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ACTIVITEITENKALENDER 
 
NOVEMBER  
Zo 20 Studiedag Steentijd bij NBAG (reeds 

rondgeflitst). 
 
DECEMBER 
Wo 7 Lezing wederopbouw over binnenstad 

Eindhoven door Paul Meurs (pag. 3) 
Ma 26 Kerstsluiting Erfgoedhuis t/m 6 januari. 

Behalve tijdens de nieuwjaarsreceptie 
AVKP. 

JANUARI 
Wo 4 Nieuwjaarsreceptie AVKP met lezing 

van Willem van Erp over de studiereis 
naar Orkney en Shetland (pag. 3) 

 
Over de activiteiten met:  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
drie sterren*** datum onder voorbehoud 
 

 
 

WIST U DAT... 
 
 

... de Nationale Archeologiedagen op 15-17 oktober een groot succes waren 

... we in deze Actueel uitgebreid verslag van doen van de NAD uit Boekel, Boxtel, Deurne, Eindhoven, 
Knegsel, Schijf, Uden en Veghel en is te herkennen zijn aan dit logo  

... we alle vrijwilligers en medewerkers van het Erfgoedhuis bedanken voor hun inzet 

... het Erfgoedhuis nu ook een eigen Facebookpagina heeft (pag 3) 

... er twee nieuwe boeken zijn verschenen over archeologie in Brabant (pag 19) 

... het Erfgoedhuis gesloten is van 26 december t/m 6 januari, behalve ’s avonds op 4 januari.  

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

 

 

 
 
 
 
 
 

JESPER VLOGT OVER DE NAD 
 
 
Jesper de Raad heeft drie leuke vlogs gemaakt 
over de Nationale Archeologiedagen in Bra-
bant. Hij bezocht elke dag een andere locatie, 
ondermeer het Erfgoedhuis Eindhoven en het 
preHistorisch Dorp. Op dag 3 doet hij verslag 
op drie locaties in Boxtel, Veghel en Uden. 
Bekijk de vlogs via deze links.  
Jesper, we zien uit naar nieuwe vlogs!  

 
https://www.youtube.com/watch?v=_iduR2zwc
Fo 
https://www.youtube.com/watch?v=3JsnuowAu
-0 
https://www.youtube.com/watch?v=fO0W6n2Tv
Mo 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2016

November November November November/December
Wk Wk Wk Wk

45 46 47 48

Ma 7 14 21 28

Di 8 15 22 29  

Wo 9 Lezing Huysackers Zilverbaan 16 23 30  

Do 10 17 24 1

Vr 11 18 25 2

Za 12 19 26 3

Zo 13 20 27 4

December December December December/Januari
Wk Wk Wk Wk

49 50 51 52

Ma 5 12 19 26 Erfgoedhuis gesloten

Di 6 13 20 27 Erfgoedhuis gesloten

Wo 7 Lezing Wederopbouw, P. Meurs 14 21 BV AVKP 28 Erfgoedhuis gesloten

Do 8 15 22 29 Erfgoedhuis gesloten

Vr 9 16 23 30 Erfgoedhuis gesloten

Za 10 17 24 31 Erfgoedhuis gesloten

Zo 11 18 25 1 Erfgoedhuis gesloten

 Januari Januari Januari Januari

Wk Wk Wk Wk

1 2 3 4

Ma 2 Erfgoedhuis gesloten 9 16 23

Di 3 Erfgoedhuis gesloten 10 17 24  

Wo 4 Nieuwjaarsreceptie+lezing 11 18 25  

Do 5 Erfgoedhuis gesloten 12 19 26  

Vr 6 Erfgoedhuis gesloten 13 20 27  

Za 7 Erfgoedhuis gesloten 14 21 28

Zo 8 Erfgoedhuis gesloten 15 22  29

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines

in het Erfgoedhuis

https://www.youtube.com/watch?v=_iduR2zwcFo
https://www.youtube.com/watch?v=_iduR2zwcFo
https://www.youtube.com/watch?v=3JsnuowAu-0
https://www.youtube.com/watch?v=3JsnuowAu-0
https://www.youtube.com/watch?v=fO0W6n2TvMo
https://www.youtube.com/watch?v=fO0W6n2TvMo
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
7 december: Lezing wederopbouw 
Op woensdagavond 7 december om 20:00 uur 
houdt Paul Meurs een lezing over wederopbouw in 
de binnenstad. Na de oorlog is de Eindhovense 
binnenstad voor een groot deel opnieuw 
opgebouwd.  
Paul Meurs van onderzoeksbureau Steenhuis-
Meurs heeft de Eindhovense binnenstad cultuur-
historisch in kaart gebracht en in deze lezing gaat 
hij in op de bijzondere aspecten van de weder-
opbouwperiode in de binnenstad.  
 

4 januari: lezing studiereis Orkney en Shetland  
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van AVKP 
houdt Willem van Erp een lezing over de 
achtdaagse studiereis naar Orkney en Shetland, 
die in mei 2016 plaatsvond. Op deze eilanden zijn 
vele restanten van het neolithicum, de bronstijd en 
de ijzertijd te vinden. De invloeden van neo-
lithische volkeren en de latere Picten en Vikingen 
zijn herkenbaar en ruim aanwezig. De schat van 
archeologische bezichtigen worden deze avond 
getoond. Aanvang om 20 uur in het Erfgoedhuis. 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
 
Facebook 
Het Erfgoedhuis heeft nu ook een eigen Facebook 
pagina. Hier vind je alles over onze activiteiten. We 
vinden het leuk als je ons gaat volgen! Ga naar 
www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven en ‘like’ 
onze pagina.  
Geen facebook? We hebben natuurlijk ook een 
website: www.erfgoedhuiseindhoven.nl 
 
Het Pauwenpootje 
Eind september heeft oud-stadsdichter Piet van de 
Boom het eerste exemplaar van verhalen over het 
Pauwenpootje en andere kostbaarheden in het 
Erfgoedhuis Eindhoven uitgereikt aan wethouder 
Mary-Ann Schreurs. 25 objecten uit de collectie 
van het Erfgoedhuis waren een inspiratiebron voor 
Piet voor een gedicht.  

Bezoek Burgemeester Jorritsma 
Op vrijdag 7 oktober bracht burgemeester Jorrits-
ma een bezoek aan het Erfgoedhuis. Angelique 
vertelde kort over het ontstaan van het Erfgoed-
huis en welke partijen hier samenwerken.  

De burgemeester heeft het naar zijn zin 

 
Nico en Theo gingen hinkstapsprong door de 
geschiedenis van Eindhoven. Uit betrouwbare bron 
is vernomen dat hij genoten heeft van het bezoek. 
 

http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
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Nationale Archeologie Dagen 
In het weekend van 15-16 oktober deed het 
Erfgoedhuis mee aan de Nationale Archeologie 
Dagen. Maar liefst 400 bezoekers wisten de weg 
te vinden! Zelfs de gedeputeerde van de provincie 
Noord-Brabant Henri Swinkels kwam met een 
delegatie langs. Lees meer op pagina 12. 
 

 
De gedeputeerde heeft het ook naar zijn zin 

 
Vondstendag  
Bij de vondstendag op zaterdag was het erg druk, 
natuurlijk ook vanwege de Nationale Archeologie 
Dagen. Er kwamen bezoekers uit Rotterdam spe-
ciaal voor de vondstendag naar het Erfgoedhuis. 
Leuke vondsten, helaas geen topstukken deze 
keer!  
 
Historische stadswandeling 
Met de stadswandeling van Wim van Hoof op 
zondagochtend 16 oktober liepen zo’n 20 geïnte-
resseerden mee om meer te weten te komen over 
de historische binnenstad van Eindhoven.  
 
Dutch Design Week 
Van 22 – 30 oktober was er voor de 15

e
 keer 

Dutch Design Week in Eindhoven. Net als vorig 
jaar zat het Erfgoedhuis in de route. Ontwerpstudio 
van Swam exposeerde met producten gemaakt 
van hout uit de middeleeuwen. Ook reed er een 
object van het Erfgoedhuis mee op een auto door 
de stad. In negen dagen bezochten zo’n 4.300 
mensen het Erfgoedhuis. 

 
“Middeleeuwse ringen’ van Ontwerpstudio Van Swam 

 
Expositie Wederopbouw gebieden 
Momenteel is er een expositie over wederopbouw 
monumenten in het Erfgoedhuis. Hierbij is ook een 
boekje uitgegeven dat gratis te verkrijgen is. Eind 
november komt er een expo van de Rijksdienst 
over wederopbouwgebieden in het Erfgoedhuis. 
Tevens wordt er een boekje uitgebracht over 
wederopbouwgebieden in Eindhoven. Flyers over 
de wederopbouwbuurt t Hool zijn ook verkrijgbaar.  
 
Kerstvakantie Erfgoedhuis 
Het Erfgoedhuis is gesloten van 26 december tot 
en met 6 januari. De vrijwilligersavond van 
woensdag 4 januari gaat WEL door! 
 
Jo Kempkens 1949-2016 
Op de leeftijd van pas 67 jaar overleed op 7 
oktober Jo Kempkens, een legende in de 
Nederlandse archeologie. Samen met zijn partner 
Ton Lupak werkten zij in hun bedrijf Restaura aan 
de conservering en restauratie van archeologisch 
vondstmateriaal. Ook uit opgravingen in Eindhoven 
hebben zij veel vondsten vakkundig en fraai 
geconserveerd en gerestaureerd. Jo was een erg 
vriendelijke man en stond bekend als een groot 
kenner van archeologische vondsten. 
 
Sanering grond Gasfabriek 
De sanering van de grond voor de deur van het 
Erfgoedhuis is grotendeels gereed. Vanaf 
volgende week wordt gestart met het leggen van 
goten en bestrating. Momenteel wordt nog de 
grond naast Fifth gesaneerd, waardoor de 
betaalautomaat midden op het parkeerterrein aan 
twee zijden ingeklemd staat tussen hekken en 
containers. Gelukkig staat hij nog steeds onder 
dezelfde lantaarnpaal. Volgens planning rondt de 
gemeente de werkzaamheden dit jaar af. 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

 
Locatie Uitvoerende 

instantie 
(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Mierlo – Kasteel Mierlo (proefsleuven) RAAP November 2016 

Deurne – Haageind 60 (opgraving) ?? 2017 

Someren – Groote Hoeve (proefsleuven) ?? 2017 

Someren – Petrus- en Paulusscholen 
(proefsleuven) 

?? 2017 

Gemert-Noord-Om (proefsleuven) ?? 2017 

Mierlo – Luchen fase 3 (proefsleuven) VUhbs 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? 

Heeze- De Bulders (opgraving en proefsleuven) VUhbs 2016? 

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

Geldrop- Slachthuisstraat (proefsleuven) ?? 2016? 

Oirschot – Westfields (proefsleuven) Transect 2016? 

Netersel – locatie Hems (proefsleuven) ArcheoDienst? 2016? 

Bladel – Randweg (proefsleuven) ?? 2016? 

Reusel – Sleutelstraat (proefsleuven) ?? 2016? 

Liessel – Hoofdstraat (proefsleuven) ?? 2016? 

Oirschot – Beerseweg 9 (proefsleuven) ?? 2016? 

 
 
 
 
 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Archeologiekelder Deurne geopend 
In het Archeologieweekend werd de geheel ver-
bouwde Archeologiekelder van Heemkunde-kring 
H.N. Ouwerling Deurne op zaterdag 15 oktober 
opengesteld voor het publiek. De Archeologie-
kelder is echt een aanrader geworden! 
De hele middag toonden bezoekers hun belang-
stelling voor de Deurnese bodemschatten en op 
enkele momenten was het gezellig druk. Vondsten 
van rondom het kasteel aan het Haageind, de 
opgravingen aan de Grote Bottel en in Zeilberg en 
vondsten die tevoorschijn kwamen bij de zand-
winning in Liessel waren uitgestald en voorzien 
van tekst en uitleg. De fossiele delen van het 
skelet van een walvis en vooral de kopie van de 
vergulde helm trokken de aandacht. 

 
Anton Vissers (r) van de Archeologiewerkgroep legt een 
en ander uit aan een bezoeker. 
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Kinderen konden in de tuin zoeken naar verborgen 
schatten met een metaaldetector. Ondanks de 
zoemtonen konden diverse munten niet meer 
gevonden worden. Maar het was erg leuk om te 
zien hoe enthousiast de kinderen zochten.  
De Archeologiekelder in het heemhuis aan de 
Stationsstraat 73 in Deurne is elke tweede en 
vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 
uur en elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur vrij 
toegankelijk.  
 
Kulertse vuursteen is een ‘schrabber’; 
aanwijzing voor nederzetting? 
Rini van Dreumel heeft in zijn volkstuin bij het 
Natuurhobbypark Deurne een vuursteen gevon-
den, die hij qua vorm vond lijken op een zoge-
noemde schrabber. Een schrabber, zoals die op 
Deurnewiki te zien is. Gelukkig gooide hij de 
vuursteen niet weg of legde die in een la om 
verder te vergeten. Nee, Van Dreumel nam contact 
op met Anton Vissers van de werkgroep 
Archeologie van Heemkundekring H.N. Ouwerling 
Deurne en daarmee vertrok de trein om meer over 
deze vondst te weten te komen. 
 

 
Vuurstenen schrabber, gevonden in Deurne. 

 
Professionele archeologen van de Omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant hebben de steen 
onderzocht. In het onderzoeksrapport van archeo-
loog Nico Arts staat het volgende: 
“Grote vuurstenen schrabber, gevonden door Rini 
van Dreumel, gemeld 5 september 2016. De 
vindplaats ligt in een volkstuinencomplex langs de 
Kulertseweg in Deurne. De schrabber is gevonden 
bij het plaatsen van een paal voor een bankje. 
De schrabber is een fraai en groot exemplaar met 
afmetingen van ca. 5 x 6 cm en is gemaakt van 
chocoladekleurig fijnkorrelig vuursteen van hoge 
kwaliteit. Dit type vuursteen komt regelmatig voor 
in laat-paleolithische (Federmesser) neder-

zettingen in het zuiden van Nederland en is 
afkomstig uit de omgeving van Obourg in Hene-
gouwen (B.). Vondstrijke nederzettingen met der-
gelijk vuursteen-type zijn onder meer Milheeze, De 
Baanen (Nederweert) en Oostelbeers. Het is 
aannemelijk dat deze schrabber uit dat tijdvak 
dateert (Allerød periode, ca. 13.000 jaar geleden). 
Vondsten uit het Federmesser-tijdvak komen 
zelden geïsoleerd voor. Doorgaans gaat het om 
vondstrijke complexen van honderden tot (tien)-
duizenden vondsten. Indien deze schrabber niet is 
opgebracht met aangevoerde grond is het mogelijk 
dat zich onder de volkstuinen van de Kulertseweg 
de overblijfselen bewaard zijn gebleven van een 
Federmesser-nederzetting. De vondst is geregi-
streerd in het archeologisch vindplaatsenarchief 
van het Erfgoedhuis in Eindhoven, in afwachting 
van registratie in het landelijke Archis.” 
Anton Visser 
 
Archeologie in het beekdal van de Grote Beek 
te Aanschot (Eindhoven) 
Eind september is begonnen met de archeo-
logische begeleiding van een landschappelijke 
herinrichting langs de Grote Beek in het noorden 
van Eindhoven. De begeleiding wordt uitgevoerd 
door het bedrijf RAAP. Tijdens een omvangrijke 
ontgronding van een terrein met sterk leem-
houdende grond zijn aanwijzingen gevonden voor 
het bestaan van een kleinschalige baksteenoven, 
daterend van na de middeleeuwen. 
 
Opgraving in dorpskern Stratum (Eindhoven) 
Op de oudste stadskaart van Eindhoven uit 1560 
staat ook het dorp Stratum afgebeeld (sinds 1920 
onderdeel van de gemeente Eindhoven). De 
Heezerweg en de Leenderweg bestaan dan al, 
met daarlangs een aantal huizen. Het tussen-
liggende gebied is dan nog onbebouwd. Het terrein 
grenst aan de huidige Pastoor Sickingstraat. 
Komende tijd zal hier een nieuwe woonwijk worden 
gebouwd, Sint-Joriskwarier genaamd. Omdat het 
gebied in het gemeentelijk beleid een archeo-
logische verwachting heeft, diende hier eerst een 
opgraving te worden uitgevoerd. Deze opgraving is 
gestart op 19 september en is op 18 oktober 
afgesloten. De opgraving vond plaats door het 
opgravingsbedrijf RAAP (afdeling zuid) onder 
dagelijkse leiding van archeoloog Xavier van Dijk. 
Van het ongeveer 1 hectare grote terrein is 
uiteindelijk ongeveer 70-80% onderzocht. Omdat 
het terrein was vervuild (wat pas laat bekend werd) 
diende hier door archeologen voortdurend gewerkt 
te worden met beschermende kleding. Wegens de 
vervuiling mochten er op het terrein helaas geen  
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Opgraving in Stratum  

 

rondleidingen worden gegeven. De hulp van vrij-
willigers kon ook niet (er is een medische milieu-
keuring voor nodig). De zo gewenste veldcursus 
voor archeologische vrijwilligers kon daardoor 
geen doorgang vinden. De vervuilde grond is gelijk 
met het archeologisch onderzoek gesaneerd. 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat zich in de 
bodem het restant van een groot ven bevindt. Dit 
ven is in de zestiende eeuw gedempt en het terrein 
is als geheel opgehoogd met een dik plaggendek. 
Zo’ n plaggendek bestaat uit mest uit de stal dat is 
vermengd met gras- en heideplaggen dat diende 
om de grond vruchtbaar te maken voor akkerbouw. 
Ook zijn er verschillende greppelsystemen gevon-
den die een beeld geven van de grootte van de 
oude akkers. Aan de rand van het terrein zijn 
enkele waterputten gevonden die op de erven 
lagen van de huizen langs de Leenderweg. Deze 
waterputten zijn opgebouwd uit in een kokervorm 
gestapelde plaggen. Een van deze putten ligt 
grotendeels onder een nog bestaande toe-
gangsweg. Deze zal nog worden opgegraven na 
opheffing van die weg. 
De oudste archeologische vondsten gaan terug tot 
in de dertiende of veertiende eeuw, maar veruit de 
meeste overblijfselen dateren vanaf de zestiende 
eeuw. Dank zij het gebruik van digitale meet-
technieken kon de opgraving snel en vakkundig 
worden uitgevoerd.  
 
Ruiterspoor uit Geldrop in RMO 
Een bijzondere vondst uit de gemeente Geldrop 
Mierlo is te zien in het Rijksmuseum van Oud- 

heden in Leiden. Het gaat om een ruiterspoor 
ontdekt tijdens opgravingen in 1992 op de locatie 
Genoenhuis. Tijdens deze opgraving is een dorp 
uit de Vroege Middeleeuwen teruggevonden, dat 
bestaad uit houten huizen met daartussen een 
aantal begravingen. Dit ijzeren spoor met gespje 
lag aan de voeten van de man in 'graf 5', om te 
benadrukken dat hij bij leven te paard ging. In deze 
periode reden ruiters met één spoor. 

 
Ruiterspoor uit de Vroege Middeleeuwen, foto geleend 
van de website 
 

Het ruiterspoor is te zien in een tien meter lange 
kast, samen met archeologische vondsten uit 120 
gemeenten uit heel Nederland.  
Wil je weten of er uit jouw gemeente ook iets ligt, 
kijk op www.archeologieuitjeachtertuin.nl 
Ellen van der Steen 
  

http://www.archeologieuitjeachtertuin.nl/
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Archeologisch onderzoek in Lieshout  
In Lieshout langs de Goorloop is, in de periode van 
19 juli tot 17 augustus, archeologisch onderzoek 
gedaan door de RAAP. Gevonden zijn paalsporen 
van vermoedelijk de hoek van een huisplattegrond, 
een drenkplaats voor vee, gelegen aan de 
Goorloop. 
Vermoedelijk dat deze al in de 16

e
 eeuw bestond. 

Ook werd een nederzettingsterrein gevonden die 
waarschijnlijk vanaf de 12 eeuw tot in de 16

e
 eeuw 

bewoond is geweest. 
De grondsporen bestaan uit greppels,paalsporen, 
waaronder een boerderij, waterputten, dierbegra-
vingen en een kleingebouw met bakstenen 
fundament. Ook werd een vindplaats van een 
jager-verzamelaars kamp, in de vorm van een 
vuursteenconcentratie, aangetroffen. 
Rob van Zuilen 
 
Uden Ruitersweg 
Tijdens de aanleg van een fietspad langs de 
Ruitersweg in het buitengebied van Uden werd 
een verroeste ijzeren bol gevonden waarvan later 
kon worden vastgesteld dat het om een oude 
(hand)granaat ging. In de bol, die een diameter 
heeft van 80 mm, zit een gat met een doorsnede 
van 20 mm. Er tegenover bevindt zich een tweede 
gat met een doorsnede van 3 mm.  
 

 
Handgranaat 
 

Volgens het internet kende dit type granaat een 
lange gebruiksgeschiedenis en zou het van de 
16

de
 eeuw tot in de 19

de
 eeuw in vrijwel ongewij-

zigde vorm gebruikt zijn. Een nauwkeuriger 
datering is hierdoor onmogelijk. Hoe het voorwerp 
op deze plaats terecht gekomen is zal waarschijn-
lijk altijd wel een raadsel blijven.  
 
 
 

Uden Slabroek 
Onlangs heeft de Faculteit der Archeologie van de 
Universiteit van Leiden in samenwerking met 
Archol B.V. een beperkt proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd ten westen van het urnenveld van 
Slabroek. Het doel van het onderzoek was 
tweeledig. Allereerst wilde men na gaan wat er 
waar was van de geruchten dat daar vroeger nog 
overblijfselen van grafheuvels zichtbaar waren, 
daarnaast hoopte men de greppel van de in het 
gebied aanwezige landweer c.q. grenswal verder 
in kaart te kunnen brengen. In de proefsleuven zijn 
geen sporen van kringgreppels aangetroffen noch 
zijn er losse vondsten gedaan die erop wijzen dat 
het grafveld zich inderdaad tot in het onderzoeks-
gebied heeft uitgestrekt. Ditzelfde geldt voor de 
landweergreppel. Ook daarvan is geen spoor 
teruggevonden. Wellicht ligt deze onder of net aan 
de ander zijde van het zandpad dat de begrenzing 
vormde van het onderzoeksgebied. Wel zijn enkele 
andere greppels aangetroffen maar deze hebben 
gezien hun oriëntatie waarschijnlijk als perceel-
grens gefungeerd. 
 
Uden Archeologiedagen 
Op zondag 16 oktober heeft de werkgroep 
archeologie van de heemkundekring meegedaan 
met de landelijke archeologiedagen door het 
organiseren van een veldverkenning. Op deze 
manier konden geïnteresseerden kennis maken 
één van de aspecten van de (amateur)archeologie.  
 

 
Enkele gevonden munten worden getoond door een 
jong deelnemertje 
 

Naast het in groepsverband systematisch af-
zoeken van de akker kon men ook met een 
metaaldetector aan de gang en meehelpen met 
het zetten van boringen. Een aankondiging in de 
plaatselijk huis aan huisbladen en een uitgebreid 
interview in het Brabants Dagblad hadden vooraf 
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voor goede publiciteit gezorgd. Dit leidde uit-
eindelijk tot ruim 60 belangstellenden waaronder 
een tiental kinderen. In het veld bleken vooral de 
metaaldetectoren een grote aantrekkingskracht op 
de deelnemers uit te oefenen. Deze zijn dan ook 
continu in gebruik geweest wat onder meer 27 
munten opleverde.  
 

  
De werking van de metaaldetector wordt uitgelegd. 
 

De fraaiste en waarschijnlijk ook oudste daarvan 
was een zilveren 6 stuiver stuk van de stad 
Zutphen uit het jaar 1688. Geen alledaagse 
vondst. Daarnaast werden ook flink wat scherven 
aardewerk opgeraapt die zo op het eerste gezicht 
vooral uit de 18

de
 en 19

de
 eeuw dateerden. 

 

 
De Rijderschelling van Zutphen 

 
Andere zijde van de Rijderschelling van Zutphen 
 

Volkomen onverwacht was de vondst van enkele  
tientallen vloei- en haardslakken. Het zoveelste 
bewijs dat er in Uden in het verleden op grote 
schaal ijzer geproduceerd en verwerkt is. Uit welke 
periode het nu gevonden slakmateriaal dateert is 
op dit moment nog niet duidelijk. 
Hoe dan ook, de organisatoren kunnen terugkijken 
op een zeer geslaagde dag die behalve enthou-
siaste deelnemers ook nog eens interessante 
vondsten heeft opgeleverd.  
Goof van Eijk, foto’s van Hanneke van Alphen en 
Willy Wijdeven 
 
Archeologiedagen in Veghel 
In de nieuw te realiseren uitbreidingswijk Veghels 
Buiten (tussen Veghel en Erp) voert BAAC een 
opgraving uit. De Heemkundekringen Vehchele en 
Erthepe hebben samen met de gemeente en 
BAAC de Archeologiedagen benut om het publiek 
deze opgraving te laten zien. Op een afgezet 
veldje konden jong en oud zelf zoeken met een 
metaaldetector, onder begeleiding van archeo-
logievrijwilligers. De belangstelling was groot. Er 
werden diverse vondsten gedaan en iedereen 
kreeg uitleg over de eigen vondst. “Daar ga ik op 
school over vertellen en misschien word ik later 
wel archeoloog’ vertelde een van de jonge 
zoekers.  
(uit het Brabants Dagblad 17-10) 
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ACHTERERF VAN 16E-EEUWSE BOERDERIJ IN 
VALKENSWAARD OPGEGRAVEN 
 
Aan de Kromstraat 42-44 in Valkenswaard zijn in 
september de resten blootgelegd van een 
achtererf van een boerderij uit vermoedelijk de 16e 

eeuw. Het onderzoek is uitgevoerd door Econ-
sultancy met medewerking van vrijwilligers van de 
Heemkundekring Weerderheem. Ter plaatse van 
de opgraving worden twee bouwkavels ontwikkeld 
die binnenkort te koop zijn. Vanwege de bodem-
verstoringen door saneringen en bebouwing zijn 
alleen nog de dieper gelegen archeologische 
resten overgebleven.  
 

 
Impressie van de opgraving  
 

 
De inmiddels gesloopte boerderij aan de Kromstraat 42-
44  
 

De resten betreffen onder meer een stenen 
waterput, drie plaggenputten, een waterkuil, 
paalsporen en resten van muurwerk van de latere, 
inmiddels gesloopte boerderij (zie afbeelding). 
Deze gesloopte boerderij was gebouwd op de 
resten van een oudere boerderij, die al op de 

kadasterkaart uit 1832 
zichtbaar was. Aan de 
voorzijde van de boerderij is een vermoedelijke 
waterloop uit de 17

e
 eeuw aangetroffen. 

 

Plaggenput op de voorgrond en stenen put erachter  

 
De stenen waterput bestond uit een hout-
constructie onder in de put, met daarop gestapelde 
stenen, zonder mortel. De plaggenputten zijn 
allemaal opgebouwd met een karrenwiel zonder 
spaken als basis, waarop de plaggen zijn 
gestapeld. Bij de aanleg van de put werd meestal 
een grote kuil gegraven tot in het grondwater, 
soms wel 6 meter in doorsnede. Onderin werd 
doorgaans op een houten ondergrond, bijvoor-
beeld een wiel, verder gebouwd. De plaggen 
dienden, net als bij de stenen put, ter versteviging 
van de putwand. Zie afbeelding, de plaggen 
tekenen zich af in de grijze ondergrond. In putten 
worden veelal gave vondsten aangetroffen. Een 
nagenoeg complete steengoed kan uit de 16-17

e
  

eeuw (zie afbeelding boven aan pagina) is hierbij 
tevoorschijn gekomen.  
Putten zijn daarnaast een belangrijke bron van 
goed geconserveerde organische resten, zoals 
hout, bot en leer, maar ook van zaden en pollen.  
Het vondstmateriaal wordt momenteel door Econ-
sultancy verder onderzocht, en zal uiteindelijk in 
het provinciale depot in Den Bosch worden 
opgeslagen. Na de opgraving is het opgegraven 
terrein vrijgegeven voor de toekomstige bebouwing 
 
Bas Verbeek 
.

Steengoed kan  
16e-17e eeuw 
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AKTIEF MEE AAN DE SLAG OP HUYSACKERS - ZILVERBAAN  
 
 
Afgelopen woensdagavond hebben Fokko 
Kortlang en Lucas Meurkens, projectleider Archol 
ons bijgepraat over de opgravingen die er in 
Veldhoven plaats vinden op de  Huysackers en 
Zilverbaan. Door hen is toegezegd dat er in 
beperkte mate vrijwilligers kunnen worden ingezet 
om een handje te helpen. Een mooie kans dus om 
deze ervaring op te doen (cursisten Basiscursus) 
of je ervaringen te verruimen. 
Op dit moment zijn er geen grote sporen-clusters 
en is er dus niet heel veel werk dat door vrijwil-
ligers gedaan kan worden. Nu kunnen hooguit 2 
vrijwilligers per dag mee draaien op de opgra-
ving. De opgravingen lopen door tot het voorjaar 
en periodiek zullen de werkzaamheden pieken 
vertonen en dan is de inzet van (meer) vrijwilligers 
welkom. Zij die zich aanmelden zullen een pool 
vormen en benaderd worden als er werk te doen 
is. Er is een basis met verwarmde keten, koffie, 
thee etc. Als je komt helpen is het zaak dat je zelf 
voor geschikte kleding en veiligheidsschoeisel 
zorgt. Gereedschap is aanwezig en AVKP veilig-
heidshesjes worden beschikbaar gesteld. 
 
Aanmelden en deelnemen: 
Mocht je interesse hebben om actief mee te 
werken aan deze opgraving: 

 Meld je dan z.s.m. aan bij ondergetekende: 
havorwerk@gmail.com met vermelding van 
emailadres en telefoonnummer. 

 Vermeld welke dagdelen (voormiddag - 
namiddag) en perioden je beschikbaar bent / 
wilt werken in de periode tot en met januari 
2017. 

 Geef aan of je: ervaren bent, enige ervaring 
hebt of geen ervaring hebt (we kunnen dan 
koppeltjes maken van ervaren en minder 
ervaren deelnemers). 

 De aanmeldingen worden in een schema 
gezet t.b.v. de projectleider Lucas Meurkens. 

 Lucas zal aan de hand van het aangeleverde 
schema de vrijwilligers rechtstreeks per mail 
benaderen en in roosteren.  

 Als je als vrijwilligers wordt uitgenodigd om 
deel te nemen, moet je het bijgevoegde 
formulier invullen en bij aanvang aan Lucas 
overhandigen.  

Zodra ik je aanmelding binnen heb wordt deze 
doorgestuurd naar Lucas Meurkens en ontvang je 
het Plan van Aanpak zodat je je een beetje kunt 
inlezen. 

Vriendelijke groet, Herbert Vorwerk 
havorwerk@gmail.com 

 
 
 
 
 

REGIOCOÖRDINATOR ZUID-OOST IS 
GOED BEZIG 
 
 
Willem van den Bosch gaat echt voor zijn nieuwe 
functie als regiocoördinator Zuid-Oost, getuige zijn 
leuke t-shirt.  
Willem heeft de gemeenten Nuenen, Laarbeek, 
Boekel, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Heeze-
Leende, Cranen-donck, Someren, Asten en 
Deurne onder zijn hoede. 
Waar kunnen we deze t-shirts bestellen, Willem? 

  

mailto:havorwerk@gmail.com
mailto:havorwerk@gmail.com
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DE NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN  
IN HET ERFGOEDHUIS 
 
 
Het was een volkomen nieuw evenement voor 
onze provincie –en dus ook voor ons in het 
Erfgoedhuis-, deze ‘Nationale Archeologie Dagen’ 
en daarom werd er in juli door de Stichting 
Nationale Archeologie Dagen samen met Erfgoed 
Brabant een inspiratiemiddag georganiseerd 
waarin verteld werd wat het inhield, wat het doel 
was en welke mogelijkheden er waren voor de 
deelnemers. 
We gingen er met z’n tweeën (Theo van der 
Vleuten en ik) naar toe en hebben ons zodanig 
laten inspireren dat we vanaf toen bijna elke 
woensdagavond met een groeiend clubje zaten te 
brainstormen en te overleggen. En dan blijkt dat je 
die 3 maanden (van juli tot oktober) echt nodig 
hebt om wat neer te zetten. Wel was heel snel 
duidelijk dat we ons zouden gaan toeleggen op het 
organiseren van kinderactiviteiten. Zo hoopten we 
zowel kinderen, als ouders, als opa’s en oma’s 
kennis te laten maken met het Erfgoedhuis. 
Uiteindelijk zaten we op zo’n 15 activiteiten. Een 
aantal activiteiten –zoals de zandbak en de 
microscoop- worden al langer gebruikt in het 
Erfgoedhuis bij de ontvangst van klassen, maar de 
meeste hebben we vanuit diverse hoeken bij 
elkaar gesprokkeld. Het was al met al echt een 
puzzel, want er moet voor elk wat wils zijn en het 
was de eerste keer dat we dit gingen doen. 
En toen het dan eindelijk zover was, was het héél 
spannend: kómen er wel kinderen? Heeft de PR 
gewerkt (want ook daar hebben we zelf nog veel 
aan gedaan)? Kunnen de mensen ons wel vinden 
achter al die hekken op het NRE-terrein? En dan 
zou er óók nog een delegatie vanuit de Provincie 
komen kijken, en het ED zou langskomen! En als 
er dan eens niemand op onze inspanningen 
afgekomen zou zijn? Maar onze zorgen waren niet 
nodig. Het werden twee drukke en heel gezellige 
dagen. Niet alleen kinderen, maar ook hun 
moeders zaten geconcentreerd met oude scherven 
een mozaïek te maken, en oud en jong maakten 
het snorrebot. 
Aan de kooktafel werden heerlijke romeinse dips 
gemaakt die bol stonden van de knoflook, en het 
speltbrood met die dip vond gretig aftrek bij de 
bezoekers. Uilenballen werden totaal uitgeplozen 
en de muizenschedeltjes vergeleken met de 
muizenskeletjes in de vitrine: één jongetje was 
boos dat er bij een skeletje geen soortnaam stond 
(dus Theo de Jong: of je dat voor volgend jaar op 
orde kunt hebben!).  
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Prachtige fibula’s zijn er gemaakt en heuse 
middeleeuwse buideltjes.  

  
 
Buiten was het een voortdurende drukte bij de 
metaaldetectors en (elk nadeel heeft z’n voordeel): 
al dat gele zand voor de deur was natuurlijk 
geweldig om daar metalen dingetjes in te 
verstoppen. En dat onder een stralende zon en 
een temperatuur van 20 graden! Dat kon echt niet 
beter. 

 
Het vondstenpanel kreeg een paar leuke vondsten 
onder ogen, altijd weer een verrassing wat er 
aangeboden wordt om te determineren. 
 

De Provinciale delegatie sloot hun rondgang door 
Brabant ’s zaterdags bij ons af en fêteerden ons en 
het nog aanwezige publiek op heuse historische 
hapjes. Een erg leuke en lekkere geste. 
Ook de stadswandeling door historisch Eindhoven 
die ’s zondags o.l.v. Wim van Hoof vanuit het 
Erfgoedhuis werd gehouden was een succes, met 
veel respons vanuit het publiek. En ook hierbij 
weer dat prachtige weer! 
Het weekend werd afgerond met een leuk artikeltje 
in het Eindhovens Dagblad met een foto erbij van 
de allereerste mensen die zaterdags binnen-
stapten. Alle vrijwilligers en mensen van de 
gemeente: hartstikke bedankt voor jullie inzet en 
enthousiasme! 
 
Ine Pulles 
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KINDERACTIVITEITEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN 
ERFGOEDHIUS EINDHOVEN 
 

 
Nico geeft zoals altijd het goede voorbeeld 
 

 
Puzzelen met botten 

 

 
Leuk voor alle leeftijden 
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FIETSEN LANGS HISTORISCHE PLEKKEN  
IN DE HOOGE DORPEN 
 
 
In de maand oktober werd in het hele land 
aandacht gevraagd voor onze geschiedenis. Op 
14, 15 en 16 oktober waren de Nationale Archeo-
logie Dagen. Binnen dit kader werd door de heem-
kundevereniging ‘De Hooge Dorpen Vessem, 
Wintelre en Knegsel’ een korte historische fiets-
tocht door de drie dorpen georganiseerd. Knegsel 
werd als mikpunt gekozen: Vanuit Vessem fietsten 
we via het Veldhovense Toterfout en Zandoerle 
naar de interessantste plekken in Knegsel. Om 
vervolgens via Hoogeloon naar Vessem terug te 
keren. 
 

 

Het Oude Kerkhof in Knegsel 
We hadden toen de volgende locaties bekeken: De 
vindplaats van de middeleeuwse boerderijen en de 
18-eeuwse klokkengieterij bij de kerk in Vessem, 
grafheuvel 5 bij Toterfout, het 3-gemeentepunt bij 
Zandoerle, de grafheuvels aan het Huismeer in 
Knegsel, de restanten van oude heerbanen en 
middeleeuwse wallen in Knegsel, de contouren 
van de oude kerk in Knegsel, de middeleeuwse 
toren en de plaats van de Romeinse villa in 
Hoogeloon.  
 
Mat Theunissen 

 
 
 
 
 

 
 

 

OPSPORING VERZOCHT 
 
 
Graag wil ik meer over deze kan weten, die sedert einde 19e 
eeuw in bezit van familie van mijn buren: 
1. ouderdom < 1895 
2. doel religieus 
3. symbool christelijk 
4. ingekraste tekens op de bodem zijn: 
En het woord TERRA 

 
 
 
 
Bij voorbaat dank 
Kees van Baaren  
AWN, AVKP, HKK Myerle 
 
email: 
cvanbaaren@onsbrabantnet.nl 
Tel. 0492 660970  
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NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN IN BOEKEL 
 
 
Met z’n drieën, alle drie lid van Heemkundekring 
Sint Achten op Boeckel, bezochten we op 14 juli 
2016 de door Stichting Nationale Archeologie-
dagen en Erfgoed Brabant georganiseerde 

‘informatie‐ en inspiratiebijeenkomst’ in de gedepu-
teerdenkamer van het Noordbrabants Museum in 

's‐Hertogenbosch. Voorafgaand aan de bijeen-
komst was er nog een rondleiding in het 
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van 

Noord‐Brabant. Al tijdens de bijeenkomst besloten 
we om als heemkundekring mee te gaan doen met 
de Nationale Archeologiedagen van 14-16 oktober. 
We hadden immers binnen de heemkundekring in 
de periode van ca. 1980-2010 een actieve archeo-
logische werkgroep (die helaas door overlijden en 
verhuizingen tegenwoordig minder actief is op het 
veld) en er is in de loop der jaren wel het een en 
ander van archeologische waarde gevonden in 
Boekel. 
Vanaf half september beginnen we, met z’n 
zessen, met de organisatie. In de heemkamer een 
tentoonstelling met de vele vondsten uit Boekel, 
zowel van hetgeen we als heemkundekring 
hebben, maar ook verscheidene voor deze 
tentoonstelling in tijdelijke bruikleen gegeven 
vondsten van particulieren. Zoals vuurstenen 
vuistbijlen, aardewerk potten en scherven uit het 
begin van de midden bronstijd en de vroege 
ijzertijd, een (compleet) middeleeuws strijkglas, 
middeleeuwse aardewerk scherven, enzovoorts. 
Daarnaast organiseren we op een leeg maïsveld in 
de nabijheid van de heemkamer metaaldetector-
‘demonstraties’. Met name voor een aantal 
uitgenodigde basisschoolgroepen, waarvoor we 
van te voren een paar honderd centen en stuivers 
uit het ‘gulden-tijdperk’ en andere metalen dingen 
verstoppen. 
 
Het uiteindelijke programma: 
Op vrijdag ontvangen we zeven basisschool-
groepen 7+8, elk uur één groep, voor een kleine 
rondleiding door de heemkamer met de archeo-
logische tentoonstelling, en daarna gaan de 
kinderen zelf de maïsakker belopen, in tweetallen, 
gewapend met een metaaldetector en een 
schopje. Vijf vrijwilligers/metaaldetector-bezitters 
begeleiden hen, en door nog enkele metaal-
detectoren te huren hebben we er tien tot onze 

beschikking. In totaal 152 kinderen doen mee, plus 
35 leerkrachten/ouders. Zowel de kinderen als de 
leerkrachten/ouders zijn erg enthousiast. 
Bijzondere gebeurtenis: behalve de door ons 
verstopte centen en stuivers wordt er ook nog een 
echte vondst gedaan: een zilveren muntje uit 1600! 
 

 
 
Op zaterdag: openstelling archeologische 
tentoonstelling van 12-16 uur: 17 bezoekers. 
Bijzondere gebeurtenis: een bezoekende amateur-
archeologe meldt ons dat er in een emmer met 
nog niet goed uitgezochte middeleeuwse 
aardewerk scherven, ook vier vuurstenen messen, 
een vuurstenen schrabber, een vuurstenen 
afslagstuk en een vuurstenen knol liggen! Intussen 
hebben we een afspraak met het Meldpunt 
Archeologische Bodemvondsten van de Provincie 
Noord-Brabant om een en ander te registreren. 
Op zondag: openstelling archeologische 
tentoonstelling van 12-17 uur: 64 bezoekers. Plus 
opnieuw de mogelijkheid de maïsakker te belopen 
met een metaaldetector: 70 deelnemers. 
We sluiten het weekend af met een zeer tevreden 
gevoel; in totaal 338 bezoekers/deelnemers, en 
een leuk artikeltje in het Brabants Dagblad van 
zaterdag over de ‘archeologen in de dop op de 
akker’ van vrijdag. 
 
Gerard van de Hei, Heemkundekring Sint Achten 
op Boeckel, Boekel 
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ARCHEOLOGIEDAGEN IN SCHIJF 
 
 
Het dorp Schijf (gemeente Rucphen) ligt tegen de 
Belgische grens aan. Niet echt aan een ‘door-
gaande route’. Toch heeft de kleine AWN 
Werkgroep Schijf zeer succesvolle Archeologie-
dagen weten te organiseren met bezoekers uit de 
hele regio.  
De Archeologiedagen startten vrijdagmiddag op de 
basisschool. Godfried Scheijvens en Hanneke 
Verkuilen verzorgden een gastles over de Steentijd 
voor 21 leerlingen van de bovenbouw Voorwerpen, 
zoals een vuistbijl konden van nabij worden 
bekeken en zelf vastgehouden. Dat sprak erg aan.  
 

 
Godfried Scheijvens tijdens de gastles 

 

 
De opdacht van Hanneke Verkuilen , maak een tekening 
hoe een mes er over 100 jaar uitziet, met welk materiaal 
wordt het gemaakt. Er waren 6 à 7 kinderen met lazer-
stralen bezig. Leuke opdracht. 

 
De werkgroep had een tentoonstelling van 
vondsten uit Schijf ingericht in Het Wapen van 
Schijf en een tweede tentoonstelling in de 
heemkamer. Zaterdagochtend heb ik als landelijk 
AWN-voorzitter de tentoonstelling in Het Wapen 
van Schijf geopend. Daarbij  heb ik mijn waar-
dering uitgesproken voor wat deze kleine 
werkgroep aan publieksbereik nu en het verleden 
weet te bereiken. Bijzonder was dat bij deze 

opening de meeste eigenaren van percelen waar 
de werkgroep regelmatig mag zoeken, aanwezig 
waren. Die eigenaren weten zich zo betrokken bij 
die vondsten en gewaardeerd om de mogelijk-
heden die zij bieden. De wethouder cultuur van de 
gemeente Rucphen opende de tentoonstelling in 
het heemhuis. Hij schetste een perspectief voor de 
toekomst van erfgoed en toerisme. 
 

  
Opening van de tentoonstelling in het Heemhuis 
 

Beide tentoonstellingen waren zaterdag en zondag 
open en beide dagen konden bezoekers deel-
nemen aan een wandeling langs de turf-
geschiedenis van Schijf en steentijdvindplaatsen. 
Al eerder door de werkgroep ontwikkelde 
fietsrouten waren beschikbaar en die zijn door veel 
mensen meegenomen. Gedeputeerde Henri 
Swinkels en zijn gezelschap bezochten zaterdag-
middag Schijf en maakten ook de wandeling. In 
totaal trokken deze twee dagen ca. 175 
deelnemers met bezoekers uit Breda, Bergen op 
Zoom, Oudenbosch, Baarle en Nispen. Dus breed 
uit de regio.   
Uit Schijf zelf hebben zich belangstellenden aan-
gemeld om mee te gaan doen aan de veldverken-
ningen (8) en voor de Nieuwsbrief van de werk-
groep (14 personen). Een aantal mensen kwam 
met eigen vondsten. Zo bracht een 80 jarige een 
oude publicatie over Broeder Christofoor en in 
1960 beschreven vondsten uit 1860 en 1908.  
Zowel vooraf als op beide dagen zelf was er ruim 
aandacht van lokale bladen en radio voor de 
activiteiten in Schijf. Dankzij de werkgroep is 
archeologie en de AWN die dagen heel zichtbaar 
geweest in dat stukje Brabant. 
 
Tonnie van de Rijdt  
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
16 augustus  tot 5 november 2016 

 

Boeken 
Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde in Boxtel. 
En de roeping van de Kartuizers Peijnenburg en 
Pijnenburg. 
Door Ger van den Oetelaar. 
Pictures Publishers, Woudrichem 2016 
 
Tijdschriften 
Westerheem  
Jaargang 65 nr 4 
Urnenveld hergebruikt. Rondom de stad: ’s-
Hertogenbosch rond 1500. 
 
Jaargang 65 nr. 5 
 
 

Brabants Landschap 
Brabants Landschap 192 
Valkenhorst  
 
Brabants Landschap 191  
Huub Smeding Landschapsfotograaf . In 
memoriam. 
 
In Brabant 
Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed  
Jaargang 7 nummer 3. Hierin staat het heem 
centraal. 
In memoriam Jos Deeben 1955-2015  
Onconventionele Archeologie met de 
Kempenbende. 
De Kommanderij Gemert. 

 
 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
De Kroniek van de hertogen van Brabant 
Vertaling, Inleiding en voortzetting. 

door Adrianus Barlandus 
 

De feiten en de verhalen, beeldvorming en hoe dit 
proces zich herhaalt, wordt mooi beschreven in 
deze geactualiseerde en wetenschappelijk verant-
woorde vertaling van de zestiende eeuwse best-
seller: Geschiedenis van de daden van de 
hertogen van Brabant . 
 
Auteurs: Michiel Verweij, Robert Stein, Arnoud van 
Bijsterveld, Luc Duerlo , Harry Boekwijt en Ronald 
Glaudemans. 
Uitgeverij A,. Heinen. Den Bosch 2004 
 
Carel van den Boom  
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TWEE NIEUWE ARCHEOLOGIEBOEKEN 
 
 
Bivak aan de Beerze 
Op 16 oktober verscheen het boek ‘Bivak aan de 
Beerze, Verslag van een steentijdopgraving’ (re-
dactie Fred Snijders en Jan Broertjes).  
Het eerste exemplaar werd in Museum ’t Oude 
Slot aangeboden aan de weduwe van Jan Groels 
(1931-2009), de opgravingsleider van destijds. In 
‘Bivak aan de Beerze’ wordt verslag gedaan van 
een langdurige opgraving van enkele neder-
zettingen uit het einde van de oude en uit het 
midden van de steentijd (laat-paleolithicum en 
mesolithicum). Deze opgraving vond plaats in een 
dekzandrug langs het dal van de Grote Beerze te 
Westelbeers en werd geheel uitgevoerd door 
vrijwilligers. De vindplaats is in 1964 ontdekt, 
opgravingen vonden plaats in de jaren 1967, 1972-
1981 en 1987-1990.  
Dat dit boek uiteindelijk kon verschijnen is vooral te 
danken aan de onvoorstel-baar grote volharding 
van een handvol mede-werkers van het eerste uur. 
Het boek bestaat uit een technisch verslag van de 
resultaten van het archeologisch onderzoek. Deel 
1 van ‘Bivak aan de Beerze’ verscheen in 2000. 
 

 
 

Het boek is verkrijgbaar bij de uitgever (Stichting 
Zeelst Schrijft Geschiedenis te Veldhoven) en kost 
22,50 euro. Deel 1 is daar ook nog te koop en kost 
7,50 euro. 

Voordat Someren Someren werd, Archeologie 
van een dekzandeiland 
Eind november verschijnt een nieuw archeologie-
boek over Someren. In 1990 vonden enkele ama-
teurarcheologen in Someren onderdelen van een 
groot urnenveld uit de ijzertijd. Sindsdien is bijna 
40 hectare onderzocht door archeologen, 
vrijwilligers en studenten. De opgravingen hebben 
een samenhangend en vernieuwend inzicht 
gegeven in het wel en wee van een boeren-
samenlevingen vanaf de vroege ijzertijd tot aan het 
einde van de volle middeleeuwen (circa 800 voor 
Christus tot 1250 na Christus)  
 

 
 

Voordat Someren Someren werd. Archeologie van 
een dekzandeiland, is op verzoek van de gemeen-
te Someren geschreven door Fokko Kortlang en 
Evert van Ginkel.  
 
Het boek is vanaf 1 december te koop bij Matrijs 
voor € 29,95. Neem alvast een kijkje: 
https://secure.matrijs.com/Voordat-Someren-
Someren-werd.-Archeologie-van-een-
dekzandeiland.html#prettyPhoto 

 
 

https://secure.matrijs.com/Voordat-Someren-Someren-werd.-Archeologie-van-een-dekzandeiland.html#prettyPhoto
https://secure.matrijs.com/Voordat-Someren-Someren-werd.-Archeologie-van-een-dekzandeiland.html#prettyPhoto
https://secure.matrijs.com/Voordat-Someren-Someren-werd.-Archeologie-van-een-dekzandeiland.html#prettyPhoto
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VERSLAG ARCHEOLOOP BOXTEL 8 OKTOBER 
 
 

Dik Bol wijst de weg  Grafheuvels in het landschap   Villa Catharina 

 

Op zaterdag 8 oktober 2016 een archeoloop in 
Boxtel onder de bezielende leiding van Dik Bol, 
ondersteund door Carlo Spee en José Poort. We 
verzamelen bij Café de Oude Ketting aan de 
Bosscheweg voor een wandeling van ongeveer 12 
kilometer.  
In het bos achter de Ketting ligt een mooi 
natuurgebied met heuvels en vennetjes. Carlo 
Spee (een van de AVKP-leden) was op zoek naar 
dassenburchten en ontdekte de heuvel, die geen 
dassenburcht bevatte, maar een grafheuvel bleek 
te zijn. De heuvel was bedekt met bomen, pas 
toen een storm had toegeslagen, kwam hij bloot in 
het landschap te liggen. De aanwezigheid van de 
heuvel betekent dat de eerste boeren zich hier al 
3000 jaar geleden vestigden. Iedereen is welkom 
om kennis te delen en Klaas de Jonge geeft een 
kleine uiteenzetting over de plaats van de heuvel 
en onderstreept middels het gebruik van de 
wichelroede de theorie. 
Gezellig keuvelend, alsof we elkaar al heel lang 
kennen, gaat het groepje weer op pad. De 
gemeenschappelijke belangstelling doet grenzen 
tussen mensen vervagen. De tijd vervaagt ze in 
het landschap. De heemkundekring heeft veel 
onderzoek gedaan naar het verleden van Boxtel 
en haar omliggende gehuchten en door middel van 
instructieve informatieborden deze verdwenen 
plaatsnamen weer in het landschap aangegeven. 
Het zijn echt oude gehuchten die al in de 12e en 
13e eeuw beschreven staan in archieven. Zo 
wandelen we door het gehucht Selissen. 
Tussen de periode van de grafheuvel en de mid-
deleeuwse gehuchten was er nog een belangrijke 
periode in de Boxtelse geschiedenis: de 
Romeinen. Ook zij hebben hun sporen achter-
gelaten langs de Dommel. Er zijn huisplatte-
gronden gevonden, waarbij zelfs een offer voor de 

goden onder in een van de paalgaten is gevonden. 
En door gaat het weer, wandelend in het zonnetje 
passeren we Villa Catharina uit 1899, waar Dik ook 
weer een anekdote weet te vertellen. 
We lopen over de eerste Brabantse steenweg 
(1742 van Den Bosch naar Luik). Die route brengt 
ons naar de kerk. De overlevering van het Heilig 
Bloedwonder wordt in onze dagen uitgelegd als 
een chemische reactie, maar voor de kerk in die 
dagen waren de gelovige pelgrims een bron van 
inkomsten. Dik toont foto’s van pelgrimsinsignes. 
  

 
Uitleg bij de kerk en pelgrimsinsigne 
 

De waarschijnlijke ontstaansgeschiedenis van de 
kerk op een motte heuvel wordt door José 
geillustreerd met foto’s en tekeningen en pater 
Hans de Visser vult de verhalen aan. 
Dan wordt het tijd voor een koffiepauze, maar niet 
nadat we bij de oorsprong van Boxtel komen. In 
het jaar 1105 is de eerste vermelding van dorps-
naam: Buchestelle, dat zou de plaats van een 
beuk kunnen zijn. Toen was het land niet zou 
bebouwd en de beuk zou als landmark dienen 
zodat men kon zien waar de doorwaadbare voorde 
was in de Dommel. Ook nu nog staat er een boom, 
solitair bij het bruggetje over de rivier. 
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We wandelen verder naar het kasteel van de heer Van Boxtel in 
Stapelen. Nu al 100 jaar in gebruik als klooster maar oorspronkelijk 
daterend uit de 13e eeuw. Het heeft heel wat wijzigingen ondergaan, 
en wij verbazen ons over het hoge Efteling gehalte. 
Wat maar weinig mensen weten, is dat op 14 september 1794 de 
Slag om Boxtel heeft plaatsgevonden en dat naar aanleiding daar-
van een Redoute is opgericht in 1839 tegen de Belgen om een 
herhaling van 1794 te voorkomen. Deze Redoute is door de heem-
kundekring ook weer in het landschap teruggebracht. 
We zetten er nog even de pas in om in Lennisheuvel de weergave in 
houtskelet van een Romeinse boerderij te bekijken. Vanwege de 
aanleg van het Rabo datacenter kwamen hier paalsporen voor de 
dag. De bouw kon niet meer worden stilgelegd, maar in het 
landschap ligt toch een herinnering. 
 
We zijn ruim 4 uur onderweg en hebben dan pas 6 kilometer 
gelopen. Het is werkelijk ongelooflijk wat er in een gebied in en rond 
Boxtel aan historie te vinden is. Dik heeft gezorgd voor vervoer terug 
naar De Ketting. De diehards onder ons gaan echter te voet terug.  
Dank aan Dik voor de organisatie en de overige leden van 
Heemkundekring Boxtel. Het was interessant, educatief en ook 
gezellig. We hopen de Heemkundekring leden weer te ontmoeten in 
Eindhoven in het Erfgoedhuis. 
 
Gonnie van de Moosdijk 
 
 
 
 
 

VERWARRENDE GANG VAN ZAKEN BIJ VERGUNNING BEEKHERSTEL 
 
 
Dit is een verslag waarin we geen namen willen 
noemen. Het gaat ons om wat we hier van kunnen 
leren. Hoewel het een vreemde gang van zaken 
was, kwam uiteindelijk alles in orde.  
Een van onze contactpersonen zag een besluit 
van de provincie over een melding voor ont-
gronding bij een project beekherstel in zijn 
gemeente. Er waren geen voorwaarden voor 
archeologie in opgenomen. Dat verbaasde hem, 
omdat het gebied wel een middelhoge verwachting 
had en er steentijdvindplaatsen in de directe om-
geving lagen. Hij is dat verder gaan uitzoeken. Bij 
de aanvraag zat een rapport van een archeo-
logisch booronderzoek met als eindadvies dat het 
gebied kon worden vrijgegeven. Het vreemde aan 
het rapport was dat het zou zijn goedgekeurd door 
een ambtenaar van de betreffende gemeente, ter-
wijl die ambtenaar al enige maanden daarvoor was 
overleden. De contactpersoon betrok mij voor ad-
vies hierbij omdat hij wilde weten of we bezwaar 
tegen dit besluit van de provincie zouden moeten 
maken. Gezamenlijk zijn we het gaan uitzoeken.  

Tot onze verbazing bleek de waarnemend project-
leider van het waterschap het booronderzoek niet 
te kennen en hij stuurde op zijn beurt een al eerder 
uitgevoerde bureauonderzoek. Daarin werd gecon-
cludeerd dat een booronderzoek in het beekdal 
zinloos zou zijn en werd geadviseerd dat de 
werkzaamheden archeologisch begeleid zouden 
moeten worden. In de door de gemeente op basis 
van dit bureauonderzoek verleende omgevings-
vergunning was dat advies als voorwaarde over-
genomen. Een PvE voor de begeleiding was reeds 
in voorbereiding.  
Het verwarrende was dat zowel het bureau-
onderzoek als het booronderzoek door het zelfde 
bureau waren uitgevoerd, met ieder een eigen 
opdrachtgever, resp. het adviesbureau dat de 
beekherstelplannen had ontwikkeld en het water-
schap zelf. Hoe kan het dat zaken zo naast elkaar 
lopen en waarom doet een bureau een boor-
onderzoek terwijl ze dat zelf eerst als niet zinvol 
aanmerken. Om vervolgens op basis daarvan toch 
een negatief selectieadvies te geven? 

Kasteel Stapelen en Lennisheuvel 
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We wilden weten hoe nu precies bij een dergelijk 
project de verantwoordelijkheden liggen van pro-
vincie, gemeente en waterschap. Na de nodige 
mails en telefoontjes hebben we de gang van za-
ken kunnen achterhalen. Dat was voor ons al 
leerzaam. Het adviesbureau vroeg bij de gemeen-
te de omgevingsvergunning aan, met het bureau-
onderzoek als bijlage. Het waterschap deed de 
melding bij de provincie en heeft daarbij per abuis 
het booronderzoek i.p.v. het bureauonderzoek als 
bijlage ingediend. De provincie blijkt bij een 
melding voor ontgronding alleen procedureel te 
toetsen: is alle benodigde informatie aanwezig? 
Geen van beide partijen heeft opgemerkt dat het 
betreffende rapport van het booronderzoek niet 
door het bevoegd gezag, de gemeente, was 
goedgekeurd. Er stond geen paraaf op.  
De opdracht voor het booronderzoek door het 
waterschap bleek achteraf een vergissing te zijn. 
Het beekherstelproject omvat meerdere gemeen-
ten, met elk hun eigen archeologisch onder-
zoekstraject. Degene bij het waterschap die al die 
onderzoeken moest verwerken heeft, zo geeft hij 
zelf aan, het betreffende bureauonderzoek niet 
zorgvuldig genoeg gelezen en op basis van de 
middelhoge verwachting en het advies dat nader 
onderzoek nodig was, de opdracht tot het boor-

onderzoek gegeven. Jammer van de tijd en de 
kosten van het onderzoek dat dus ten onrechte is 
uitgevoerd, zo constateert het waterschap zelf. 
In dit geval is het uiteindelijk allemaal goed geko-
men. Het bureauonderzoek en de door de 
gemeente verleende omgevingsvergunning zijn 
leidend. Wanneer wij bezwaar zouden hebben 
gemaakt zou de provincie nog wel zijn nagegaan 
of het samen met de ontgrondingsmelding inge-
diende rapport door de gemeente was goed-
gekeurd en dan zou gebleken zijn dat die goed-
keuring ontbrak. Bezwaar maken was in dit geval 
dus niet nodig. Deze gang van zaken bevestigt wel 
wat we al eerdere merkten, dat er met goedkeuring 
door het bevoegd gezag soms slordig wordt 
omgegaan. Ook op het rapport van het bureau-
onderzoek ontbreekt een paraaf ter goedkeuring. 
We zullen daar meer attent op zijn.  
Het blijft voor ons wel vreemd dat een bedrijf een 
opdracht accepteert die inhoudelijk gezien niet juist 
is. Is dit dan toch de minder fraaie kant van com-
merciële archeologie? We hebben het betreffende 
bedrijf ook om een reactie gevraagd. Die hebben 
ze ons niet willen geven, ze verwezen naar het 
bevoegd gezag.  
 
Tonnie van de Rijdt  

 
 
 
 
 
 

BOEKBINDER EN VORMKUNSTENAAR GIJS WORTEL 
 
 
In oktober hielden Carel van den Boom en Rob 
Schlooz een Bijzondere Boekenlezing. Carel 
vertelde wat achtergronden en bevindingen over 
de Koran en Rob toonde het ‘Hergebruik van 
middeleeuws handgeschreven perkament in 
gedrukte boeken (16

e
 en 18

e
 eeuw)’.  

In vervolg op deze lezing is op 5 november door 
enkele leden van de AVKP een bezoek gebracht 
aan boekbinder en vormkunstenaar Gijs Wortel.  
 
Gastvrij zijn we door hem en zijn vrouw hartelijk 
ontvangen en vervolgens heeft hij veel verteld en 
laten zien over boeken, bindingen en de tot 
totstandkoming van de facsimile van de Atlas van 
Blaeu van der Hem.  
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Het was genieten van een vakman en zijn passie 
voor het ambacht. 
 
Carel van den Boom 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Van Activiteitencommissie naar werkgroepen 
Bij AVKP zijn verschillende (werk)groepen actief, 
bijvoorbeeld met het voorbereiden van excursies 
en archeolopen, met WIMA-zaken, met publieks-
begeleiding (o.a. hotspot), et cetera. 
Sommige onderwerpen werden in de Activiteiten-
commissie besproken en sommige vielen daar 
buiten. Ook in het bestuur komen deze onder-
werpen nog een keer langs. Eigenlijk dubbel op en 
zonder een compleet overzicht te hebben. Ver-
schillende AC-leden gaven aan dat de energie uit 
de vergadering was en men liever met de activitei-
ten zelf bezig is dan met vergaderen. De activitei-
tencommissie heeft daarom zichzelf opgeheven.  
De (werk)groepen blijven bestaan en er komen 
nieuwe bij als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld 
vanuit ideeën van de leden of om een evenement 
voor te bereiden. 
Zo is voor de Nationale Archeologiedagen een 
(tijdelijke) werkgroep opgericht voor de kinder-
activiteiten. Het is handig als elke werkgroep krijgt 
een trekker/aanspreekpunt heeft, die een (informa-
tief) lijntje met één van de bestuursleden onder-

houdt. Bovendien kan het bestuur zorgen voor 
middelen voor de organisatie van activiteiten. 
Het complete overzicht van alle activiteiten wordt 
in het bestuur samengevoegd tot een jaarplanning. 
 
Nieuws op de Afgevaardigdendag AWN 
Mensen van alle afdelingen van AWN kwamen 
samen om ervaringen uit te wisselen en nieuws te 
delen tijdens de jaarlijkse afgevaardigdendag van 
AWN in het RCE-gebouw in Amersfoort. We 
werden hartelijk ontvangen door Leonard de Wit, 
hoofd Strategie en Internationaal van RCE. Tonnie 
stelde vervolgens als landelijk voorzitter de nieuwe 
secretaris Henk Kluitenberg en notuliste Louise 
Olerud voor.  
Het concept beleidsplan van AWN voor 2017-2021 
werd positief ontvangen, er werden nog enkele 
opmerkingen en tips meegegeven. De bijgestelde 
versie wordt rondgestuurd om tijdens de Algemene 
ledenvergadering van AWN in 2017 te worden 
vastgesteld.  
William ten Brink, eindredacteur van Westerheem 
gaf een toelichting op het samengaan van Wester-
heem en Archeobrief tot Archeologie in Nederland. 
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Leden ontvangen straks twee uitgaven: één met 
inhoudelijke artikelen van professionals en 
vrijwilligers én één met specifiek verenigings-
nieuws. Geassocieerde leden krijgen alleen het 
verenigingsnieuws dat wel veel uitgebreider wordt. 
Er vindt dus vooral een verschuiving plaats. Toine 
Maas van uitgeverij Matrijs, tevens uitgever van 
Archeobrief gaf een voorproefje van de nieuwe 
layout: fris en beeldend zonder dat het afbreuk 
doet aan de inhoud. Er werden vanuit de zaal 
enkele kritische vragen gesteld over de kwaliteit 
van de inhoud, de criteria voor plaatsing van 
artikelen, de financiën en hoe een jubileum-
nummer er nu uit komt te zien. De meeste zaken 
zijn afgesproken, de nieuwe redactie heeft toege-
zegd regelmatig te evalueren en de AWN penning-
meester houdt een vinger aan de pols. Tonnie gaf 
nog een korte toelichting over de besluitvorming 
over het samengaan en nam enkele complimenten 
in ontvangst over de eerste indruk van Archeologie 
in Nederland. Het blad verschijnt in februari 2017. 
De server achter de AWN-website wordt momen-
teel aangepakt meldde Paul Flos, AWN PR-man. 
Zodat huidige ergenissen afnemen, Alle afdelingen 
zijn gevraagd om daarbij aan te sluiten.  

Tijdens de lunch was er gelegenheid om het 
circuitmodel te bekijken. Een handboek voor ver-
schillende kinderactiviteiten, dat we bij AVKP ook 
(als inpsiratie) gebruikt hebben voor de Nationale 
Archeologiedagen. We mogen als afdeling daar 
enkele voorbeelden uitzoeken op kosten van 
AWN. Ook konden we verschillende afdelings-
bladen en nieuwsbrieven bekijken.  
Zes verschillende afdelingen gaven na de lunch 
een toelichting op hun eigen afdelingsblad en er 
werden ervaringen uitgewisseld over planning, 
software en financiën. Ook door uw eigen 
eindrecateur.  
Een interessante afsluiter was de oprichting van 
een arbitragestichting voor Archeologiezaken door 
Jaap Kool, archeoloog en jurist. Bij een geschil 
over archeologie kan een team van deskundigen 
zich inhoudelijk over een zaak buigen en een 
bindend advies geven in plaats van een formele 
rechtzaak aan te gaan. Er is dan gekeken naar de 
inhoud en niet alleen naar de juistheid van een 
procedure. Wie (juridische) deskundigen kent die 
als arbiter kunnen optreden kan deze aandragen 
bij het bestuur van AWN.  
 

 


