCHRIFTEN,  
BOEKDRUKKUNST EN BINDING 
 
 
Graag willen we aandacht schenken aan het boek. 
Een lezing over het lezen van een bijzonder boek 
en over bijzondere geschriften en een excursie 
naar Gijs Wortel, een echte boekbinder en grafisch 
ontwerper . 
 
Twee lezingen op 19 oktober  

 ‘De Koran een bijzondere boodschap’ door 
Carel van den Boom  

 ‘Hergebruik van middeleeuws handgeschreven 
perkament in gedrukte boeken (16

e 
en 18

e
 

eeuw)’ door Rob Schlooz. 
De eerste lezing begint om 20.00 uur in het 
Erfgoedhuis aan de Nachtegaallaan in Eindhoven.  
 
Excursie op 5 november 
Bezoek aan het atelier/ tentoonstelling van Gijs 
Wortel Binding en grafisch werk in Someren Eind 
Deze excursie biedt plek voor maximaal 20 perso-

nen en duurt van 10.00 
uur tot circa 15.00 uur. 
Na 15.00 uur tot ? 
nakaarten in Someren 
Eind. Voor excursie graag opgeven bij  
carelvandenboom@gmail.com  

 
Carel van den Boom, Rob Schlooz en Gijs Wortel 

 

Google: Gijs Wortel Binding geeft veel informatie over 

vormgeving en binding. Gijs Wortel (hand-boekbinder en 

adviseur boekproducties, Someren) 

De verwerking van perkament voor boekbanden van een 

facsimile editie van groot formaat atlassen in oplag. Zie: 

http://vimeo.com/11323666  

http://www.carrotcompany.com/wortel_en_co./de_atlas_

blaeu-van_der_hem  

 
 
 
 

INFORMATIE ERFGOEDWET 
 
 
Op 1 juli is de Erfgoedwet in werking getreden. Die 
wet vervangt de Monumentenwet. Op 20 juni 
organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) samen met AWN een informatie-
bijeenkomst, speciaal voor vrijwilligers, over deze 
wet. Op de goed bezochte (ca. 60 deelnemers) en 
geanimeerde bijeenkomt werd eerst door Joost 
Kuggeleijn (min. OCW) en Marlolein Verschuur 
(RCE) uitleg gegeven over de voor archeologie-
vrijwilligers belangrijkste onderdelen uit deze wet 
en uitwerking daarvan in het Besluit Erfgoedwet.  
Het opgravingsverbod is anders geformuleerd en 
luidt nu (art. 51) 
Het is verboden zonder certificaat daartoe 
handelingen te verrichten met betrekking tot het 
opsporen, onderzoeken of verwerven van cultureel 
erfgoed of onderdelen daarvan, waardoor versto-
ring van de bodem, of verstoring of gehele of 
gedeeltelijke verplaatsing of verwijdering van een 
archeologisch monument of cultureel erfgoed 
onder water optreedt.  
Nieuw is dus dat de door de RCE verleende 
opgravingsvergunning vervangen wordt door een 
certificaat. Opgravingsbedrijven en gemeentelijk 

diensten die hun bevoegdheid willen behouden 
moeten zich laten certificeren. Dat geschiedt door 
certificerende instellingen, private organisaties die 
aangewezen worden door de minister en geaccre-
diteerd worden door de Raad voor Accreditatie. 
Nieuw is ook de aanscherping van de definitie voor 
onder water. Het verstoren, verplaatsen en meene-
men van erfgoed onder water geldt ook als opgra-
ven en mag niet zonder certificaat. 
Er zijn vrijstellingen van de certificeringsplicht. Die 
staan in het Besluit Erfgoedwet Archeologie. 
Vrijstellingen gelden voor: 

 Vrijwilligers in de archeologie in verenigings-
verband 

 Metaaldetectie 

 Universiteiten en hogescholen 

 Buitenlandse bedrijven (incidenteel). 
 
Vrijstelling voor vrijwilligers in verenigings-
verband 
Daarover staat in het besluit: het opgravingsverbod 
is niet van toepassing op een opgraving die wordt 
verricht door een vereniging die het behouden en 
beoefenen van archeologie als statutair doel heeft. 

mailto:carelvandenboom@gmail.com
http://vimeo.com/11323666
http://www.carrotcompany.com/wortel_en_co./de_atlas_blaeu-van_der_hem
http://www.carrotcompany.com/wortel_en_co./de_atlas_blaeu-van_der_hem
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Met als voorwaarden: 

 Besluit college B&W dat er geen nader 
onderzoek hoeft plaats te vinden; 

 Het behouden en beoefenen van de archeo-
logie is in de statuten opgenomen;  

 Niet in opdracht van derden; 

 Niet op (voorbeschermd) rijksmonument of 
provinciaal monument. 

 Aanvang melden, vondsten overdragen aan 
depot, rapportage 

Dit is wat ook reeds nu de praktijk was. Het heeft 
het nu een wettelijke basis en het vragen van toe-
stemming aan de RCE vervalt. Als AWN betreuren 
we het wel er geen vrijstelling is gegeven voor 
verenigingen voor archeologie onder water. Daar 
gaan we wel verder met RCE en het ministerie 
over praten. 
 
Vrijstellingen voor metaaldetectie  
Metaaldetectie is vanaf 1 juli toegestaan: 

 Tot 30 cm diep 

 Meldingsplicht vondsten 

 niet op een (voorbeschermd) rijksmonument, 
een provinciaal of gemeentelijk monument en 
terreinen waarop een opgraving gaande is 

 niet onder water 
Hiermee wordt het voorheen verboden maar wel 
vaak gedoogde uitgraven van vondsten onder de 
vermelde voorwaarden gelegaliseerd. Aanvankelijk 
zou die vrijstelling veel beperkter zijn en was het 
de bedoeling dat het detectieverbod van kracht 
zou blijven voor alle gebieden met een archeo-
logische bestemming. Als AWN hebben we samen 
met DDA hier succesvol actie tegen ondernomen 
met de huidige regeling als resultaat.  
Een gemeente kan terreinen die ze willen bescher-
men van de vrijstelling uitsluiten. Vondsten hoeven 
niet te worden overgedragen aan een provinciaal 
of gemeentelijk depot.  
 
Meldingsplicht  
Met het voor een deel legaliseren van metaal-
detectie zal wel meer gelet gaan worden op het 
melden van vondsten. Op de bijeenkomst van 20 
juni zijn opbouw en mogelijkheden van Archis 0.3 
toegelicht. Omdat een en ander nog niet volledig in 
gebruik is, komen we daar later een keer op terug. 
Als AWN willen we samen met DDA en andere 
betrokkenen een actieve rol gaan spelen bij het 
melden. Ook daar komen we ook nog op terug. 
 
Voorbeelden 
In het tweede deel van de middag waren drie 
inspirerende voorbeelden over samenwerken met 
gemeente te beluisteren. Michiel Verspuij (ge-

meente Leerdam) vertelde over een opgraving 
door vrijwilligers in de stadskern van Leerdam. Er 
gold daar door een aantal redenen geen 
onderzoeksplicht, terwijl het zeker een interessant 
locatie was. In goede samenwerking tussen ge-
meente en de archeologische werkgroep kon er 
toch onderzoek plaatsvinden. Ilse Schuring 
(archeoloog gemeente Tiel) schetste hoe bij een 
groot opgravingsproject in Medel vrijwilligers vanaf 
het begin betrokken worden en op verschillende 
manieteren een rol gaan spelen in het project. 
Ruud Hemelaar (AVKP en heemkunde Kring 
Schijndel) vertelde over de overeenkomt met de 
gemeente voor de rol van vrijwilligers en hoe die 
overeenkomst tot stand is gekomen. De 
overeenkomst zal straks waarschijnlijk ook in de 
fusiegemeente Meierijstad gebruikt gaan worden. 
Veghel had reeds een vergelijkbare overeenkomst. 
Deze drie voorbeelden verdienen meer aandacht 
dan in dit korte stukje mogelijk is. We zullen er 
zeker nog op andere plaatsen nader over 
publiceren. 
Als laatste onderdeel kwam het meewerken met 
bedrijven aan bod. In de eisen voor certificering is 
een paragraaf over de inzet van vrijwilligers 
opgenomen. De inhoud daarvan is kort besproken 
en daarna gaf Adam Haarhuis (RAAP, hoofd 
regionale vestiging Oost-Nederland) zijn visie over 
en ervaringen met vrijwilligers weer. In de daarop 
volgende zeer constructieve discussie werd een en 
ander aangevuld en verhelderd. Algemene conclu-
sie kan zijn dat er voor vrijwilligers nog heel veel 
mogelijkheden zijn om actief met archeologie aan 
de slag te gaan. Onze zorg is niet zo zozeer ‘heb-
ben we wel een rol’ als wel, ‘hoe krijgen we al die 
mogelijkheden goed ingevuld? Hebben we daar 
wel voldoende vrijwilligers/leden voor en zijn die 
daar ook voldoende voor toegerust?’ 
 
Andere onderdelen uit de wet 
Voor archeologie regelt de Erfgoedwet verder nog: 
Artikel 5.7 eigendom van archeologische vondsten 
Artikel 5.8 in stand houden depots 
Artikel 5.9 opslag van archeologische vondsten 
Artikel 5.10 archeologische toevalsvondst 
Artikel 5.11 waarneming 
Artikel 5.12 informatiesysteem 
Artikel 5.13 wijze van melding 
Een deel van de Monumentenwet komt niet terug 
in de Erfgoedwet maar wordt ondergebracht in de 
nog in voorbereiding zijnde Omgevingswet. Daarin 
komen regels voor het waarborgen van 
archeologie in het omgevingsplan (de huidige 
bestemmingsplannen) en in omgevings-
vergunningen. Daarover zullen we in volgende 
nieuwsbrieven nadere informatie geven. 



 
 
 

16 

VERSLAG EXCURSIE FORT EBEN-EMAEL 
 
 
Zaterdagochtend 4 juni gingen we met z’n 
drieëntwintigen op excursie naar het reusachtige 
fort eben-emael, net over de grens onder 
maastricht, bij het gelijknamige dorp eben-emael. 
Na een lekkere en gezellige lunch in een 
voormalige graanmolen tegenover het fort, 
maakten we nog een prachtige wandeling.  
 

 
 

Fort 
Een enthousiaste gids leidde ons dik vier uur rond 
binnen en buiten het immense onderaardse fort 
Eben-Emael. Dit zgn. Onneembare fort werd kort 
voor Wereldoorlog II voltooid. Het was een 
ondergronds dorp op zich met een uitgebreid 
onderaards gangenstelsel naar meerdere boven-
grondse geschutsinrichtingen en observatiekoe-
pels. Het herbergde 800 soldaten en in staat van 
paraatheid zelfs 1200. De gids deed met een 
inleidende presentatie en de bezichtiging van de 
oorlogsschade uit de doeken hoe de duitsers in 15 
minuten tijd het fort konden uitschakelen. Na een 
zorgvuldige voorbereiding landden zij met 9 zweef-
vliegtuigen op het dak van het fort. Aan boord 
bevonden zich niet alleen de speciaal voor dit doel 
geselecteerde en getrainde soldaten, maar ook 
een nieuw wapen: de holle lading. Door de snelle 
uitschakeling bleef het fort voor het overgrote deel 
intact en is het nu nog uitgebreid te bezichtigen. 
 

 
 

Naast de militair-technische zaken kwam ook het 
dagelijkse leven in het fort aan de orde. De gids 
vertelde bovendien uitgebreid over de lotgevallen 
van de individuele soldaten die hier het leven 
lieten. Hij noemde ze bij naam, en liet ons hun foto 
zien. Dit maakte grote indruk. Hij vertelde hoe de 

gebeurtenissen rond het fort, na de oorlog sterke 
gevoelens opriepen bij de bevolking van Eben-
Emael en omliggende dorpen, en dat dat vandaag 
de dag soms nog steeds zo is. Toen de gids twee 
jaar geleden het graf van een van de gesneuvelde 
soldaten zocht op een kerkhof in luik, sloeg de 
geraadpleegde functionaris resoluut zijn ordner 
dicht toen hij hoorde dat het ging om een soldaat 
die betrokken was geweest bij de smadelijke 
ondergang van het fort Eben-Emael. Al met al heel 
indrukwekkend, boeiend en interessant. 
 

 
 

Wandeling 
De excursie was wat uitgelopen, dus de wandeling 
moest wat worden ingekort. Het bleek het toch nog 
een pittige wandeling vanwege de klimmetjes en 
een aantal steile trappenpaden. Henk Begas 
(toevallig mijn echtgenoot) had de wandeling 
uitgezet. Hij wandelt er vaak en kent het gebied 
goed. Vanaf het fort voerde de wandeling door de 
heuvelachtige omgeving met een paar wonder-
schone natuurgebieden en prachtige uitzichten 
over het maasdal en kleinschalig agrarisch land-
schap.  
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We liepen langs en ook zelfs door een aantal 
mergelgrotten (met zaklamp). Henk belichtte de 
historie van de mergelwinning en ook het latere 
gebruik van de grotten, onder andere voor 
champignonteelt. Aan het eind van de route was er 
de mogelijkheid om de gallo-romeinse tumulus van 
Eben-Emael te bezoeken, maar alleen voor hen 
die nog puf en tijd hadden voor de extra 
anderhalve kilometer die dit vergde. 
Het was een interessant, fraai en gezellig 
buitenlands dagje uit. 
 
Anita Bomans 
Foto’s: Carel van den Boom en Herbert Vorwerk 

 
 
 
 

WESTERHEEM VERANDERT 
 
 
De lezers van Westerheem weten het al. Vanaf 1 
januari 2017 gaat Westerheem samen met 
Archeobrief verder als Archeologie in Nederland. 
Vakblad voor vrijwilligers en professionals. Het is 
de opvolger van beide tijdschriften. In de 65 jaar 
dat Westerheem nu bestaat is er veel veranderd. 
Dit wordt een ingrijpende maar ook een veelbe-
lovende verandering.  
De wegvallende subsidie noopte het landelijk 
bestuur kritisch naar alle kosten te kijken en dus 
ook naar de kosten van Westerheem. Samen-
werken met andere tijdschriften was een van de 
opties. In mei 2015 zijn verkennende gesprekken 
gestart met Stichting Matrijs, uitgever van het 
tijdschrift Archeobrief. Archeobrief ligt in doel-
stellingen, ambities en doelgroep dicht bij Wester-
heem.  
Doel bij dit samengaan is een in alle opzichten 
hoogwaardig en toegankelijk blad te realiseren. 
Archeologie in Nederland moet een blad worden, 
dat zodanig interessant is dat alle archeologie-
geïnteresseerden zich in het blad kunnen vinden 
én herkennen: vrijwilligers, professionals en allen 
die goed geïnformeerd willen worden over archeo-
logisch onderzoek, archeologisch erfgoed en 
beleidsontwikkelingen in Nederland. Het biedt ons 
als AWN een onmisbaar podium om breder te 
laten zien wie wij zijn en wat we doen. We ver-
wachten daarmee ook nieuwe belangstellenden en 
nieuwe leden aan te trekken. 
 

Het nieuwe blad gaat 5 maal per jaar verschijnen, 
met standaard 64 pagina’s op A4-formaat, en 16 
pagina’s verenigingsnieuws en nieuws van de 
afdelingen, in een losse bijlage. AWN en Matrijs 
gaan een gezamenlijke redactie vormen. De 
hoofdredacteur van Westerheem wordt hoofd-
redacteur van Archeologie in Nederland en blijft lid 
van het landelijke AWN-bestuur.  
 
Vrijwilligers en professionals kunnen gevraagd en 
ongevraagd teksten voor publicatie aanbieden. De 
redactie beoordeelt de bijdragen primair op basis 
van kwaliteit en heeft tevens aandacht voor 
leesbaarheid, aantrekkelijkheid en toegankelijk-
heid. AWN-leden krijgen zoals voorheen alle 
mogelijkheden om hun onderzoeken en projecten, 
die landelijk interessant zijn, te publiceren. De 
redactie biedt zo nodig royale ondersteuning om 
samen met de auteur(s) tot een aantrekkelijke 
publicatie te komen. 
Het landelijk bestuur heeft unaniem tot deze stap 
besloten, omdat we vele voordelen zien. Met deze 
samenwerking voorkomen we dat we op Wester-
heem moeten gaan bezuinigen of kosten van het 
lidmaatschap moeten gaan verhogen om 
Westerheem in stand te houden. 
 
Vragen en reacties kunnen gericht worden aan 
William ten Brink, hoofdredacteur Westerheem 
(redactie@awn-westerheem.nl, tel 06 46139670) 
en Tonnie van de Rijdt (vdrijdt@iae.nl tel 040 
2415910) 

  

mailto:redactie@awn-westerheem.nl
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
13 juni tot en met 15 aug  2016 
 

Boeken 
Ziehier! 
Wij verkopen 77 Kasteelhoeven 
Behorende bij Kasteel van wijlen jonker Alberic 
van den Bogaerde staande en gelegen in Oost- 
Midden en West- Brabant. 
Ontwikkeling en realisatie: Rien de Visser en 
Florian de Visser. 
Gemeente Bernheeze in samenwerking met 
Stichting Meierijsche Museumboerderij 2015 
 
Tijdschriften 
Westerheem  
Jaargang 65 nr 3 
De wintertent van Jan Driessens. Een 
gespecialiseerde Feder messer –vindplaats uit 
Baarlo. 

Beschreven perkament en een boekband. 
65

e
 AWN Ledenvergadering in Eindhoven. 

 
Brabants Landschap 191  
Huub Smeding Landschapsfotograaf . In 
memoriam. 
 
Rapporten 
ADC rapport 4124 
Gemert Vicaris van Asdonckstraat. 
Een inventariserend Veldonderzoek in de vorm 
van Proefsleuven. 
Juni 2016 
B Weekers - Hendrikx 
Conclusie: Niet behoudens waardig. 

 
 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Werk van eeuwen. 
Gesprekken met Tjaling Waterbolk 
Jos Bazelmans en Jan Kolen 
Koninklijke van Gorkum bv. Assen . 
 
Tjalling Waterbolk geldt als een van de belang-
rijkste archeologen die ons land heeft voort-
gebracht. In het boek Werk van eeuwen geven Jos 
Bazelmans en Jan Kolen toegang tot het zeer 
veelzijdige werk van Waterbolk. Van grote invloed 
was hij op de ontwikkeling van natuurweten-
schappelijke dateringsmethoden en de studie van 
de verspreiding van de landbouw. Werk van 
eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk, is een 
tot boek uitgesponnen interview. Het geeft een 
gedetailleerd verslag van de jeugd en het 

werkzame leven van 
de belangrijkste ar-
cheoloog uit de 2

e
 

helft van de 20ste 
eeuw. In het boek ko-
men zijn jeugd in het 
Drentse Havelte, zijn 
opleiding aan de 
Universiteit Gronin-
gen, zijn opvolging 
van Van Giffen en zijn 
hoogleraarschap van 
1954-1987 aan de 
orde. 
 
Carel van den Boom 
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NOORD-BRABANTSE KASTELEN 
 
 
In 2015 hebben wij op onze najaarsstudiedag een 
aantal Brabantse kastelen ter sprake gebracht. Dit 
was voor de Stichting het Brabants Kasteel een 
aanleiding de lezingen te bundelen en van extra 
informatie te voorzien. Graag heeft het NBAG 
hieraan meegewerkt en presenteert het u deze 
publicatie.  
Momenteel is deze mooie en interessante 
publicatie, Noord-Brabantse kastelen. Nieuwe 
ontwikkelingen in de archeologie en de bouw-
historie van het kastelenonderzoek, uitgebracht en 
kan besteld worden bij de Stichting het Brabantse 
Kasteel, middels het emailadres: 
info@brabantskasteel.nl 
De verkoopsprijs bedraagt €10,- (inclusief 
verzendkosten!). Bij bestelling dient dit bedrag te 
worden overgeboekt naar NL40INGB0000799841 
t.n.v. Ver. Vrienden Brab. Kastelen te Maarssen 
onder vermelding van ‘Bundel Studiedag 
Helmond’. Het NBAG hoopt u weer te zien bij de 
komende najaarsstudiedag eind november in 
Oirschot. Nadere informatie volgt.  
 
Het bestuur van NBAG. 

 

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 

Waarom AWN/AVKP-lid 
Al eerder, in AVKP actueel nr. 62 (november 2015) 
is dit thema aan de orde geweest. Op de 
jaarvergadering van 16 maart is er over gediscus-
sieerd en een aantal mensen heeft daarna nog per 
mail gereageerd. We vatten alle reacties hier 
samen. 
 
Wat opvalt is dat er voor veel leden geen duidelijk 
onderscheid is tussen wat AVKP biedt en wat 
AWN landelijk doet of zou moeten doen. Beide 
lopen in elkaar over waarbij AVKP verreweg het 
belangrijkste is. Ook blijkt het lastig een onder-
scheid te maken tussen wat activiteiten zijn van 
AVKP, het Erfgoedhuis en de ArcheoHotspot. 
Aanleiding tot deze discussie was ook juist de 
vraag wat biedt AVKP nu extra boven wat je, 
zonder lid te zijn, kunt doen in het Erfgoedhuis. 
Helemaal scheiden kan niet, we zullen ze wel zo 
goed mogelijk uit elkaar zien te halen. 

Waarom word/blijf je lid van de AWN/AVKP? 
Interesse voor het verleden en de verbinding 
tussen verleden, heden en toekomst is de primaire 
drijfveer. Lidmaatschap biedt ondersteuning bij het 
zijn van amateurarcheoloog/vrijwilliger. 
Kennis opdoen en het vergroten van vakkundig-
heid worden het meest genoemd als meerwaarde. 
Je krijgt informatie over nieuwe ontwikkelingen en 
blijft op de hoogte. Je kunt terecht voor specifieke 
expertise, bijvoorbeeld steentijd, en je kunt eigen 
vondsten laten onderzoeken. Lidmaatschap biedt 
informatie die op weinig andere plekken te krijgen 
is. Als bronnen voor informatie worden Wester-
heem, lezingen en de bibliotheek genoemd. 
Andere pluspunten zijn het kunnen leren van en 
meedoen aan restaureren en fotograferen. En het 
(af en toe) mee kunnen opgraven.  
Van waarde is ook het directe contact met aardige 
mensen met verschillende achtergronden en die 
dezelfde interesses hebben. Het is plezierig te 

mailto:info@brabantskasteel.nl
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weten dat je in de regio niet de enige bent met 
deze hobby. Er is veel vrijheid en er zijn veel 
mogelijkheden om zelf initiatief te nemen. Op al 
deze punten versterken AVKP en Erfgoed-huis 
elkaar. De fijne werkruimte in het Erfgoedhuis is 
een extra pluspunt. 
Specifiek voor AVKP is de belangenbehartiging, de 
steun voor heemkundekringen in de regio bij hun 
contacten met gemeenten. Genoemd worden het 
samenwerken met lokale werkgroepen en ge-
meenten, inbreng bij bureauonderzoek en advies 
of direct hulp bij omgevingsvergunningen en 
handhaving. Enkele leden geven aan zelf niet 
meer actief te zijn, ze zijn lid om op de hoogte 
blijven en als steun voor de vereniging.  
 
Wat biedt de landelijke AWN aan haar leden? 
AVKP is onderdeel van de landelijke AWN-
organisatie en onder dit kopje vatten we samen 
wat is gezegd over de meerwaarde van die 
landelijke aanhaking. 
Allereerst worden dan Westerheem genoemd en 
de informatie over andere gebieden in Nederland.  
Van meerwaarde zijn ook de veldwerkweken 
(zoals in Duitsland worden georganiseerd) en de 
landelijke studiedagen en deskundigheidsbevor-
dering. Dat biedt een breder palet aan mogelijk-
heden, je komt in contact met andere AWN-leden 
en regio’s en wisselt kennis en ervaring uit 
Verder zijn nog genoemd de steun die je kunt 
krijgen voor het betrekken van de jeugd bij 
archeologie en de landelijk belangenbehartiging, 
met als voorbeeld de kwestie Delft. 
Maar ook wordt opgemerkt dat AVKP, als grote 
afdeling, veel zelf kan doen en de landelijke 
organisatie minder nodig heeft. 
Geassocieerde leden zien weinig meerwaarde van 
AWN (het is duur, 40 euro en dan heeft men nog 
geen Westerheem) 
 

Wat willen de leden van AVKP?  
Wensen en suggesties voor wat AVKP biedt zijn: 

 meer verdieping, jezelf kunnen ontwikkelen 

 meer lezingen 

 bij een Archeoloop vooraf een lezing. 

 zaterdagactiviteiten  

 activiteiten voor leden die geen lange tochten 
kunnen maken 

 ook aandacht voor andere erfgoed zaken, ver-
breding versterkt de vereniging en is wellicht 
nodig om in de toekomst te overleven. Dit geldt 
ook voor het Erfgoedhuis zelf, de invulling 
daarvan is aan de gemeente  

 hulp bij belangenbehartiging, overleg met ge-
meenten  

 hulp bij het uitdragen van de lokale archeo-
logie, bijvoorbeeld bij het realiseren infoborden 

 het liefst mee kunnen opgraven.  
Maar ook het advies: zo doorgaan er is reeds een 
breed aanbod.  
 
Wat zou AWN landelijk meer moeten doen? 
Wensen en suggestie specifiek voor AWN als 
landelijke organisatie zijn: 

 opgraafweken breder organiseren  

 meer uitwisseling tussen afdelingen. Bijvoor-
beeld van tijd tot tijd een andere afdeling 
uitnodigen of een landelijke contactdag waar 
de uitwisseling tussen leden centraal staat. 

 informatie over landelijke activiteiten (veld-
werkweken, studiedagen) beter communi-
ceren, die komt nu slecht door.  

 (in Westerheem) meer overzichtsverhalen en 
aandacht voor de relatie Nederlandse 
archeologie met de rest van Europa, (als 
voorbeeld het boek van Michael Pye Aan de 
rand van de wereld. Hoe de Noordzee ons 
vormde).  

 


