JAARVERSLAG 2016
ARCHEOLOGISCHE VERENIGING KEMPEN- EN PEELLAND

Maart 2016

Inhoud
2016 in hoofdlijnen ..................................................................................................... 3
Beleidsplan 2016 - 2021 ...................................................................................................................... 3
Het Erfgoedhuis ................................................................................................................................... 3
Erfgoed verbindt ................................................................................................................................... 4
Regionale samenwerking ................................................................................................................. 4
Regio-overleg 2016 .......................................................................................................................... 4
Werkconferentie Erfgoed verbindt .................................................................................................... 4
Nationale Archeologie Dagen .............................................................................................................. 5
Andere evenementen........................................................................................................................... 6
Overige hoogtepunten of bijzonderheden ............................................................................................ 7

Plannen voor 2017 ..................................................................................................... 8
20 jaar AVKP ....................................................................................................................................... 8
Regionaal Erfgoedproject ‘Water verbindt’ .......................................................................................... 8
ArcheoHotspot ..................................................................................................................................... 8
Geschiedenis op straat ........................................................................................................................ 8
Communicatie en pr ............................................................................................................................. 9
Lezingen............................................................................................................................................... 9
Andere opzet organisatie activiteiten ................................................................................................... 9

Archeologisch onderzoek ..........................................................................................10
Vondstverwerking .............................................................................................................................. 10
Bureauonderzoek ............................................................................................................................... 10
Veldverkenningen, metaaldetectie en waarnemingen ....................................................................... 11
Geofysische onderzoek en booronderzoek ....................................................................................... 11
Assisteren bij professioneel onderzoek ............................................................................................. 11
Zelfstandig onderzoek als vereniging ................................................................................................ 13

Archeologie en Publiek ..............................................................................................14
Educatie jeugd en jongeren ............................................................................................................... 14
Tentoonstellingen ............................................................................................................................... 15
3D reconstructie van middeleeuws Eindhoven .................................................................................. 15
Open werkplaatsen en rondleidingen ................................................................................................ 15
Archeo-Hotspot .................................................................................................................................. 16
Lezingen en conferenties ................................................................................................................... 16
Nieuwsbrieven en publicaties ............................................................................................................ 16

Belangenbehartiging en samenwerking .....................................................................17
Samenwerking met gemeenten ......................................................................................................... 17
Samenwerking met andere erfgoedorganisaties ............................................................................... 18
Bescherming archeologische monumenten....................................................................................... 18
Bescherming gebouwde monumenten en historisch landschap. ...................................................... 18

Jaarverslag AVKP 2016

1

Activiteiten voor eigen leden ......................................................................................20
Excursies en Archeoloop ................................................................................................................... 20
Meerdaagse studiereis naar Orkney en Shetland ............................................................................. 20
Cursussen .......................................................................................................................................... 21
Sociale activiteiten ............................................................................................................................. 21

Financieel jaarverslag ................................................................................................22
Toelichting op het resultaat van AWN afd. 23, AVKP. ...................................................................... 22

Contactgegevens.......................................................................................................26
Bijlage 1

Overzicht van werkgroepen ...................................................................27

Bijlage 2

Overzicht excursies en Archeolopen......................................................28

Bijlage 3

Onderwerpen deskundigheids-bevordering Hotspotgidsen ...................29

Jaarverslag AVKP 2016

2

2016 IN HOOFDLIJNEN
Beleidsplan 2016 - 2021
In 2016 is een nieuw vierjarig beleidsplan vastgesteld. Missie en koers zijn niet veranderd, de wijze
van uitvoering is geactualiseerd.
De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) is een afdeling van AWN Vereniging van
Vrijwilligers in de Archeologie. AVKP omvat de regio Zuidoost Brabant en deels de regio Den Bosch.
AWN en daarmee ook onze vereniging heeft een tweeledig doel: archeologie bevorderen (vergroten
publiek bewustzijn en invloed uitoefenen bij overheden) en archeologie zelf beoefenen.
Voor onze activiteiten onderscheiden we vier rollen:
 De missionaris: vergroten van het publieke bewustzijn van de waarde van ons cultureel erfgoed.
 De goede herder en de trouwe waakhond: als ogen en oren fungeren voor mogelijke bedreiging
van ons cultureel erfgoed en archeologische vondsten en zo nodig invloed uitoefenen bij
overheden die betrokken zijn bij besluitvorming over archeologie.
 De organisator van activiteiten: het aanbieden van diverse activiteiten en voorzieningen om zoveel
mogelijk leden actief of passief bezig te laten zijn met archeologie.
 De netwerker: zorgen voor een goede informatievoorziening tussen bestuur en publiek, overheden
en leden.
Dit verslag vermeldt eerst enkele bijzondere activiteiten met aansluitend de plannen voor het komende
jaar. Daarna volgt het overzicht van alle activiteiten op het gebied van:
 archeologisch onderzoek
 archeologie en publiek
 belangenbehartiging en samenwerking
 activiteiten voor eigen leden.

Het Erfgoedhuis
In het Erfgoedhuis Eindhoven werken samen het erfgoedteam van de gemeente Eindhoven (inclusief
de gemeentearcheoloog van Helmond), Eindhoven in Beeld, ArcheoHotspot Eindhoven en wij als
archeologische vereniging. Veel activiteiten doen we samen met het erfgoedteam, zo is de
ArcheoHotspot een gezamenlijk project. In dit jaarverslag zijn ook de activiteiten van het erfgoedteam
en van de ArcheoHotspot opgenomen. De samenwerking met Eindhoven in Beeld is nog voornamelijk
gericht op afstemming voor gezamenlijke voorzieningen en pr. Met het Erfgoedteam organiseerden
we tentoonstellingen, lezingen en werkconferenties. Tijdens evenementen zoals Doe de Dommel,
Open Monumentendag, de Maand van de Geschiedenis, Nationale Archeologie dagen en Dutch
Design Week waren er tal van activiteiten. Die worden later in dit verslag beschreven.
Het publiek weet het Erfgoedhuis bij speciale activiteiten steeds beter vinden, er zijn dit jaar ca. 7.000
bezoekers geweest. Dit ondanks de slechte bereikbaarheid van het terrein en vele maanden een grote
zandbak voor de deur. De slechte bereikbaarheid was voor de vrijwilligers dat een probleem, vooral
op de werkavonden. Het heeft ons niet weerhouden
volop actief te zijn zoals dit jaarverslag laat zien.
Op vrijdag 7 oktober bracht burgemeester Jorritsma
een bezoek aan het Erfgoedhuis en kreeg hij uitleg
over het ontstaan van het Erfgoedhuis en welke
partijen hier samenwerken.
Op het einde van het jaar kregen we te maken met
de mysterieuze verdwijning van stadsarcheoloog
Nico Arts. Dat heeft onder vrijwilligers voor veel
onrust gezorgd omdat er nauwelijks informatie over
het waarom beschikbaar was. Pas na enige tijd
werd duidelijk dat het om een arbeidsconflict ging
dat inmiddels gelukkig is opgelost. We hebben actie
gevoerd, met veel steun vanuit het hele land, voor
behoud van Nico Arts voor het Erfgoedhuis.

Burgemeester Jorritsma bezoekt het Erfgoedhuis,
rechts Angelique van Gemert, coördinator
Erfgoedhuis, foto Laurens Mulkens
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Erfgoed verbindt
Regionale samenwerking
Dit jaarverslag is breder dan AVKP en het Erfgoedhuis. We werken als vereniging actief aan goede
contacten met heemkundekringen en andere erfgoedorganisatie in en buiten Eindhoven. Via
heemkundekringen hebben we 36 vaste contactpersonen voor archeologie in 27 gemeenten. Een
keer per jaar is er een regio-overleg. Vijftien archeologische werkgroepen uit onze regio plus de bij
onze afdeling aangesloten AWN-werkgroep Schijf hebben een overzicht gegeven van hun activiteiten
dit jaar. Die zijn in dit jaarverslag verwerkt. Zie bijlage 1 voor het overzicht van die werkgroepen.
We pleiten al vele jaren voor een regionaal archeologiebeleid en liefst ook een regionale voorziening.
Dit jaar hebben we daar concrete stappen toe ondernomen waarbij we tevens kiezen voor een
erfgoedbrede insteek, een verbinding tussen archeologie, gebouwde omgeving en landschap.
Regio-overleg 2016
De regiodag, op 23 januari stond al direct in het teken van deze erfgoedbrede en regionale
samenwerking. Naast de vaste contactpersonen waren ook andere vertegenwoordigers uitgenodigd
van heemkundekringen en van erfgoedorganisaties zoals de Henri van Abbe Stichting uit Eindhoven
en de Stichting Behoud Erfgoed Oud Oirschot, Monumentenfederatie Brabant en Heemschut Brabant.
Er waren 36 personen aanwezig. De regiodag was een voorbereiding op de in maart te houden
werkconferentie met bestuurders en ambtenaren. Besproken zijn de huidige ervaringen met het
gemeentelijke erfgoedbeleid en de door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) gehouden
inventarisatie van dat beleid. Aan de hand daarvan is een gezamenlijke boodschap als
vrijwilligersorganisaties aan bestuurders en ambtenaren geformuleerd.
Werkconferentie Erfgoed verbindt
Op maandag 21 maart 2016 waren ruim 50 wethouders, ambtenaren en vrijwilligers in het Erfgoedhuis
bijeen om te praten over een meer regionaal beleid, samenwerking en voorzieningen voor erfgoed.
Nico Arts gaf aan de hand van onderzoeken uit het verleden een beeld van het regionale erfgoed:
waar doen we het voor. Ria Berkvens presenteerde de resultaten van de enquête die de ODZOB
gehouden heeft onder gemeenten in de regio Zuidoost Brabant over hun erfgoedbeleid. Twee
gastsprekers vertelden hoe het elders is. Michiel Bartels voor West Friesland (regio Hoorn) en Arnold
Carmiggelt voor de regio Rotterdam. Tonnie van de Rijdt liet zien waar voor vrijwilligers de knelpunten
liggen en wat hun wensen zijn. De Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs en de ODZOB
voorzitter en wethouder van de gemeente Heeze-Leende Wilma van der Rijt, gaven een eerste
reflectie op deze presentaties. Daarna was het woord aan alle aanwezigen.
Een concreet voorstel voor een regionale aanpak leverde deze middag niet op, dat was ook niet
verwacht. De discussie is gestart, het belang van regionale samenwerking is onderkend en er is een
eerste aanzet. Samenwerking tussen ODZOB en gemeente Eindhoven wordt al concreet ingevuld op
het gebied van erfgoed middels uitwisseling van personeel. De samenwerking tussen gemeenten
Eindhoven en Helmond bestaat al sinds 1992.
Een regionaal erfgoedproject is in voorbereiding, zie daarvoor plannen voor 2017.
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Nationale Archeologie Dagen
In 2016 werden deze dagen voor het eerst in Brabant georganiseerd en er is met vol enthousiasme
aan mee gedaan. Op 10 plaatsen in onze regio vonden tijdens die dagen (14,15 en 16 oktober) vele
activiteiten plaats.

Kinderactiviteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen in en om het Erfgoedhuis Eindhoven

In het Erfgoedhuis Eindhoven konden kinderen en hun (groot)ouders twee dagen mee doen aan 15
verschillende doe-activiteiten. Op zaterdag was er een archeologische spreekuur voor het laten
determineren van vondsten en zondagochtend was er een stadswandeling. De organisatie berustte
voor het grootste deel bij AVKP-leden, maar ook medewerkers van het Erfgoedhuis dachten en
hielpen mee. Maar liefst 400 bezoekers wisten de weg te vinden. Zelfs de gedeputeerde van de
provincie Noord-Brabant, Henri Swinkels, kwam met een delegatie langs.
In Veghel/Erp kon een opgraving worden bezocht aan de Langsteeg. De werkgroep Erp presenteerde
de eerste resultaten naar de opgraving van de laatmiddeleeuwse bewoning en stelde vondsten over
leengoed Lanckvelt en een omgrachte hoeve ten toon. Ze verzorgde doe-opdrachten voor kinderen,
met onder andere een determinatiekist. In Boekel konden kinderen zelf zoeken met een
metaaldetector en had de heemkundekring een kleine tentoonstelling ingericht, Deurne opende de
vernieuwde archeologiekelder in het heemhuis en in Boxtel was er een steentijd demonstratie .
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De Archeologische werkgroep van Heemkundekring Erthepe bij de Langsteeg

In de Kempen (Vessem, Knegsel Wintelre) konden bezoekers deelnemen aan een historische
fietstocht. In Uden deden bezoekers mee aan een veldverkenning en metaaldetectie. Daarbij zijn
bijzondere vondsten gedaan, de akker is daarmee interessant voor de toekomst.
In Schijf werd vrijdagmiddag een archeologieles gegeven op de basisschool, zaterdag en zondag
konden twee kleine tentoonstellingen worden bezocht (in de heemkamer en in het Wapen van Schijf)
en kon worden deelgenomen aan een archeologische wandeling.

Willy Wijdeven tijdens de archeologiedag in Uden, actief met de detector,
Foto: W. Heijmans

Andere evenementen
Voor het Erfgoedhuis was naast de Nationale
Archeologie Dagen de Dutch Design Week een
groot succes. Een designer toonde sieraden van
deels archeologisch en deels hedendaags hout. In
die week bezochten ca. 4.000 mensen het
Erfgoedhuis. De eigen collectie van het
Erfgoedhuis was voor veel bezoekers een
verrassing en kreeg veel aandacht van deze
designliefhebbers.

Dutch Design met archeologisch hout, foto: Laurens
Mulkens
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Het Erfgoedhuis en de heemkundekringen hebben bij diverse andere evenementen het publiek laten
kennismaken met archeologie. De Nationale Archeologiedagen vallen midden in de Maand van de
Geschiedenis (oktober). Het thema van die maand was Grenzen. In het Erfgoedhuis gaf Nico Arts
een rijk geïllustreerde presentatie over ‘De grenzen van Eindhoven’, beginnend in de diepe prehistorie
en doorlopend tot in deze eeuw. De geplande rondleiding langs de grenzen van de middeleeuwse
stadskern kon niet door gaan. Er was geen rekening gehouden met de marathon die die dag gelopen
werd. Ook in regio werd in deze maand activiteiten georganiseerd, ondermeer in Mierlo.
Tijdens de Open Monumentendag (10 en 11 september) stond de wederopbouw centraal. Dat is een
belangrijke periode voor Eindhoven, in die jaren de snelst groeiende stad van Nederland. In het
Erfgoedhuis was een overzicht te zien van wederopbouwerfgoed in Eindhoven. Naast monumenten
en gebieden ook kunst en bouwconstructies uit die periode. Het Erfgoedhuis was ook het startpunt
voor een aantal routes langs de bezienswaardigheden en monumenten uit die periode. In de
Petruskerk in Woensel was tijdens Open Monumentendag een kleine tentoonstelling te bezichtigen
over de archeologie van het grondgebied van het middeleeuwse Woensel.
In Erp, Deurne en Helmond vonden dat weekend ook diverse activiteiten plaats.
Tijdens de Romeinenweek (30 april - 8 mei) was er in het Erfgoedhuis een kleine tentoonstelling van
vondsten uit die periode.
Op verschillende plaatsen werd bij andere evenementen aandacht gegeven aan erfgoed en
archeologie. Zoals Doe de Dommel in Eindhoven, de streekfair Maashorst (15.000 bezoekers), de
Torendag in Peelland, IVN jubileummarkt en de Seniorenbeurs in Valkenswaard,

Overige hoogtepunten of bijzonderheden
In Valkenswaard is een nieuwe werkgroep ‘Weerderheem’ opgericht. In Boekel is de archeologische
werkgroep nieuw leven in geblazen en het opstarten van een nieuwe (sub)werkgroep ‘metaaldetector
zoeken’. De archeologische werkgroep van Uden bestond dit jaar 25 jaar en dat werd o.a. gevierd met
een workshop voor scholen, Goof van Eijk en Hanneke van Alphen kregen ‘de Gouden Duim van de
provincie en Hanneke werd onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de gemeente.

Hanneke van Alphen geeft uitleg aan leerlingen van de school Bedir,
foto: W. Heijmans

Voor Best was de grondige restauratie van de Aerlese Hoeve (de oudste nog bestaand boerderij in
Noordwest Europa) een hoogtepunt. En in Deurne is de vernieuwde archeologiekelder van het
Heemhuis tijdens de open archeologie dag op 14 oktober feestelijk in gebruik genomen.
Voor een aantal lokale groepen was een opgraving het meest memorabel. Voor Asten/Someren was
dit de opgraving op de locatie van de afgebroken school "Petrus en Paulus", voor Boekel de opgraving
in het bouwplan ‘Boekel Centrum-Oost/Parkzicht’, in Lieshout de opgraving bij de Goorloop. En in
Mierlo was dit het onderzoek kasteelterrein d.m.v. proefsleuven om de exacte ligging vast te stellen en
het vinden van degracht op Overakker met keramische vondsten.
In Cranendonck lukte het de door bebouwing bedreigde locatie van de ‘Burgh of Borgh’ in het centrum
van Budel op de kaart te zetten.
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PLANNEN VOOR 2017
20 jaar AVKP
AVKP bestaat dit jaar 20 jaar en dat willen we ook vieren. We zijn bezig met de organisatie van een
activiteit. Het is nog te vroeg om daarover iets te vertellen.

Regionaal Erfgoedproject ‘Water verbindt’
We pleiten al vele jaren voor een regionaal archeologiebeleid en liefst ook een regionale voorziening.
Dit jaar hebben we daar concrete stappen toe ondernomen waarbij we tevens kiezen voor een
erfgoedbrede insteek, een verbinding tussen archeologie, gebouwde omgeving en landschap.
Daarnaast wordt de geschiedenis van Zuid-oost Brabant gekenmerkt door waterlopen en
moerasgebieden. Water heeft invloed gehad op landschap, gebouwde omgeving en dus archeologie
en water stroomt over de gemeentegrenzen heen. Dit zorgt voor verbinding tussen de gemeenten.
Tijdens de AVKP-regiodag willen we deze verbinding met onze contacten in de regio verder
onderzoeken om zo gezamenlijk een verhaal samen te stellen. En misschien kunnen we dit delen met
een breed publiek bijvoorbeeld tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017.
Deze verbinding wordt bijvoorbeeld al gemaakt tijdens de archeoloop in Uden.

Dik Bol wijst de weg

Grafheuvels in het landschap

Villa Catharina

ArcheoHotspot
Voor 2017 is afgesproken dat de presentaties door
derden, als bijscholing, komen te vervallen. In
plaats daarvan gaan deHotSpot Gidsen zich
verdiepen in historische thema’s die betrekking
hebben op de regio en de voorwerpen die zich in
het Erfgoedhuis bevinden.
Zij presenteren dit maandelijks aan elkaar en
vullen dit zo nodig gezamenlijk aan. Deze
presentaties worden gebundeld als “Historische
Verhalen” en zijn beschikbaar om onze kennis te
ondersteunen of zijn inzet voor een presentatie.
Voorbeelden kunnen zijn: ambachten, oorlog en
geweld, eten en gegeten worden, een potje
breken, toen er nog geen plastic was, wonen,
geloof, jacht, ….etc.

Geschiedenis op straat
Dit project is een paar jaar geleden gestart, samen met de Henri van Abbe Stichting. Doel is
‘toevallige voorbijgangers’ stukjes van het verleden van de stad te laten zien. Een eerste project was
het tekenen van de plattegrond van Van Deventer op door Markt door leerlingen van het
Ekhartlyceum.
Het Erfgoedteam van de gemeente heeft dit mee opgepakt en er twee jaar geleden voor gezorgd dat
er in de binnenstad 10 Erfgoedstenen zijn geplaatst. Er komt nu een vervolg. De stenen blijken minder
goed te voldoen en in plaats daarvan worden bordjes geplaats. De eerste drie staan er inmiddels, een
in de Gasthuisstraat bij zorgcentrum Wilgenhof, een bij de Oude toren in Woensel en het derde bij het
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Luihuis op het Trudoplein. De volgende komen bij de voormalige Woenselse Watermolen en bij het
Hofke 13. De bedoeling is de komende jaren er veel meer te gaan plaatsen, over de hele stad. De
projectgroep gaat een lijst maken van een 20 tal nieuwe locaties. Het gemeenteteam zorgt voor de
realisatie. Suggesties voor te plaatsen bordjes zijn welkom. De projectgroep bestaat nu uit Angelique
van Gement, Ben van den Broek en Remon Aarts van de gemeente Eindhoven, Jos en Bauke
Hüskens van de HvAS en Tonnie van de Rijdt namens HvAS en AVKP.

Communicatie en pr
De website van AVKP krijgt een nieuwe look en sluit zo aan bij de website van AWN. De volgende
stap is het vernieuwen van de teksten en de foto’s.
De communicatie van het Erfgoedhuis, de ArcheoHotspot en AVKP worden beter op elkaar
aangesloten en er wordt meer gebruik maken van social media.
In Valkenswaard is een nieuwe werkgroep binnen de Heemkundekring ‘Weerderheem’ opgericht. In
Boekel is de archeologische werkgroep nieuw leven in geblazen en het opstarten van een nieuwe
(sub)werkgroep ‘metaaldetector

Lezingen
Afgesproken is om ieder jaar tien lezingen te organiseren, iedere derde woensdag van de maand
(uitgezonderd de nieuwjaarsborrel en de algemene ledenvergadering), behalve de vakantiemaanden
juli en augustus. Vijf lezingen krijgen een openbaar karakter, waarbij niet-leden welkom zijn. De
overige lezingen zijn besloten voor AVKP leden. De lezingen met openbaar karakter worden
gehouden door professionele archeologen over wat algemenere thema’s over geschiedenis en
archeologie. De overige lezingen hebben raakvlakken met AVKP activiteiten als veldwerkprojecten en
ander onderzoek.

Andere opzet organisatie activiteiten
Om onze bestaande en nieuwe leden de mogelijkheid te geven om nuttig en plezierig actief te zijn
binnen de archeologie willen we die activiteiten gaan stimuleren met allerhande middelen. Anderzijds
willen we de resultaten, waar de leden best trots op mogen zijn, beter zichtbaar maken voor de
buitenwereld. Om dit te bereiken moet eerst wat meer structuur in deze activiteiten aangebracht
worden, met als doel een betere communicatie tussen de groepjes die de activiteiten uitvoeren en het
bestuur. Geen bureaucratie en vergaderingen, maar aanspreekpunten binnen de (werk)groepjes voor
een nuttige dialoog.
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Zelf archeologie beoefenen staat voor veel vrijwilligers op nummer één. Dat doen we in vele vormen
en in goede samenwerking met professionele archeologen.
Henk Wijn is als veldwerkcoördinator opgevolgd door drie coördinatoren, met ieder een eigen regio:
- Theo van der Vleuten: Kempen
- Willem van den Bosch: Peelland
- Ruud Hemelaar: Meierij

Vondstverwerking
Het sorteren, determineren, tekenen en
fotografen van vondstmateriaal is een
doorlopende activiteit, waar vele
vrijwilligersuren in zitten. In het Erfgoedhuis
zijn majolicascherven uit de kasteelgracht
van kasteel Eindhoven gepast, gelijmd en
geteld. Evenals alle roodbakkende
aardewerkscherven uit die gracht. Een
twintigtal vrijwilligers is iedere
woensdagavond of een twee of dagen
overdag daar mee bezig, ondersteund door
Ben van den Broek. Nico Arts heeft
begeleiding gegeven bij de uitwerking van
de steentijd-vindplaats Bakel (opgraving
1958-1960). en bij de uitwerking van de
scherven bij de pottenbakkerij Beerze
(België, opgraving 2014).
Een tweede groep vrijwilligers legt zich toe
op restaureren. Zowel overdag als op de
woensdagavonden restaureren ca 7
personen diverse voorwerpen afkomstig
De overdag-vrijwilligers in het Erfgoedhuis tijdens de
van opgravingen in Eindhoven en Helmond kerstlunch
en incidenteel uit de regio. Met
ondersteuning van vooral Dirk Vlasblom.
Daarnaast werkt op de woensdagavonden een aantal vrijwilligers aan het uitwerken en evalueren van
geofysisch onderzoek.
In Erp zijn de pijpenkoppen in de archeologische collectie van de heemkundekring (ca. 50)
gedetermineerd. Een groot aantal vondsten van een dekzandrug langs de Aa in Erp zijn door Nico
Arts onderzocht. Er is een poging gedaan de herkomst van de ele vondsten van het mesolithicum tot
in de nieuwe tijd op de akker te verklaren.
In Uden is o.a. gewerkt aan het determineren van vondsten uit de Botermarkt en Canadaweg en
collecties van het heemhuis en op privélocaties.
Door vrijwilligers uit St Oedenrode en Uden meegewerkt in provinciaal depot, musea en een
vergelijkbare locatie
Naar schatting zijn in de hele regio zo’n 50 mensen actief met vondstverwerking bezig.

Bureauonderzoek
Door 8 lokale groepen is informatie aangeleverd voor bureauonderzoek van bedrijven. Bedrijven
vragen lokale groepen historische informatie en informatie die (nog) niet in Archis is opgenomen. Het
betreft 33 verschillende projecten en daar is naar schatting tenminste 250 uur aan besteed.
In Erp, Eindhoven, Cranendonck, Deurne, Mierlo en Uden is historisch onderzoek gedaan,
voornamelijk naar (verdwenen) locaties en gebouwen.
Erp meldt dat zij commentaar hebben geven op bureauonderzoek en in Boekel is dat gedaan op een
PvE’s voor proefsleuven en een opgraving.
De dit jaar gestarte werkgroep in Valkenswaard heeft een overzicht gemaakt van alle eerder
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de gemeente.
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Werkgroep Archeologie van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’

Veldverkenningen, metaaldetectie en waarnemingen
Vijf lokale groepen (Erp, Mierlo, St. Oedenrode, Uden en Valkenswaard) melden veldverkenningen en
waarnemingen te hebben uitgevoerd. In totaal 23 maal waarvan 10 zelf geïnitieerd en 13 op verzoek
van een gemeente of bedrijf. In Erp vinden veldverkenningen minder plaats. De akkers worden te snel
na de oogst bewerkt en de vereniging kreeg eenmaal geen toestemming van de eigenaar om het
terrein te betreden. Veldverkenning in Uden, inclusief metaaldetectie, is vooral gericht op locaties
waar projecten gepland zijn. Uden volgt al enige tijd een zandafgraving, dat project duurt nog wel een
paar jaar.
In Helmond zijn door Theo de Jong en vrijwilligers veldverkenningen gedaan in Mierlo-Hout (ca 300
uren). en waarnemingen in De Hoefkens (bouwput), Golfbaan Overbrug (ontgronding), GoorloopNoord (EVZ) en Wadi Stiphoutse bossen, (200 uren). De heemkundekring Myerle heeft ook een rol
gespeeld als intermediair met de lokale bevolking.
Metaaldetectie, als verenigingsactiviteit vond plaats in Deurne (in de tuin van de heemkamer en in de
Kulert) en in Uden, gecombineerd met de veldverkenningen.
Bij de Hooge Dorpen loopt één lid regelmatig de akkers af, vondsten worden geregistreerd en
eventueel tentoongesteld in de Heemzolder.
Boekel en Schijf geven aan goede contacten te hebben met het Meldpunt Archeologische
Bodemvondsten van de Provincie Noord-Brabant voor het determineren en registreren van vondsten.
In Schijf zijn inmiddels 94 steentijdvondsten geregistreerd, afkomstig van veldverkenningen. Een
bijzondere vondst in Schijf was een 400 jaar oude kopermetalen paardenhoofdstel nabij een oude
postkoetsroute. Nico Arts heeft vijf vondstmeldingen uit de regio geregistreerd

Geofysische onderzoek en booronderzoek
Werkgroep Innovatieve Meetmethoden (WIMA) heeft 10 maal onderzoek met bodemradar gedaan.
Meestal op verzoek van lokale groepen. In Zandoerle is een keer onderzoek gedaan op verzoek van
de RCE en eenmaal van ACVU. Verder zijn onderzoeken uitgevoerd in Boxtel, Schijndel, Wageningen
(2 maal), Bruhezerweg Brouwhuis (op verzoek van Theo de Jong, gemeentearcheoloog Helmond),
Zwartewaterklooster (op verzoek van AWN-afd. 20) en twee keer in Riethoven. In Riethoven was op
die locatie eerder dit jaar ook al een booronderzoek gedaan met hulp van vrijwilligers naar de
bodemopbouw en mate van verstoring. De bevindingen van al deze onderzoeken worden op de
woensdagavonden uitgewerkt en geëvalueerd. Bijzonder succesvol was het onderzoek naar het
Zwartewaterklooster

Assisteren bij professioneel onderzoek
Bij zeker 16 professionele opgravingen hebben vrijwilligers meegewerkt. Dat zijn o.m. in Eindhoven
het Luciferterrein en Stratum, in ’s-Hertogenbosch de Pieckespoort, in Veldhoven bij de Huysackers
en in Boekel bij de opgraving Centrum-Oost en het proefsleuvenonderzoek Parkzicht.
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Vrijwilligers van de AVKP en het team van de rijksdienst werken samen in een werkput in 3500 jaar oude
paalkransgrafheuvel. Hierdoor kwam het maaiveld uit de middenbronstijd onder de heuvels weer tevoorschijn.
Foto Herbert Vorwerk, 2016

Met hulp van een tiental vrijwilligers is onder leiding van de RCE (Liesbeth Theunissen) onderzoek
gedaan naar effecten van vervanging van de paalkransen bij de grafheuvels in Toterfout en Halve Mijl.
In Helmond vond de renovatie van Kasteel Helmond plaats waarbij funderingen en keldertje werden
vrij gelegd. In Lieshout is meegewerkt aan de opgravingen bij de Goorloop.
Twee leden van de werkgroep in Erp hebben aan de Langsteeg in Veghel assistentie verleend (o.a.
metaaldetectie en veldwerk) en zijn waarnemingen verricht bij het proefsleuvenonderzoek aan de
Hackerom. In Asten hebben drie 3 leden geassisteerd bij het onderzoek Koningsplein (samen 45 uur).
In Someren is dat gedaan bij het onderzoek Sijlkensstraat (4 leden samen 62 uur) en bij de Petrus en
Paulusschool (4 leden samen 92 uur). In Uden hebben vrijwilligers geholpen bij twee proefsleuvenonderzoeken. In St. Oedenrode en ook in Son en Breugel is bij één opgraving meegewerkt. Zowel in
Eindhoven (Genderpark) als Helmond (Houtse Parallelweg) is een voormalige vuilstortplaats
gesaneerd. De vele vondsten die daarbij in Eindhoven zijn gedaan hebben geleid tot een kleine
tentoonstelling in het Erfgoedhuis

Heemkundekring Sint Achten op Boeckel
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Er is bij al deze projecten met 9 verschillende bedrijven samengewerkt, waarbij vier maal met
Econsultancy, driemaal met RAAP en BAAC en tweemaal met Archeodienst en ACVU. De
samenwerking wordt overwegend positief gewaardeerd.
Wel wordt men soms erg laat geïnformeerd, waardoor er maar een zeer beperkte bijdrage mogelijk is.
Dat meldt bijvoorbeeld de Hooge Dorpen.
Een toenemend probleem is dat de eisen voor schone grond steeds strenger worden met als gevolg
dat op veel plekken voortaan gewerkt moet worden met medische milieukeuring en beschermende
kleding (ook voor vrijwilligers).

Zelfstandig onderzoek als vereniging
Zelfstandig een opgraving doen is mogelijk op vrijgegeven terreinen en is dit jaar op één locatie, in St
Oedenrode, gedaan. Het betreft een terrein dat reeds in 1989 door de werkgroep was opgegraven. Er
is toen c.a. 40 % van het terrein niet onderzocht i.v.m. de stort die op die plek lag. Daarna ontbrak het
aan tijd. Nu werd het pand op dit perceel exact uitgebreid op de plaats waar geen onderzoek was
gepleegd. Tijdens het uitgraven van de bouwput zijn stapsgewijs eventuele vondsten en sporen
gevolgd. Er zijn 4 leden werkzaam geweest met totaal 32 uren.
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ARCHEOLOGIE EN PUBLIEK
In de rollen van missionaris en organisator willen we het publiek bereiken met verhalen over
archeologie. Als AVKP doen we dat vooral binnen het Erfgoedhuis en samen met het erfgoedteam.
Ook in de regio wordt veel aan publieksbereik gedaan.

Educatie jeugd en jongeren
Reeds vermeld zijn de vele jeugdactiviteiten tijdens de Nationale Archeologie Dagen
 lessen in de klas (Bladel, Cranendonck, Schijf, Uden)
 doe- activiteiten in Erfgoedhuis Eindhoven en Erp en rondleidingen in heemkamer Boekel,
 metaaldetectie en veldverkenning (Boekel, Veghel/Erp, Uden)
In St Oedenrode doen alle basisscholen mee aan een lokaal project “Erfgoed beleven” dat verdeeld is
over 2 dagen. Dit project wordt via een leskist op school voorbereid.
De werkgroep Uden deed een workshops Museum maken door scholen. Materialen van de school
Bedir zijn met uitleg tentoongesteld. De werkgroep heeft daarbij heel prettig samengewerkt met Kunst
& Co. Kunst & Co is manager op het gebied van aanbieden activiteiten aan scholen.

Theo van der Vleuten van Villa Pladella Bladel bezoekt scholen met een mammoetbot

In Bladel zijn drie scholen bezocht met een mammoetbot waarbij een verhaal werd verteld voor zes
klassen. In Helmond waren er doe-activiteiten in Kasteel Helmond tijdens Open Monumentendag. Er
is een educatieve erfgoedroute door Brandevoort ontwikkeld en een app met spelelementen voor
schoolkinderen.
In de hele regio zijn 11 maal lessen voor basisschoolklassen gegeven, voornamelijk groep 7 en 8,
Daarmee zijn zo’n ca 530 scholieren bereikt. Samen met alle activiteiten voor kinderen in het veld en
in het Erfgoedhuis geldt dat voor zeker 1200 jeugdigen.

Nico Arts beantwoordt vragen in het Erfgoedhuis Eindhoven, foto: Laurens Mulkens
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In Helmond zijn door Theo de Jong 6 lessen verzorgd bij voor het voorgezet onderwijs (voor 150
scholieren) en is meegewerkt aan een beroepenavond van het Huygens lyceum. Een bijzondere
activiteit in Helmond was een bouwoffer plaatsen bij een Romeins grafveld.
Theo de Jong en Nico Arts hebben beiden spreekbeurtondersteuning voor vwo-leerlingen geboden.
In Helmond heeft één leerling een Maatschappelijke stage gedaan en daarbij geholpen bij de
herinrichting van Kasteel Helmond. In het Erfgoedhuis heeft Nico Arts begeleiding gegeven aan een
stagiaire van de Universiteit Leiden, bij een werkervaringsplaats van een afgestudeerd archeoloog, bij
een promotieonderzoek Vrije Universiteit over WO2-archeologie en bij twee masterscripties (studente
KU Leuven en studente Universiteit Leiden).

Tentoonstellingen
Er hebben dit jaar een 10tal tentoonstellingen plaatsgevonden waar honderden bezoekers zijn
geweest. Reeds vermeld zijn de tentoonstellingen in Deurne en Schijf tijdens de Archeologiedagen en
in Eindhoven en Helmond bij de Open Monumentendag. In het Erfgoedhuis zijn in totaal vier
tentoonstellingen gehouden: conflictarcheologie, afval uit de Gender, wederopbouwmonumenten en
wederopbouwgebieden. In Helmond waren er tentoonstellingen in het Kastee-museum, in de
Kunstkamer Brandevoort (een expo over archeologisch onderzoek in Brandevoort) en in de
Heemkamer Helmond (een expo over Oude Huys Helmond). In Mierlo staan in Het Oude Raadhuis
vitrines met archeologische artefacten. In St Oedenrode vonden een tentoonstelling en symposium
plaats n.a.v. opheffing van de gemeente Sint-Oedenrode bij het samengaan tot Meierijstad per 01-012017. Hieraan verbonden is de uitgave van het boek: Rondom Sint-Oedenrode.
Boxtel had een tentoonstelling over de schaats met verschillende typen schaatsen en botjes.

3D reconstructie van middeleeuws Eindhoven
Een bijzondere activiteit is het ontwikkelen van een 3D reconstructie van Middeleeuws Eindhoven.
Met het kasteel van Eindhoven als start bouwt Rob Schlooz, een van de AVKP-leden aan een digitale
wandeling door de toenmalige stad. Daarvoor worden zoveel mogelijk gegevens verzameld en
verwerkt van gebouwen, binnenhuizen, erven, omgrachting en wat verder aanwezig kan zijn geweest.
Het is daarmee ook een studie naar zoveel mogelijk kenmerken van die tijd. Het maakproces van een
dergelijke reconstructie wordt tevens toegankelijk gemaakt.

Open werkplaatsen en rondleidingen
Het Erfgoedhuis is vier dagen per week open voor bezoekers. Bij activiteiten is er veel
belangstellingen, er komen nog maar beperkt individuele bezoekers. Door Nico Arts is negenmaal een
rondleiding gegeven waarvan drie maal in combinatie met een lezing. Het betrof vijfmaal
erfgoedorganisaties (AWN afd. Amsterdam, Stichting Waalres Erfgoed, een groep uit Uden. AWN/ALV
en Heemkundekring Erp). De overige rondleidingen betroffen NRE gepensioneerden, studenten
Design Academy, en twee andere groepen.
De heemkamers van de Hooge
Dorpen, Uden en Deurne zijn een dag
per week open voor publiek, in Erp 3
dagen per week.

De vernieuwde archeologiekelder in het
heemhuis van werkgroep Archeologie
HKK H.N. Ouwerling in Deurne.
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Archeo-Hotspot
Het Erfgoedhuis is tevens een Archeo-Hotspot, een plek waar archeologie tastbaar is en daarmee
toegankelijk voor een breed publiek. Overdag zijn hotspotgidsen aanwezig, die bezoekers aan het
Erfgoedhuis en de Archeo-Hotspot ontvangen en begeleiden bij alle voorkomende activiteiten die er
plaats vinden. Een en ander onder in nauwe samenspraak met de gemeentelijke coördinator van het
Erfgoedhuis. Bezoekers die dat willen kunnen zelf actief meedoen, bijvoorbeeld aan het sorteren van
vondsten. Ze kunnen ook uitleg vragen over eigen vondsten of vragen hebben over archeologisch
onderzoek. Ook daarvoor zijn de hotspotgidsen het aanspreekpunt. De Archeo-Hotspot-Gidsen krijgen
1 keer per maand een bijscholing over uiteenlopende archeologische onderwerpen

Lezingen en conferenties

Een lezing in het Erfgoedhuis, foto: Laurens Mulkens

Lezingen zijn zowel in het
Erfgoedhuis als bij
heemkundekringen in de
meeste gevallen toegankelijk
voor alle belangstellenden. Van
de in totaal 24 gemelde lezingen
waren er 15 breed toegankelijk
en 5 primair gericht op eigen
leden (4 van AVKP in het
Erfgoedhuis en 1 in
Valkenswaard).
In het Erfgoedhuis zijn dit jaar
naast de vier eigen lezingen van
AVKP er ook vier georganiseerd
door het Erfgoedteam en vier
door Eindhoven in Beeld. Vijf
heemkundekringen zorgden
voor de overige lezingen (12 in
totaal). Voor alle lezingen
varieerde het aantal toehoorders
van 12 tot 50 personen met een
gemiddelde van 30 toehoorders.

Door Theo de Jong en Nico Arts zijn diverse andere lezingen gegeven, zoals:
 Probus EHV, over Helmond archeologie en Oude Huys,
 Eurocity forum
 Mannetje Willemstad, Willemstad (60 toehoorders)
 sociëteit Amicitia (25 toehoorders)
 deelnemers cursus regionale landschap (40 toehoorders)
 studiedag Conflictarcheologie (ca 70 toehoorders)
Reeds vermeld zijn de regiodag en de werkconferentie in het Erfgoedhuis voor vrijwilligers en
bestuurders over regionale samenwerking voor erfgoed. In het Erfgoedhuis vond ook de landelijke
Algemene ledenvergadering van AWN plaats. Verder was er het congres Eurocities culture forum en
de evaluatie van het programma slimme en gezonde stad. Er was daarnaast nog een
netwerkwerkbijeenkomst over bouwen en archeologie

Nieuwsbrieven en publicaties
AVKP actueel kwam 5 keer uit, plus 38 nieuwsflitsen, die gaat naar eigen leden (200) en zo’n 50
andere belangstellenden. Heemkundekringen hebben hun eigen bladen waarin archeologie een
onderdeel is
In de weekbladpers van Cranendonck werd aandacht besteed aan de historie en archeologische
waarde van het Borghterrein. Theo de Jong leverde bijdragen aan het jaarboek vrienden Brabantse
Kastelen over het Oude Huys, beekdalvondsten in het boek Steentijd van Nederland NAR 50 en over
de Oda-relieken in het boek over St. Oedenrode.
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BELANGENBEHARTIGING EN SAMENWERKING
Als goede herder en waakhond en als netwerker werken we samen met gemeenten en anderen
erfgoedorganisaties voor behoud en bescherming van het erfgoed.

Samenwerking met gemeenten
Lokale groepen melden structureel overleg over erfgoedbeleid en ruimtelijke ordening in 13
gemeenten (Asten en Someren, Boekel, Best, Cranendonck, Deurne, Erp, Eersel (Hooge Dorpen),
Geldrop-Mierlo, Schijf, St Oedenrode, Uden en Valkenswaard). Meer incidenteel is het overleg in
Bladel, Reusel de Mierden en Son en Breugel. In Eindhoven en Helmond hebben de vrijwilligers vaste
contacten met de gemeentelijke archeologen en in Eindhoven heeft AVKP incidenteel overleg met de
wethouder. Zeven lokale groepen (Asten/Someren, Best, Cranendonck, Erp, De Hooge Dorpen,
Mierlo en St. Oedenrode) geven aan ook regelmatig contact te hebben met de regioarcheoloog. Als
AVKP hebben we ook een goed en frequent contact met de regioarcheoloog van ODZOB, Ria
Berkvens en meer incidenteel met de regioarcheologen voor de Meierij, Stefan Molenaar en Janneke
Bosman.
De wijze waarop al die contacten plaatsvinden is wisselend. Deurne kent bijvoorbeeld een jaarlijks
erfgoedoverleg met de gemeente. In Eersel heeft de heemkundekring Hooge Dorpen een vast overleg
met de gemeente. Samen met de andere heemkundekring, de Acht Zaligheden, is verder
gediscussieerd over het pilot project van LTO over verstoringsdiepte dat onder meer in de gemeente
Eersel is uitgevoerd. De resultaten hiervan rechtvaardigen geen ander gemeentelijk beleid.
De heemkundekring Asten en Someren was minder tevreden over de samenwerking met beide
gemeenten, maar hebben nu weer een vast aanspreekpunt.
In negen gemeenten is men betrokken bij het opstellen van gemeentelijk archeologiebeleid.
(Asten Someren, Cranendonck, Veghel, Hooge Dorpen, Geldrop-Mierlo, St Oedenrode, Uden,
Valkenswaard). In Valkenswaard wordt gewerkt aan het opstellen convenant als onderdeel
erfgoedverordening .
Ter voorbereiding van de fusie van de gemeenten Schijndel, Veghel en St. Oedenrode tot Meierijstad
hebben leden van de heemkundekringen uit Erp en Veghel aandacht gegeven aan het ‘gewenste’
archeologiebeleid in de nieuwe gemeente dat na een discussie van een half jaar door de
erfgoedorganisaties in de fuserende gemeenten is vastgesteld en bij de colleges /stuurgroep van de
fuserende gemeenten is ingediend. Zie Voorstel Erfgoedbeleid Meierijstad.
Acht lokale groepen volgen actief bestemmingsplan en omgevingsvergunningen (Asten /Someren,
Boxtel, Cranendonck, Erp, Geldrop-Mierlo, Hooge Dorpen, Uden en Valkenswaard). Elf maal is een
zienswijze ingediend of is bezwaar gemaakt (door Asten Someren (2 maal voor zelfde project),
Boekel, Cranendonck (2 maal), Erp, Geldrop-Mierlo (1 maal), Uden (2 maal) en Valkenswaard (3
maal). In Uden zijn zienswijzen ingediend bij herinrichting van twee waterlopen waarbij geen
archeologische begeleiding was opgenomen. Door toedoen van de werkgroep is er op die twee
projecten toch archeologische begeleidingen geweest. De heemkundekring Cranendonck heeft met
succes een zienswijze ingediend op plannen voor bebouwing van het voormalige Borghterrein
(‘moated site’), de verstrekte woning van de heren van Aken in centrum Budel.
In Boekel is een zienswijze gegeven bij het voorontwerp omgevingsplan buitengebied 2016. Door een
fout is die zienswijze (abusievelijk) niet meegenomen zijn bij het opstellen van het Ontwerp
Omgevingsplan. De betreffende ambtenaar heeft zijn excuses aangeboden maar daarmee is het
effect van die inspraak op het Omgevingsplan nog steeds nul.
De heemkundekring Myerle heeft bezwaar gemaakt tegen het vrijgeven Het Voortje door de gemeente
en wordt betrokken in het “verwerken” van archeologie in de speeltuinen van de nieuwe wijk Luchen.
De werkgroep in Erp kon ondanks een goede relatie met de erfgoedambtenaar van de gemeente
Veghel is niet voorkomen dat binnen de gemeente bij een belangenafweging archeologie af en toe het
onderspit delft. In de gemeente Veghel worden illegale praktijken (w.b. monumenten en archeologie)
regelmatig achteraf gelegaliseerd of gedoogd. Daardoor kunnen de ‘brutalen’ hun gang gaan.
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Samenwerking met andere erfgoedorganisaties
Tussen AVKP en heemkundekringen (al dan niet aangesloten bij AVKP) is er veel samenwerking en
ook tussen heemkundekringen / archeologiegroepen onderling. Geldrop-Mierlo werkt samen met
Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS), Uden werkt samen met de Stichting
Archeologie Maashorst (SAM). In de nieuwgevormde gemeente Meierijstad werken de betrokken
heemkundekringen samen aan een platform naar de gemeente. Reeds vermeld is de samenwerking
in Boekel met Heemschut Brabant bij inspraak op het omgevingsplan. Voor Eindhoven werken we
samen met de erfgoedorganisatie Henri van Abbe Stichting.
Samenwerking met natuurorganisaties is er in Uden (info aanleveren voor infoboekje Natuurcentrum
Maashorst), in Boxtel (werkgroep Natuur en Landschapsbeheer voor afstemming onderhoud), in
Mierlo (IVN) en in Valkenswaard (samenwerking met Groen en Heem)
Provinciaal zijn we vertegenwoordigd in het Noord Brabants Archeologisch Genootschap. De
Monumentenfederatie Noord Brabant is al enige tijd niet meer actief.

Bescherming archeologische monumenten
De heemkundekring Hooge Dorpen heeft
overleg met de Monumentenwacht over de
toestand monumenten, o.a. de grafheuvel. Er
moet in 2017 gereageerd worden op een
melding dat de grafheuvel Gendersteyn te
Steensel doorgraven is door konijnen.
In Asten Someren moeten in 2017 de
grafheuvels Somerse Vennen (Philipskamp)
worden opgeknapt.
Een dieptepunt voor Erp in 2016 was dat,
ondanks alle inspanningen sinds 2014, toch
een belangrijk archeologisch terrein aan de
Achterdijk in Erp vrijwel volledig verstoord is als
gevolg van niet adequaat optreden van de
gemeente en de gemeentelijke archeoloog. De
gemeente heeft verzuimd te handhaven na het
Grafheuvel Gendersteyn bij heemkundekring de Hooge
niet nakomen van de afspraken eind oktober
Dorpen
2016. De adviesbureaus die bij de zaak
betrokken waren hebben mede door gebrek
aan lokale kennis (o.a. landschapsgeschiedenis), verkeerde inschatting van de moderne
landbouwmethoden en de neiging de opdracht gevende partij ter wille te zijn, niet bepaald een
positieve rol gespeeld als het gaat om de bescherming van archeologische waarden en het behoud
van het erfgoed.
Handhaving is en blijft een zwak punt bij veel gemeenten.
In Geldrop-Mierlo is geassisteerd bij het onderzoek door middel van proefsleuven van het
kasteelterrein om de locatie van de gebouwen en de omringende grachten vast te stellen.
In Uden is er samenwerking met de Monumentencommissie voor het benoemen van archeologische
monumenten. Vanuit de Provincie zijn ze benaderd om informatie te verstrekken over de locatie molen
Hoge Burcht. Door een tekort aan informatie en geen zichtbare aanwijzingen was de locatie niet
interessant voor de Provincie.
Een project van Erfgoed Brabant, naar aanleiding van ons signaal over de bedreiging van boomteelt
voor archeologische waarden is helaas is helaas mislukt.

Bescherming gebouwde monumenten en historisch landschap.
Omdat we met het Erfgoedhuis Eindhoven naar erfgoedbrede samenwerking willen hebben we lokale
groepen ook gevraagd naar activiteiten voorbehoud van gebouwde monumenten en landschap. Dat
kon door hen gedeeltelijk beantwoord worden omdat binnen een heemkundekring of gemeente vaak
andere werkgroepen actief zijn voor die gebieden, waardoor contactpersonen niet over alle informatie
beschikken.
In Best draagt de heemkundekring panden aan bij de gemeente en de gemeente staat er vaak
welwillend tegenover
Boekel heeft een inventarisatie gedaan naar historische landschapselementen en meldt betrokkenheid
bij andere vier activiteiten:
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historische boerderij, rijksmonument: Boekel, Neerbroek 5. Eigenaar in november 2014 overleden.
De boerderij is inmiddels verkocht. Er is overleg met eigenaar over de toekomstige functies;
 aanvraag status gemeentelijk monument voor oudste nog aanwezige grafmonument uit 1903. Tot
op heden geen concreet resultaat. Nader gesprek moet nog plaatsvinden;
 kapel bij bejaardentehuis, gemeentelijk monument: Boekel, Burgtstraat 18. Hij wordt onttrokken
aan kerkelijke diensten en te koop aangeboden. Gesprekken vinden plaats.
 inspraakreactie met betrekkeing tot een voorgenomen bebouwing op een door de gemeente
vastgestelde ‘waardevolle onbebouwde ruimte in een lintbebouwing’. De procedure loopt.
De werkgroep Erp heeft de molenfundering van de Nijverheid (1898) opnieuw blootgelegd. Die wordt
hersteld als een soort zitbank in het Molenpark.
Boxtel heeft bouwhistorisch onderzoek gedaan bij drie huizen en naar de historie van een tuin.
Bij de Hooge Dorpen is er in 2016 overleg geweest over het pand Postels Huufke 2 te Vessem, dat
opgenomen gaat worden in een nieuw bestemmingsplan. Hieraan grenzend 4 historische boerderijen
aan de Maaskant in Vessem die wellicht, indien de raad akkoord gaat, opgenomen in een beschermd
dorpsgezicht.
De heemkundekring Erp is met een lid vertegenwoordigd in de Monumentencommissie van de
gemeente Veghel. Regelmatig wordt advies gevraagd bij verbouwingen of splitsing van gemeentelijke
of rijksmonumenten. Een belangrijk thema was in 2016 de dreigende sloop van een rijksmonument
(woonhuis met voormalige tabakskerverij in Erp) als gevolg van woningbouwplannen van een
vastgoedbedrijf.
De heemkundekring Erp was ook betrokken bij het overleg over de invloed van watermolens op het
landschap (een project van Waterschap Maas en Aa en RCE). Erp is na onderzoek van het
stroomgebied van de Aa als een van de mogelijke voorbeelden voor herstel van het
watermolenlandschap (en waterberging) naar voren gebracht.
De heemkundekring Myerle heeft meegewerkt aan het herinrichten natuurgebied Het Sang en heeft
de gemeente gewezen op de gevaren voor 2 boerderijen op de gemeentelijke monumentenlijst. De
lekkende daken zijn provisorisch gedicht.
In Asten/Someren had het Mariakapelletje storm-/hagelschade.Dit is door een burger bij de
heemkundekring. dat is bij gemeente aangekaart en de gemeente herstelt de schade.
In Deurne is geijverd voor bescherming Huis Lindenlaan - Moelenstraat en het kastelencomplex
landschap. In Valkenswaard voor het pand Hoppenbrouwers 21.
In Cranendonck is bescherming van gebouwde monumenten een permanente activiteit vanuit een
andere (monumenten)werkgroep.
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ACTIVITEITEN VOOR EIGEN LEDEN
Voor versterking van de onderlinge band en ‘ter lering en vermaak’ zijn ‘eigen activiteiten’ een
onmisbaar onderdeel van archeologische verenigingen en werkgroepen. Ter afronding van dit verslag
een overzicht van wat we als AVKP specifiek doen voor de eigen leden en wat heemkunderingen /
lokale werkgroepen op dat gebied doen. Omdat activiteiten in het Erfgoedhuis steeds meer voor
iedereen toegankelijk zijn is de meerwaarde van een AWN / AVKP lidmaatschap soms wat minder
zichtbaar en was daar het afgelopen jaar discussie over. Wat we als vereniging doen en betekenen
gaat veel verder dan de meedoen aan activiteiten in het Erfgoedhuis, zoals dit jaarverslag laat zien.
En daar is gelukkig vanuit de leden brede steun en actieve medewerking voor.

Excursies en Archeoloop
Er hebben zeven AVKP excursies en Archeolopen plaatsgevonden. Zie voor het overzicht bijlage 2.
Heemkundekringen hebben achtmaal een eigen excursie georganiseerd. Per excursie varieert het
aantal deelnemers van 6 tot 20, met gemiddeld 12.

Archeoloop Toterfout en Halve Mijl

Excursie fort Eben-Emael.

Meerdaagse studiereis naar Orkney en Shetland
Door AVKP is deze studiereis georganiseerd van 15 t/m 23 mei, in samenwerking met reisbureau
Labrys. Tien deelnemers waren afkomstig uit onze regio, aangevuld met zes AWN-leden van elders.
Het was een zeer intensieve en zeer interessante en leerzame reis waarbij zo’n 40 sites zijn bezocht.
Het volledige reisprogramma is bij AVKP beschikbaar voor wie zelf een dergelijke reis wil organiseren.

Tomb of the Eagles

Het reisgezelschap
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Cursussen
De beoogde veldwerkcursus bij de opgraving in Stratum kon helaas geen doorgang vinden vanwege
de vervuiling van het terrein. De voor het najaar geplande basiscursus had nog onvoldoende
aanmeldingen en is nu verschoven naar najaar 2017.
Er is een speciale cursus voor Hotspot gidsen georganiseerd door Herbert Vorwerk en Theo van der
Vleuten. De cursus omvatte 11 bijeenkomsten op de donderdagochtend met gemiddeld 15
deelnemers. De inhoud van de cursus staat in bijlage 3.
Door Ben van den Broek is een informatieavond vondstverwerking verzorgd met 20 deelnemers)
Op ons verzoek van al enige tijd geleden is door het provinciaal depot een eendaagse cursus
deponeren gegeven. Dit maal kosteloos. Een eerder aanbod ging niet door vanwege hoge
deelnamekosten en (daardoor?) te weinig aanmeldingen. Er hebben nu 5 deelnemers uit onze regio
aan deelgenomen.

Sociale activiteiten
De nieuwsjaarborrel, de ledenvergadering en de barbecue zijn de jaarlijks terugkerende
gezelligheidsevenementen. Aan nieuwjaarsborrel en jaarvergadering gaat een korte lezing voor en
meestal ook van eigen leden vooraf. Tijdens de jaarvergadering zorgt de historische kookclub voor
historische hapjes. Op beide avonden zijn 30 tot 40 leden aanwezig.
De barbecue is ook dit jaar weer uitstekend verzorgd door Theo van der Vleuten, er waren ruim 50
mensen bij aanwezig.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
Toelichting op het resultaat van AWN afd. 23, AVKP.
Het resultaat over 2016 bedroeg een winst van 546,- euro. Ontvangen zijn giften ad 205,- euro van
Nico Arts die ons de opbrengsten van zijn lezingen ter beschikking stelde, waarvoor hartelijk dank. De
kosten van veldwerk bleven achter bij de begroting. Overigens was er een goede begrotingsdiscipline.
Het eigen vermogen steeg daardoor van 14.893,- naar 15.493,- euro.
Het rekeningenoverzicht vermeldt alle inkomsten en uitgaven in het jaar. Vragen daarover worden
gaarne beantwoord in de vergadering.
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CONTACTGEGEVENS

Vereniging:

Gasfabriek 2a
5613 CP Eindhoven
www.awn-archeologie.nl/23
awnafdeling23@gmail.com

Voorzitter:

Tonnie van de Rijdt

Vicevoorzitter:

Ellen van der Steen

Penningmeester:

Auke Langhout

Secretaris:

Winnie van Vegchel

Bestuurslid:

Ine Pulles

Bestuurslid:

Herbert Vorwerk

Bestuurslid:

Peter Seinen

Veldwerk coördinatoren:

-

Adviseur:

Nico Arts

Excursies en Archeolopen:

Carel van den Boom
Frank de Kleijn
Herbert Vorwerk
Johan Weterings
Peter Seinen
Wim van Hoof

Bibliotheek:

Dirk Vlasblom en Carel van den Boom

Ledenadministratie:

Winnie van Vegchel

Ledenbrief AVKP-Actueel redactie:

Ellen van der Steen
Peter Seinen
Tonnie van de Rijdt

Ruimtelijke Ordening

Contactpersoon Tonnie van de Rijdt

Theo van der Vleuten: Kempen
Willem van den Bosch: Peelland
Ruud Hemelaar: Meierij
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BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN WERKGROEPEN
Archeologische werkgroepen (van heemkundekringen) die informatie hebben aangeleverd voor het
AVKP jaarverslag 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Asten - Someren Heemkundekring "De Vonder"
Best: Heemkundekring Dye van Best
Bladel Villa Pladella
Boekel Heemkundekring Sint Achten op Boeckel
Boxtel/Liempde
Cranendonck Werkgroep Archeologie van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’
Deurne Archeologie HKK H.N. Ouwerling
Erp Archeologische werkgroep van Heemkundekring Erthepe
Helmond (gemeentelijk archeoloog i.s.m. AVKP, werkgroep historie Brandevoort,
Heemkundekring Helmont, Monumentenwerkgroep Helmond)
Lieshout “t Hof van Liessent
Mierlo: Heemkundekring Myerle
Schijf AWN Werkgroep
St Oedenrode Archeologische Werkgroep Sint-Oedenrode
Son en Breugel, heemkundekring
Uden Heemkundekring Uden
Valkenswaard Weerderheem
Vessem-Wintelre-Knegsel Heemkundevereniging De Hooge Dorpen.
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BIJLAGE 2

OVERZICHT EXCURSIES EN ARCHEOLOPEN

AVKP UITGEVOERDE EXCURSIE & ARCHEOLOPEN 2016
LOCATIE

ACTIVITEIT

ORGANISATIE DOOR

DATUM
AANTAL
UITVOERING
17-jan-16
12

Veldhoven en
Historische plekken om
omgeving zoals
de hoek.
Toterfout,
Koningeshof, Oude
slot, e.d.

Carel van den Boom, Johan
Weterings,

Haarlem,

St. Bavo, Arch. Dienst,
Arch. Museum, Dolhuis

Carel van den Boom, Sem
Peters

3-feb-16

8

's-Hertogenbosch

Archeoloop tevens
stadsexcursie langs
vestingwerken en
bezoek Prov. Archief.

Herbert Vorwerk,

5-mrt-16

17

‘s-Hertogenbosch

Stadswandeling o.l.v.
stads archeoloog
Ronals van Genabeek:
BAM en Pieckepoort

Herbert Vorwerk,

20-mei-16

12

Eben Emael igt net Start op Slavante dan
over de grens
stevige wandeling naar
achter Maastricht. enorm ondergronds
fort: Eben Emael dat
stamt uit WOII, in
Belgie

Herbert Vorwerk, Johan
Weterings

4-jun-16

18

Boxtel & Omgeving Door Dik Bol en HKK

Frank de Kleijn, Dik Bol

8-okt-16

15

Someren

Carel van den Boom

5-nov-16

15

Boekbinderij & Lezing
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BIJLAGE 3

ONDERWERPEN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING HOTSPOTGIDSEN

UITGEVOERDE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
HOTSPOTGIDSEN 2016
DATUM

ONDERWERP

UITVOERDER

OPMERKING

1

3-03-16

Metaal

Dirk Vlasblom &
Hans van Gemert

Sinds Brons- en ijzertijd, vervaardiging, gebruik,
voorwerpen, zoeken, conserveren, etc.

2

31-03-16 Geologie

Jeroen Wijnen

profielen in het dekzand en de voornaamste
bodemtypen in onze regio (enkeerdgrond,
podzolgrond, beek- en/of gooreerdgrond en
duinvaaggrond) geologische kaart,
(geomorfologische kaart) en bodemkaart

3

19-04-16 Aardewerk

Ben v.d. Broek c.s.

Determineren vondsten (kasteel Heeze)
Materialenkennis. Ouderdom, soorten, productie,
voorbeelden, voorkomen, collectie, etc.

4

28-04-16 Communicatie
Training

Marloes v.d.
Sommen c.s.

training aangeboden door de landelijke
organisatie van Archeo Hotspots.

5

2-06-16

Francois v.d. Dries

Sinds? , soorten, productie, voorbeelden,
voorkomen, collectie, etc.

6

30-06-16 Historische
stadswandeling

Wim van Hoof

Korte wandeling met toelichting langs
monumenten en locaties van de oude stad.

7

25-08-16 Archeologisch
proces

Peter Seinen

Alle stappen in kort bestek van vooronderzoek
naar eindrapportage + voobeelden.

8

22-09-16 Erfgoed &
Historie Ehvn

Tim v.d. Eijnden

Belang, organisatie, bijdrage, etc.

9

20-10-16 Arbo

Angelique

Veiligheid, vluchtwegen, etc.

10

17-11-16 Steentijd

Piet van Gisbergen

Sinds? , soorten, productie, voorbeelden,
voorkomen, collectie, etc.

11

15-12-16 Bot, Leer,
Bio-resten

Theo de Jong c.s.

Gebruik, soorten, productie, voorbeelden,
voorkomen, collectie, etc.

Glas
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