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ACTIVITEITENKALENDER 
 
JUNI 
Wo 14 Lezing Blixembosch en Beerze door 

Nico Arts, zie pag 11 
Wo 21 Erfgoedgeowiki Ria Berkvens, pag 12 
Za 24 Jubileumexcursie naar Herne, pag 3,14 
 
JULI 
Za 7 Jubileum BBQ, zie pg 3, 13 
Vanaf ma 24 Zomersluiting Erfgoedhuis 
 
AUGUSTUS 
Ma 7 Erfgoedhuis weer open  
 

SEPTEMBER 
Za 2 Excursie/archeoloop Limes & Leidse 

Rijn, Houten, zie pag 19 
9/10 Open monumentendag** 
Wo 20 Lezing Pieckenpoort en vestingwerken, 

Ronald van Genabeek** 
 
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... 
 
 

... u mee kunt graven in week 35 en 36 in Haps, gemeente Cuijk AWN, zie pagina 10 

... ook in het buitenland diverse mogelijkheden zijn om mee te doen aan archeologische opgravingen, 
zie ook pag 10 

    er nog plaatsen zijn in de bus naar de Herne op 24 juni. 
... het Erfgoedhuis van maandag 24 juli tot en met vrijdag 4 augustus gesloten is, ook op 

woensdagavond 

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

  

 
 
 
 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2017

 Juni Juni/Juli Juli Juli

Wk Wk Wk Wk

25 26 27 28

Ma 19 26 3 10

Di 20 27 4 11  

Wo 21 workshop Erfgoedgeowiki 28 5 12  

Do 22 29 6 13  

Vr 23 30 7 Jubileum-BBQ 14  

Za 24 Jubileumexcursie Herne 1 8 15

Zo 25 2 9  16

 Juli Juli/Augustus Augustus Augustus

Wk Wk Wk Wk

29 30 31 32

Ma 17 24 Zomersluiting Erfgoedhuis 31 Zomersluiting Erfgoedhuis 7

Di 18 25 Zomersluiting Erfgoedhuis 1 Zomersluiting Erfgoedhuis 8  

Wo 19 26 Zomersluiting Erfgoedhuis 2 Zomersluiting Erfgoedhuis 9  

Do 20 27 Zomersluiting Erfgoedhuis 3 Zomersluiting Erfgoedhuis 10  

Vr 21 28 Zomersluiting Erfgoedhuis 4 Zomersluiting Erfgoedhuis 11  

Za 22 29 Zomersluiting Erfgoedhuis 5 Zomersluiting Erfgoedhuis 12

Zo 23 30 Zomersluiting Erfgoedhuis 6 Zomersluiting Erfgoedhuis 13

 Augustus Augustus September September

Wk Wk Wk Wk

33 34 35 36

Ma 14 21 28 4

Di 15 22 29 5  

Wo 16 23 30 6  

Do 17 24 31 7  

Vr 18 Deadline AVKP-Actueel 25 1 8  

Za 19 26 2 Limes & Leidse Rijn, Houten 9 Open monumentendag

Zo 20 27 3  10 Open monumentendag

 September September September/Oktober Oktober

Wk Wk Wk Wk Maand vd Geschiedenis

37 38 39 40

Ma 11 18 25 2

Di 12 19 26 3  

Wo 13 20 Lezing Pieckenpoort en vestingwerken27 4  

Do 14 21 28 5  

Vr 15 22 29 6  

Za 16 23 30 7

Zo 17 24 1  8

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines

in het Erfgoedhuis

Hüsken 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
14 juni Twee belangrijke archeologische 
vindplaatsen uit de tijd van Karel de Grote  
Nico Arts vertelt tijdens deze lezing op 14 juni over 
twee belangrijke archeologische vindplaatsen: 
Blixembosch en Beerze (700 tot 950). Lees meer 
op pagina 11. 
 
Juli en augustus 
In juli en augustus zijn geen lezingen gepland 
vanwege de vakanties. Vanaf september zijn er 
weer lezingen op de derde woensdag van de 
maand.  
 

Excursies en archeolopen 
21 juni Workshop Erfgoed geowiki 
Ria Berkvens, regioarcheoloog van ODZOB geeft 
uitleg over de Erfgoed geowiki, die nu ook voor 

Eindhoven ingevuld kan worden. Lees meer op 
pagina 12. 
 
24 juni jubileumexcursie Herne 
Ter ere van het 20 jarig bestaan van AVKP gaan 
we met de bus naar het “Westfälische Landes-
museum für Archäologie” in Herne, Duitsland. 
Deze dag wordt je aangeboden door de AVKP en 
is voor leden, met uitzondering van de lunch, 
geheel gratis. Lees mee op pagina 14. 
Aanmelden via awnafdeling23@gmail.com. 
 
 
 
2 september Limes & Leidse Rijn, Houten 
Drie van die forten gaan we bezoeken, op de 
locaties van Hoge Woerd en Vechten. Lees meer 
op pagina 19. 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
Volg het Erfgoedhuis Eindhoven op: www.erfgoedhuiseindhoven.nl  www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven en 
instagram erfgoedhuiseindhoven. Volg de ArcheoHotspots op: www.archeohotspots.nl en twitter@ArcheoHotspots  

 
Vakantiesluiting 
Tijdens de zomervakantie is het Erfgoedhuis twee 
weken gesloten: van maandag 24 juli tot en met 
vrijdag 4 augustus. Dit betekent dat er op 
woensdagavond 26 juli en 2 augustus géén 
vrijwilligersavond is.  
 
Bereikbaarheid Erfgoedhuis 
Wie vanuit het zuiden Eindhoven binnenkomt, 
krijgt te maken met veranderingen in het verkeer 
aan de Hertogstraat, Tongelresestraat en Vestdijk. 
De makkelijkste route om bij het Erfgoedhuis te 
komen is via de Leenderweg/Aalsterweg, 
Jorislaan, Gabriel Metsulaan, Lucas Gasselstraat, 
Breitnerstraat, Kanaaldijk Zuid, over de brug bij het 
DAF Museum en dan via de Dommelhoefstraat het 
parkeerterrein bij het NRE op. Ook bij het verlaten 
van het parkeerterrein aan de Nachtegaallaan krijg 
je te maken met veranderingen. Zo kun je bij de 
kruising Bleekstraat-Vestdijk alleen nog maar 
rechtsaf richting De Lage Landen. Daar word je 
verplicht weer rechts af de Kanaalstraat op te 
gaan. Richting station is dan niet meer mogelijk.  
 

Bezoek depot van het Erfgoedhuis 
Iedereen weet wel dat we samen met de Gemeen-
telijke Archeologie verhuisd zijn naar het prachtige 
Erfgoedhuis. Wat maar weinigen weten is dat het 
depot, waar alle archeologische vondsten van 
Eindhoven en Helmond worden opgeslagen, naar 
een andere plaats verhuisd is. Dirk Vlasbom wil 
leden die nieuwsgierig zijn naar het nieuwe depot 
(of nooit een depot gezien hebben) instaat stellen 
om dit te bezoeken. 
We hebben nog geen datum gepland. Planning 
hangt ook af van de belangstelling voor een be-
zoek. Onze eerste stap is daarom inventarisatie 
van het aantal belangstellenden.  
Belangstelling voor een bezoek aan het nieuwe 
depot gaarne kenbaar te maken bij Dirk: 
d.vlasblom@eindhoven.nl 
Dirk en Peter 
 
Iedere derde woensdag van de maand een 
lezing! 
In 2017 wordt iedere derde woensdag van de 
maand een lezing georganiseerd in het Erfgoed-
huis. Met uitzondering van de maanden juli en 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
mailto:d.vlasblom@eindhoven.nl
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augustus in verband met de zomervakantie. Op 14 
juni om 20.00 uur geeft Nico Arts een lezing over 
archeologische vondsten in Blixembosch en 
Beerze (lees meer op pagina 11). Op 20 
september vertelt stadsarcheoloog Ronald van 
Genabeek meer over de Pieckenpoort en 
vestingwerken in ‘s-Hertogenbosch. 
 
Erfgoedgeowiki  
Sinds kort is Eindhoven ook aangesloten bij de 
regionale Erfgoedwiki! Zie voor meer informatie: 
http://www.erfgoedgeowiki.nl. Dit is een kaart 
waarop interessante (archeologische) informatie 
over de omgeving wordt getoond. Na aanmelding 
kun je zelf informatie toevoegen in de wiki. 
Hierdoor ontstaat een levendig beeld van de 
geschiedenis van de regio. Op woensdag 21 juni 
geeft Ria Berkvens een workshop over het vullen 
van Erfgoedgeowiki. Lees meer op pagina 12. 
 
150 jaar Catharinakerk 
Dit jaar bestaat de Catha-
rinakerk 150 jaar! Het wordt 
een jaar vol met lezingen, 
concerten, tentoonstellingen 
en andere activiteiten. Tot 
30 augustus is er een 
tentoonstelling van Pierre 
Cuypers te zien. Deze ten-
toonstelling is door Laurens Mulkens mede 
samengesteld en vormgegeven.  
Voor meer info zie: http://150jaarcatharinakerk.nl. 
Zoals jullie misschien weten heeft het Erfgoedhuis 
een dependance in de kerk. Jaarlijks bezoeken 
zo’n 100.000 mensen de kerk. 
 
Wederopbouwwijken 
Op zondag 28 mei en 11 juni is er vanuit het 
Erfgoedhuis een excursie georganiseerd naar vijf 
wederopbouwwijken in Eindhoven: Doornakkers, 
Burghplan, Genderdal, De Hapert/Limbeek en 
Kronehoef. In de jaren na de Tweede Wereldoor-
log was Eindhoven de snelst groeiende stad van 

Nederland. De moderne en industriële uitstraling 
van de stad danken we dan ook voor een groot 
deel aan die periode. Niet alleen in het centrum, 
maar ook in de woonbuurten is nog veel te zien uit 
die tijd.  
Hiervoor is speciaal een boekje 
uitgegeven. In dit boekje wor-
den per wijk verschillende 
wederopbouwkenmerken be-
licht. Het is gemaakt door de 
Stichting Bescherming Weder-
opbouw Erfgoed Eindhoven, 
Stichting Eindhoven in Beeld en 
de gemeente Eindhoven. Het boekje is gratis 
verkrijgbaar in het Erfgoedhuis.  
 
Tentoonstelling Van Markt tot Metropool 
De tentoonstelling ‘van Markt tot Metropool’ van 
Eindhoven in Beeld gaat over de stads-
ontwikkeing van 1560 tot 2040 en is nog tot eind 
augustus te bezoeken in het Erfgoedhuis op de 
eerste etage.  
 
Tentoonstelling Honderd 
Sinds 2 juni (einddatum niet bekend) staat een 
omvangrijke tentoonstelling opgesteld over de 
ontwikkeling van Eindhoven gedurende de laatste 
200 jaar. De tentoonstelling is gemaakt naar 
aanleiding van het 100-jarig bestaan van woning-
bouwvereniging Sint-Trudo. Het grootste deel van 
deze tentoonstelling bestaat uit beeldmateriaal 
waarvan het meest per jaar is geordend. De 
vormgeving is eenvoudig, juist daardoor gaat de 
aandacht vooral uit naar de grote hoeveelheid 
tentoongestelde informatie. Er zijn ook maquettes 
van verdwenen gebouwen te zien maar daar mag 
gerust kritisch naar gekeken worden. Voor inwo-
ners en liefhebbers van Eindhoven een must! 
Veemgebouw Strijp S, 6

e
 etage (ingang kopse kant 

tussen Torenallee en Leidingstraat), maandag en 
dinsdag gesloten, rest van de week tussen 13 en 
18 uur geopend, gratis toegang. 

 
 
 
 

 
  

http://www.erfgoedgeowiki.nl/
http://150jaarcatharinakerk.nl/
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

 
Locatie Uitvoerende 

instantie 
(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Someren – Groote Hoeve (proefsleuven) ADC 6 juni – juli/aug. 

Aalst – Achtereind (archeologische begeleiding) RAAP? 2017 

Waalre – Heikant Noord (proefsleuven) ?? 2017 

Reusel- Molenstraat (aanvullende proefsleuven en 
mogelijk opgraving) 

Transect Lente-zomer 2017 

Son – Dommelstraat (proefsleuven) 
ADC 
ArcheoProjecten 

Lente 2017 

Deurne – ’t Stijn / Molenstraat (proefsleuven) ?? Zomer 2017 

Aalst – Emmastraat (archeologische begeleiding) ?? 2017 

Gemert – EVZ Peelse Loop (archeologische 
begeleiding) 

BAAC Zomer 2017 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2017 

Bergeijk – Riethovensedijk (proefsleuven) ?? 2017 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? 2017 

Breugel – St. Genovastraat (proefsleuven) ?? 2017? 

Cranendonck - De Branten en Poelderstraat 
(archeologische begeleiding) 

?? Zomer 2017? 

Luijksgestel - De Klepper (proefsleuven) ?? Zomer 2017? 

Aarle-Rixtel - Pater Eustachiusstraat 17-19 2e 
versie (proefsleuven) 

?? Zomer 2017? 

Hooge Mierde - De Wildert 4 (proefsleuven) ?? Zomer 2017? 

Bergeijk/Eersel - EVZ De Run (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2017? 

Heeze – Rietbeemden (archeologische 
begeleiding) 

RAAP Juni – aug. 2017 

Valkenswaard – fietspad De Malpie 
(archeologische begeleiding) 

?? 2017? 

Waalre – Reconstructie Markt (archeologische 
inspectie/begeleiding) 

?? 2017? 

 
 
 
 
 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Werkgroep Metaaldetectie opgericht bij 
Heemkundekring Boekel 
Sinds kort heeft de heemkundekring ‘Sint Achten 
op Boeckel’ (HKK) een nieuwe werkgroep Metaal-
detectie. De groep is voortgekomen uit de Archeo-
logische dagen 2016 waar de HKK Boekel een 
activiteit metaaldetectie organiseerde voor de 
groepen 7 en 8 van de lagere school. Dat was een 
doorslaand succes. De nieuwe werkgroep telt 10 
leden varierend van 11 jaar oud tot 75 jaar oud.  
Een paar van de oudere leden zijn al lang bezig 
met deze hobby. Sinds begin jaren ‘70 van de 

vorige eeuw kwam de metaaldetector in de belang-
stelling van meestal amateur-archeologen, die 
hiermee een belangrijk instrument in handen 
kregen om de archeologie als hobby te gaan 
beoefenen. In het begin riep deze nieuwe hobby 
veel weerstand op bij beroeps-archeologen. Vanuit 
de gevestigde archeologie werd er zelfs met 
verheven stem geroepen: “Weg met deze beun-
hazen, ze doen maar wat en ze weten niet waar ze 
mee bezig zijn”. Gelukkig is er sindsdien veel 
veranderd. Nu is het zo dat metaaldetectie als een 
belangrijke aanvulling wordt gezien van de 
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archeologie, mits men zich aan bepaalde regels 
houdt. Er zijn door amateur-archeologen met de 
metaaldetector zeer belangrijke vondsten gedaan 
van grote historische en archeologische waarde. 
Zo werd er in Empel bij den Bosch een complete 
Romeinse nederzetting ontdekt, omdat men op 
een plek met de metaaldetector opvallend veel 
Romeinse voorwerpen vond. Deze vondsten 
werden aangemeld (EN ZO HOORT HET!) en dat 
leidde tot een professionele opgraving van een 
Romeinse tempel, nu landelijk bekend als de 
tempel van Empel.  
Een amateur-archeoloog gaat met zijn metaal-
detector heel anders te werk dan een profes-
sionele archeoloog. De eerste zoekt vooral in de 
zogenoemde verstoorde gronden zoals akkers, 
bouwplaatsen of tijdens wegenaanleg enz. De 
tweede, de beroeps-archeoloog, graaft de ver-
stoorde lagen af en zoekt dan in de dieper gelegen 
lagen naar sporen van vroegere bewoning.  
 

 
1/5 Philipsdaalder, foto: Joop van Lankvelt  

 
In korte tijd heeft de werkgroep al diverse interes-
sante vondsten gedaan zoals 1/5 Philipsdaalder uit 
1566 met daarop de beeltenis van Philips II als 
hertog van Brabant. Voorzijde: Buste naar rechts 
met tekst DHS .D:G.HISP Z REX.DVX.BRA. Keer-
zijde: Gekroond wapen schild op takken kruis, met 
aan weerszijde een vuurijzer met vonken. Tekst: 
DOMINVS MIHI AVDIVTOR Geslagen in Antwer-
pen. Gevonden door Harrie Marinussen op het 
nieuwe industrieterrein aan de Molenstraat Boekel. 
 
De oudere leden van de groep hebben inmiddels 
veel kennis van de regelgeving, de apparatuur en 
hoe je te werk gaat. Maar ook zij weten niet alles. 
De werkgroep zou graag willen weten wat het 
voorwerp op onderstaande foto is. Voor nadere 
info over metaaldetectie en voor suggesties voor 
het voorwerp op de foto kunt u contact opnemen 
met Tiny de Leest: m.leest4@chello.nl 
 
 
 

Wie weet wat dit zou kunnen zijn? 
 
Tiny de Leest.  
 
Vondsten Derpsestraat 32 in Deurne 
Aan de Derpsestrat 32 in Deurne zijn al een aantal 
jaren terug diverse scherven aardewerk en vuur-
steen gevonden. De bewoner en vinder Sylvia van 
Bommel-Visser weet het niet meer precies, maar 
het zal waarschijnlijk daar gevonden zijn bij de 
bouw van het huis. Daarvoor stond er de oude 
boerderij van Tinuske Joosten en er zaten er 
blijkbaar nog veel meer scherven in de grond, ca. 
op 500 vierkante meter. 
 

De Oude boerderij van Joosten. 

 
De Derpsestraat, vroeger geheten de Commer-
straat, mag tot de belangrijkste en oudste straten 
uit het verleden van Deurne gerekend worden en 
vormde een onderdeel van de route van Den 
Bosch door de Peel naar Keulen. De vindplaats ligt 
direct ten noorden van een oud akkercomplex dat 
als toponiem Den Romeijn draagt. Het is onduide-
lijk in hoeverre dit merkwaardige toponiem, dat al 
lang voor de vondst in 1910 van de Romeinse 
helm in de Peel werd gebruikt, is te herleiden tot 
de Deurnese schepen Jan Jansen Romeijn, die in 
1683 een huis aan de Korte Steenweg huurde (zie 
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=De_R
omein_(toponiem)).  
 

mailto:m.leest4@chello.nl
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=De_Romein_(toponiem))
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=De_Romein_(toponiem))
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Onder de vondsten bevinden zich een fragment van een 
slijpsteen, fragmenten van geglazuurd en ongeglazuurd 
roodbakkend aardewerk, enkele fragmenten steengoed, 
één mogelijk vroegmiddeleeuwse scherf en stukken 
natuurlijk vuursteen. Het merendeel van het aardewerk 
dateert uit de Nieuwe tijd (16/17e eeuw). 

 
Detectorvondsten uit Eindhoven 
Op een akker in Eind-
hoven zijn afgelopen tijd 
met een metaaldetector 
een reeks metalen voor-
werpen gevonden. Hier-
onder bevindt zich ook 
een aantal religieuze 
hangertjes en kruisjes. 
Het is opvallend dat er 
zoveel van deze voorwer-
pen op hetzelfde veld zijn 
gevonden. Een bijzonder 
hangertje is van zilver. 
Het is eigenlijk een klein 
doosje waarvan de achterkant ontbreekt. In dit 
fraaie hangertje was vermoedelijk een reliek (een 
heilig voorwerp) opgeborgen. Op de voorkant staat 
de gravering van het Lam Gods (een symbool voor 
Christus). Waarschijnlijk dateert het uit de zes-
tiende of zeventiende eeuw. 
 
Geldrop- Slachthuisstraat 
In februari van dit jaar heeft Transect proefsleu-
venonderzoek uitgevoerd aan de Slachthuisstraat 
in Geldrop. Op deze locatie zijn de oude bedrijfs-
hallen gesloopt om plaats te maken voor 34 
woningen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 
sporen gevonden van de oude hoeve ‘Ten 
Bogaarde’, waaronder greppels, paalsporen en 
een waterkuil. De sporen en vondsten dateren 
vooral van de 15e tot 19e eeuw. Het grootste deel 

van het plangebied was echter in gebruik als 
landbouwgrond. De vele esgreppels binnen het 
terrein hebben waarschijnlijk te maken met grond-
verbetering ten behoeve van de landbouw. Omdat 
er bij de bouw van de huizen archeologievriendelijk 
gebouwd gaat worden, kunnen de sporen van de 
oude hoeve hier in situ behouden blijven. 
 

 
Bron: A. Pels-Ouweneel, 2017: Geldrop, Slachthuis-
straat (ong.) gemeente Geldrop-Mierlo (NB). Een 
inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven (IVO-P) (Transect), Utrecht. 

 
Mierlo - Luchen fase 3 deelgebied 1 
In opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft 
VUhbs van 3 t/m 5 april 2017 een kleine opgraving 
uitgevoerd in het plangebied Luchen Fase 3, deel-
gebied A in Mierlo. Aanleiding voor het onderzoek 
zijn plannen voor de nieuwbouw van meerdere 
woningen met bijbehorende infrastructuur. Tijdens 
het proefsleuvenonderzoek in 2016 werd hier een 
vindplaats aangetroffen die bestond uit een ge-
bouw dat op basis van typologie in de Vroege 
Middeleeuwen werd gedateerd. Verwacht werd dat 
rond dit gebouw een erf lag met een oppervlakte 
van ca. 3600 m². Daarop werd door de gemeente 
besloten tot de uitvoering van een opgraving 
omdat behoud in situ hier niet mogelijk was. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied op een 
uitloper van een hogere dekzandrug ligt waar 
eerder ook de nederzetting van Luchen fase 2 op 
is aangetroffen. Bij het onderzoek werd één twee-
beukige huisplattegrond van 5,8 bij 11 m opge-
graven. Over de enige scherf uit ons gebouw is 
niet meer te zeggen dan dat deze handgevormd is. 
Het enige spoor buiten het huis dat prehistorisch 
lijkt, is een kleine waterkuil van slechts 40 cm diep, 
gelegen op nog geen 12 m ten zuidoosten ervan. 
De verwachting was dat er ook nog één of meer 
spiekers in de omgeving van het huis zouden 
liggen, maar dit bleek niet het geval. Het huis hoort 
ongetwijfeld bij een deel van de bewoningssporen 
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die in 2008-2009 iets meer naar het zuiden zijn 
onderzocht, maar het destijds aangetroffen huis is 
van een ander type en zal dus niet gelijktijdig zijn 
geweest aan onze plattegrond. Echter, de dek-
zandkop strekt zich veel verder naar het (zuid)-
westen uit en kan in de Late Bronstijd-Vroege 
IJzertijd in gebruik zijn geweest als akkercomplex 
waarbinnen één of enkele huizen ‘rondzwierven’. 
Pas wanneer de hele kop - en mogelijk een deel 
van de aansluitende ‘heidezone’ - opgegraven zou 
zijn, kan een volledig beeld van de bewoning met 
de bijbehorende akkers en eventueel een grafveld 
worden verkregen. 
 

 
Bron: H. Hiddink, 2017: Een archeologische opgraving 
te Mierlo – Luchen, fase 3-deelgebied A. Een 
huisplattegrond uit de Late Bronstijd-Vroege IJzertijd en 
greppels uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (ZAR 
68) ((VUhbs archeologie), Amsterdam. 

 
Netersel - De Hoeve 22 
Op 17 december 2016 heeft Archol een proef-
sleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied De 
Hoeve 22 te Netersel. Aanleiding voor het onder-
zoek zijn plannen voor de bouw van meerdere 
woningen met bijbehorende infrastructuur. Het 
plangebied ligt voor een deel in een archeologisch 
waardevol gebied, met daarbinnen een beschermd 
archeologisch rijksmonument. Het betreft de over-
blijfselen van het stenen huis en de oude parochie-
kerk van Netersel met begraafplaats uit de 14e 
eeuw, die is omsloten door een gracht en gelegen 
is op een dekzandrug. Rondom het kerkterrein zijn 
verder sporen van bewoning uit de Middeleeuwen 
aangetroffen en zijn er in de nabije omgeving 
waarnemingen gedaan uit de IJzertijd en de Ro-
meinse Tijd. Ondanks de beperkte toegankelijk-
heid van het terrein (vleesverwerking), heeft het 

onderzoek wel informatie over het bodemarchief 
opgeleverd. Hoewel de bovengrond sterk is 
verrommeld, zijn er wel sporen aangetroffen onder 
deze verstoorde laag waaronder een paalkuil, 
kuilen, greppels en een laagte. Van de verwachte 
sporen lijken in ieder geval delen van de vermoe-
delijk (in oorsprong) laatmiddeleeuwse gracht 
teruggevonden: sporen van het omwaterde perceel 
De Burcht. Er zijn ook enkele aanwijzingen van 
gebouwen aangetroffen, zoals een uitbraaksleuf 
van een muur en een paalkuil. Een belangrijk deel 
is naar verwachting echter verborgen onder de hui-
dige bebouwing aan de zuidzijde langs De Hoeve. 
Hieronder en rondom kunnen nog sporen bewaard 
zijn van de voorganger van de langgevelboerderij 
en van bijbehorende gebouwen, inclusief sporen 

zoals water‐ en beerputten. Deze grote kans op 
bewoningssporen blijkt vooral uit projectie van de 
kadasterkaart uit 1811‐1832 en op de historische 
bronnen vermelding van de Kleine Hoeve.  
Belangrijke onderzoeksvraag is nog hoe de gracht 
en de bewoningssporen zich onderling verhouden 
binnen het plangebied: met name in het tot nog toe 
ontoegankelijk zuidoostelijke deel, waar beide sa-
men komen. Uitgaande van de historische en 
moderne kadasterkaart valt de bestaande lang-
gevelboerderij (het huidige brede deel van het 
woonhuis) aan de oostzijde deels samen met het 
gereconstrueerde traject van de gracht. Dit kan het 
volgende betekenen: 

 De boerderij heeft een oudere voorganger uit 
de late middeleeuwen of het begin van de 
Nieuwe tijd. De verwachting is dan dat de 
gracht een onderbreking of ombuiging zal 
vertonen ter hoogte van de boerderij. In pro-
efsleuf 3 zijn daar vooralsnog geen 
aanwijzingen voor gevonden. 

 De langgevelboerderij en een ander aangren-
zend bijgebouw (aan de zuidzijde) op de kaart 

van 1811‐1832 zijn (uit)gebouwd na demping 
van de in oorsprong laatmiddeleeuwse gracht.  

Oudere voorgangers kunnen nog wel aanwezig 
zijn, maar dan vermoedelijk aan de oostzijde ofwel 
aan de binnenzijde van de gracht. De vondsten in 
de bovenste opvulling van de gracht wijzen op een 
grachtdemping of nivellering van het terrein in de 
periode (tweede helft van de) 19e en het begin van 

de 20e eeuw. Aangezien op de kaart van 1811‐
1832 geen omgrachting meer is afgebeeld, lijkt 
eerder sprake van een nivellering. De gracht zelf 
moet al eerder grotendeels gedempt zijn. Een 
uitzondering geldt voor kleine grachttrajecten die 
nog langer open hebben gelegen, zoals de vijver 
op de luchtfoto van 1974 aantoont, maar ook het 
deel van de gracht die nog steeds bestaat en de 
noordelijke grens van het plangebied vormt. 
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Projectie van de proefsleuven en het plangebied op de 
kaart van 1832 met het vermoedelijke verloop van de 
omgrachting. 

 
Hoewel het proefsleuvenonderzoek slechts be-
perkt zicht gaf op de ondergrond, is duidelijk dat 
het plangebied deel uitmaakt van de middel-
eeuwse heerlijkheid Netersel, dat in bezit was van 
de abdij van Postel en later de hertog van Brabant. 
Dit bezit omvatte een versterkt, omgracht stenen 
huis met kapel (en later kerk met grafveld) welke 
gelegen waren in de akker van de Grote Hoeve of 
Kapelhoeve. Daarnaast lag nog de Kleine Hoeve. 
Deze Kleine Hoeve werd in de tweede helft van de 
16e eeuw als nieuwe hofstee van de (Grote) 
Kapelhoeve afgesplitst. De huidige langgevel-
boerderij op locatie De Hoeve 22 ligt precies 
gesitueerd op de plek van de Kleine en mogelijk 
deels ook de Grote Hoeve. De omgrachting van 
het burchtterrein is deels nog aanwezig ten noor-
den van het plangebied en doorsneed vroeger het 
plangebied van noord naar zuid. Op basis van de 
beleving, fysieke en inhoudelijke kwaliteit (herinne-
ring, gaafheid, conservering, zeldzaamheid, infor-
matiewaarde en ensemblewaarde) is het onder-
zochte deel van de vindplaats aan te wijzen als 
een terrein met behoudenswaardige archeo-
logische waarde. Binnen het plangebied zijn 

sporen te verwachten vanaf een diepte van 40‐50 
cm – Mv. Ter hoogte van de bestaande bebouwing 
in het zuiden van het plangebied kunnen de 
oudere resten zelfs op geringere diepte aanwezig 
zijn. Voorafgaand aan de realisatie van de nieuw-
bouw en na de sloop van de aanwezige bebou-
wing, zal dan ook nader archeologisch onderzoek 
in de vorm van een opgraving noodzakelijk zijn. 
 

Bron: T.A. Goossens, 2017: Archeologisch onderzoek 
naar de voorgeschiedenis van De Hoeve 22 te Netersel. 
Inventariserend veldonderzoek door middel van proef-
sleuven op locatie Hems bv in de gemeente Bladel 
(Archol rapport 357), Leiden. 

 
Opgraving Merovingisch grafveld in Veldhoven 
Sinds 2008 vinden in het ruim 4 vierkante kilo-
meter grote plangebied Veldhoven-Zilverackers 
grootschalige opgravingen plaats. Daarbij zijn 
sporen en vondsten gevonden die dateren uit 
zowat alle perioden van onze (voor)geschiedenis. 
In de tweede helft van mei is een klein vroeg-
middeleeuws grafveld opgegraven. Het dateert uit 
omstreeks het jaar 700, dat is het einde van de 
Merovingische tijd. In totaal ging het om 21 graven. 
De oudste en grootste graven zijn ‘kamergraven’ 
waarin de grafkist in een ondergrondse houten 
‘kamer’ was geplaatst. Het hout en de skeletresten 
zijn geheel vergaan maar de contouren waren 
vaak nog wel herkenbaar. Er werden ook enkele 
aan de doden meegegeven voorwerpen gevonden 
zoals bijvoorbeeld een pot, een zwaard en een 
muntje. De opgraving werd uitgevoerd onder dage-
lijkse leiding van Frans Theuws, hoogleraar 
middeleeuwse archeologie in Leiden en een groot 
specialist in dergelijke grafvelden. Hij voerde het 
veldwerk mede uit, bijgestaan door archeologen 
van de Universiteit Leiden, van het daaraan ver-
bonden opgravingsbedrijf Archol en studenten en 
vrijwilligers (waaronder enkele leden van de 
Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland).  
 

 
Vrijdag 26 mei: twee hoogleraren in één grafkamer: vrij-
williger met pet Jos Bazelmans (hoofd archeologie Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed en hoogleraar monu-
mentenzorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam), 
gebukt Frans Theuws (hoogleraar middeleeuwese 
archeologie Universiteit van Leiden). 

 
Voor het publiek werden regelmatig goed bezochte 
rondleidingen gegeven. Bijzonder aan deze 
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opgraving was dat de werkzaamheden voort-
durend online konden worden gevolgd via een 
webcam. Hierop zijn ook diverse AVKP-vrijwilligers 
zijn erop te zien:  
www.omroepveldhoven.nl  
www.omroepbrabant.nl 
https://nl-
nl.facebook.com/pg/trotsopveldhoven/videos/?ref=
page_internal  
 
Pijpaarden beeldje uit 
Veldhoven 
In maart werd in Veldhoven 
een groot gedeelte van een 
pijpaarden beeldje gevon-
den. Het stelt het naakte 
Jezuskind voor, de onder-
benen en het (recent afge-
broken) hoofd ontbreken. Op 
de borst en in de linkerhand 
bevinden zich twee niet 
nader geïdentificeerde voor-

werpen. Het beeldje dateert wellicht uit de 
zeventiende of achttiende eeuw. 
 
Oude Torendag Woensel 
Al enkele jaren vind in het zuidoosten van Noord-
Brabant de Oude Torendag plaats. Kerktorens 
(veelal uit de late middeleeuwen) mogen dan van 
binnen bezichtigd worden. Dit jaar was dat voor 
het eerst ook mogelijk in de Oude Toren van 
Woensel. Deze toren staat ietwat verstopt tussen 
hoogbouw. Mede daardoor is dit (op één na?) 
oudste nog bestaande gebouw in Eindhoven zelfs 
bij veel Eindhovenaren onbekend. Er kwamen 
ongeveer 175 bezoekers kijken, maar niet 
iedereen kon vanwege lichamelijke gebreken de 
toren beklimmen. Er kwamen ook veel mensen uit 
de buurt kijken om elkaar te ontmoeten. Deze dag 
was mogelijk dankzij de inzet van enkele 
vrijwilligers van de Archeologische Vereniging 
Kempen- en Peelland die het publiek vertelden 
over de toren en de daaraan verbonden 
geschiedenis. 

 
 
 
 
 
 

GRAAFWEKEN IN BINNEN- EN BUITENLAND 
 
 
Twee weken veldwerkeducatie in Nederland 
AWN landelijk organiseert dit jaar twee weken 
veldwerkeducatie (graafkampen) speciaal voor le-
den. Ze vinden plaats in de week 35 (28-8/3-9) en 
week 36 (4-9/10-9) in Haps, gemeente Cuijk. Daar 
vindt een grootschalige opgraving plaats. Tijdens 
vooronderzoek in 2007 bleek al dat het om 'een 
archeologisch rijk gebied' gaat. Er zijn archeolo-
gische resten aanwezig vanaf de vroege prehis-
torie tot en met de Nieuwe Tijd. Er is reeds een 
aantal nieuwe plattegronden van Haps-boerderijen 
gevonden. Per week kunnen ca. 25 mensen dee-
lnemen. Noteer alvast de data. De praktische rege-
lingen zijn nog in voorbereiding. Nadere informatie 
staat binnenkort op www.awn-archeologie.nl/. 
 
Graafweken in Duitsland 
In de weken van 31 juli tot 25 augustus kunnen per 
week drie of vier AWN-ers deelnemen aan een 
opgraving in Noord Duitsland (ten zuiden van de 
stad Oldenburg, in Visbek). Meer informatie is te 
ook vinden op de AWN website, op de 
homepagina, rechts onder Alle evenementen  

Archeologisch avontuur in Zuid Afrika 
Van 10-26 augustus kun je mee doen met archeo-
logisch onderzoek in het Kruger Park, Zuid-Afrika. 
Onder leiding van een team professionele archeo-
logen ga je onderzoek doen bij een opgraving uit 
de late ijzertijd. Daarnaast ook regelmatig op safari 
om de wilde dieren en prachtige natuur van dichtbij 
te bewonderen. Transfers, overnachting in comfor-
tabele chalets, vol pension en wijn inbegrepen. 
Landarrangement €1.795,- vliegticket indicatie 
€750,-. Leden van AWN krijgen 10% korting. 
Voor meer info kijk op www.graveninkruger.nl 
Vragen? Mail Willem@graveninkruger.nl of tel 06- 
2651 5651. Zie ook de informatie op onze website. 
 
Op de AWN 
site is meer 
informatie te 
vinden over 
graafmogelijk-
heden in het 
buitenland.  
  

http://www.omroepveldhoven.nl/
http://www.omroepbrabant.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pg/trotsopveldhoven/videos/?ref=page_internal
https://nl-nl.facebook.com/pg/trotsopveldhoven/videos/?ref=page_internal
https://nl-nl.facebook.com/pg/trotsopveldhoven/videos/?ref=page_internal
http://www.awn-archeologie.nl/
http://www.awn-archeologie.nl/event/belangrijk-bericht-voor-alle-awn-leden-awn-opgraafweken-2017-in-het-buitenland/?event_date=2017-07-31
http://www.graveninkruger.nl/
mailto:Willem@graveninkruger.nl
http://www.awn-archeologie.nl/2017/archeologisch-avontuur-in-zuid-afrika/
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14 JUNI - LEZING OVER TWEE BELANGRIJKE ARCHEOLOGISCHE VIND-
PLAATSEN UIT DE TIJD VAN KAREL DE GROTE IN DE KEMPEN 
 
Ook in de tijd van Karel de Grote was De Kempen 
al bewoond. Dat weten we dankzij vele 
archeologische ontdekkingen. Nico Arts vertelt 
tijdens een lezing op 14 juni in het Erfgoedhuis 
over die periode, van het jaar 700 tot 950. Hij gaat 
speciaal in op twee belangrijke archeologische 
vindplaatsen: Blixembosch in het noorden van 
Eindhoven en Beerze, bij het Belgische Turnhout. 
Hoewel De Kempen in die tijd vooral een boeren-
samenleving was, werd Blixembosch bewoond 
door rijkere mensen. Dat weten we door de bij-
zondere plattegrond van de nederzetting en door 
enkele exclusieve vondsten zoals een gouden 
munthanger. Ook in Beerze werd een opvallende 
vondst gedaan: een oven van aardewerk. Deze is 
hetzelfde als de pottenbakkerijen van Badorf in 

Duitsland. Het is een mysterie hoe ruim 150 km 
van elkaar liggende pottenbakkerijen met dezelfde 
technologie dezelfde potten konden bakken. 

 
De lezing begint om 20 uur in het Erfgoedhuis 
Eindhoven.

 
 
 
 

ARCHEOLOOP GEMERT/BAKEL ZONDAG 11 JUNI 
 
 
Op een snikhete ,maar prachtige voorjaarsdag gin-
gen wij met een grote groep op bezoek bij de 
gemeente Gemert/Bakel. We werden er ontvangen 
door Vanessa Jolink en Jan Timmers,die ons 
enthousiast voorbereidden met een korte inleiding 
in hun schitterende, nog steeds zelfstandige, 
archief in de oude Latijnse school van Gemert. 

Vanessa ging in het kort in op het monumenten-
beleid van de gemeente en zij maakte in ieder 
geval duidelijk dat Gemert als oude vrijheid nog 
steeds hecht aan een aparte status en zoveel mo-
gelijk zelf wil blijven doen. Gemert leek voorbeeldig 
met de talrijke aktiviteiten op archeologisch en 
heemkundig gebied. We kregen allemaal een 
exemplaar van het mooie blad dat ze zelf uitgeven. 
Jan had een razend interessant betoog over de 
oude prehistorische wegen met mooie kaarten, 
verder vertelde hij over de ontwikkeling van de 
kom van het dorp. Later wandelden we door het 

zonovergoten dorp en de prachtige beukenlanen 
rond het kasteel, waarbij Jan vertelde over de 
pogingen om dit zo goed mogelijk te bewaren voor 
het nageslacht. 
Na de lunch op een terras op het Ridderplein, 
reden we met een stoet auto’s richting Bakel, 
alwaar geparkeerd werd voor de mooie oude kerk. 
We volgden enkele historische wegen door het 
mooie glooiende landschap rond het dorp, waarbij 
een oeroude holle weg echt wel de show stal. Na 
een uitleg over de opgravingen bij de windmolen 
sloten we deze zeer interessante dag af om 
klokslag vier uur voor de kerk. 

 
Bolle akker in Bakel 
 

Vanessa en Jan werden hartelijk bedankt voor 
deze boeiende dag.  
Wim van Hoof 
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UITNODIGING BIJEENKOMST ERFGOED GEOWIKI 
 
 
Op woensdag 21 juni 2017 wordt er een presen-
tatie over de toepassing en het onderhoud van de 
Erfgoed geowiki gegeven in het Erfgoedhuis in 
Eindhoven. Graag willen wij u uitnodigen om deze 
bijeenkomst bij te wonen om te kijken welke 
mogelijkheden er bestaan om informatie met 
elkaar uit te wisselen en eventueel aan te vullen. 
 
Erfgoed geowiki is een applicatie waarmee de 
geschiedenis van deze regio toegankelijk wordt 
gemaakt via smartphone en/of tablet maar 
uiteraard ook via de PC. Met deze applicatie 
kunnen inwoners en toeristen op een praktische 
manier kennis maken met de bijzondere locaties 
binnen de regio Zuidoost-Brabant. Erfgoed geowiki 
is een Geo-layer binnen de gratis app Layar. Layar 
koppelt de gps lokatie van een smartphone aan 
informatie over erfgoedobjecten in de nabijheid 
van die lokatie. Daarvoor zijn geen voorzieningen 
ter plaatse, zoals QR codes nodig. Er kan op de 
smartphone direct doorgelinkt worden naar 
uitgebreide informatie op de website 
www.erfgoedgeowiki.nl, die ook los van Layar 
geraadpleegd kan worden. De wikipedia-achtige 
website www.erfgoedgeowiki.nl richt zich op het 
ontsluiten van informatie over onze cultuurhistorie 
en alles wat daarmee samenhangt. U kunt hierbij 
denken aan monumenten, archeologische 
vindplaatsen, bijzondere cultuurlandschappen, 
maar ook legenden en volksverhalen. 
 
Inwoners, heemkundeverenigingen, plaatselijke 
VVV’s en andere belangstellenden kunnen na 
aanmelding informatie toevoegen in de wiki. 
Hierdoor ontstaat een levendig beeld van de 
geschiedenis van de regio. Verhalen die leuk zijn 
om te kennen en informatie die interessant is om 
te weten, vindt u allemaal terug op de 
erfgoedgeowiki. Voor kinderen is deze “vraagbaak” 
goed te gebruiken wanneer ze een spreekbeurt 
over de omgeving willen houden. Gebruikers zien 
in de wiki de locatie op de kaart met de daarbij 
behorende informatie. 
 
Tijdens de bijeenkomst wordt u wegwijs gemaakt 
met de Erfgoedgeowiki, die al gevuld kan worden 
met informatie afkomstig van plaatselijke en 
regionale verenigingen en organisaties. Om de 
Erfgoed geowiki goed te laten functioneren hebben 
we echter ook uw hulp nodig. De Omgevingsdienst 

Zuidoost Brabant (ODZOB) vraagt u dan ook om 
mee te denken over de vraag welke waardevolle 
historische gegevens nog meer op de 
Erfgoedgeowiki thuis horen en geplaatst kunnen 
worden. 
 
U wordt dan ook van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze interactieve bijeenkomst in het 
Erfgoedhuis in Eindhoven op woensdagavond 21 
juni om 20.00 uur. Wij vragen u, indien mogelijk, 
om uw smartphone of tablet naar de bijeenkomst 
mee te nemen, zodat u meteen aan de slag kunt 
met het gebruik van de Erfgoed geowiki. 
 

 
 
Ria Berkvens 
Adviseur archeologie en erfgoed/Regioarcheoloog  
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
R.Berkvens@odzob.nl 

  

http://www.erfgoedgeowiki.nl/
http://www.erfgoedgeowiki.nl/
mailto:R.Berkvens@odzob.nl
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JUBILEUM BARBECUE 
 

 

Onze AVKP bestaat 20 jaar. Daarom hebben we een FEESTBARBECUE dit jaar!

Voor leden van de AVKP is de deelname GRATIS! Introducees betalen 15 euro. 

Elke deelnemer krijgt gratis 3 consumptiebonnen. 

 

Datum:  7 juli 2017 

Aanvang: 18.00 uur 

Plaats:   Erfgoedhuis, Gasfabriek 2, Eindhoven 

 

We hebben gekozen voor een mix van vlees, vis en vegetarische gerechten.  

U kunt dus ter plaatse nog kiezen. 

 

In verband met de bestellingen willen we graag weten hoeveel feestgangers mee willen doen. 

Daarvoor kunt u zich opgeven via de lijst in het Erfgoedhuis of via een mail naar: awnafdeling23@gmail.com 

 

Betaling, 15 euro voor gasten gaarne voor 3 juli overmaken op rek.nr NL74 TRIO 0198 4901 94,  

ten name van Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland, met vermelding van je naam. 

 

 

 

Lekker eten en drinken bij de barbecue van de AVKP 

 

 

  

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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UITNODIGING JUBILEUM EXCURSIE NAAR HERNE DUITSLAND 
OP 24 JUNI 2017 
 
Dit jaar bestaat de AVKP officieel 20 jaar en dat 
laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Het bestuur 
heeft met een klein comité een feestelijk dag-
programma samengesteld.  
We gaan met de bus naar Herne in Duitsland om 
daar het “Westfälische Landesmuseum für Archäo-
logie” te bezoeken. De archeologie die ons bindt 
komt goed aan bod in combinatie met gezelligheid. 
Deze dag wordt je aangeboden door de AVKP en 
is voor leden, met uitzondering van de lunch, 
geheel gratis. Voor ieder AVKP-lid is het mogelijk 
om deel te nemen: er zijn geen fysieke beper-
kingen. Per touringcar duurt de reis van 140 km. 
ongeveer 1 ¾ uur. 
 
Museum 
Het “Westfälische Landesmuseum für Archäologie” 
is een modern museum dat je op spectaculaire 
wijze meeneemt door de geschiedenis. We worden 
er –in twee shifts- rondgeleid en zullen ook de 
speciale tentoonstelling “Revolution Jungsteinzeit” 
en het Onderzoekslaboratorium. bezoeken. 
 
Speciale tentoonstelling:  steentijd revolutie 
“De mens leefde 2,5 miljoen jaar als jager-
verzamelaar en paste zich steeds aan de uiteen-
lopende klimaatwisselingen aan. Maar 12.000 jaar 
geleden, aan het einde van de laatste ijstijd voltrok 
zich echter een fundamentele verandering. De 
mens streek neer, bouwde nederzettingen en 
begon granen te verbouwen en vee te fokken. 
Deze jonge steentijd revolutie is voor de mensheid 
nog belangrijker dan de industriële revolutie van de 
19

e
 eeuw. Ze vormt het begin van de moderne 

beschaving in Europa en bracht tegelijkertijd 
verworvenheden maar ook problemen met zich 
mee.  
Deze archeologie tentoonstelling toont een van de 
meest fascinerende perioden van de menselijke 
geschiedenis en geeft tevens uitleg over de 
toepassingen van de modernste technieken in de 
archeologie.” 

Datum & programma  
Zaterdag 24 juni 
  9:00 Verzamelen Erfgoedhuis 
  9:15 Vertrek met de bus naar Herne 
10:45 Aankomst Herne 
11:00 Ontvangst met koffie in Museum  
11:15 Rondleiding: “Schwerpunktthema 

Jungsteinzeit”, 
12:15 Lunch 
13:15 Rondleiding: „Archäologie: Forschungen – 

Funde – Methoden” 
14:15 Drankje en vrij bezoek aan museum  

(of nabijgelegen centrum) 
15:30 Vertrek bus naar Eindhoven. 
17:00 Aankomst Erfgoedhuis.  
 
Horeca 
In het centrum van Herne, bij het museum trakteert 
de AVKP op koffie en gebak.  
De lunch is op eigen kosten en ieder kan zijn eigen 
weg gaan want het  museum ligt in het centrum. 
We hebben hiervoor een uurtje. 
 
Inschrijven deelname 
In verband met de organisatie is het van belang 
om je voor deelname aan deze dag, schriftelijk aan 
te melden. Dat kan met een mailtje naar ons 
secretariaat. awnafdeling23@gmail.com 
We vragen je om dit zo spoedig mogelijk te doen in 
verband met de te reserveren bus-capaciteit en 
aantal museum gidsen. 
Deelname aan deze excursie dag is alleen gratis 
voor betalende AVKP leden. Niet leden kunnen 
mee indien er plaatsen over zijn in de bus tegen 
betaling van € 40,-- of gratis als ze lid worden voor 
€ 50,--. 
 
Herbert Vorwerk  
Peter Seinen 

 

  

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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FIETSEXCURSIE KEMPISCHE LANG- EN KORTGEVEL BOERDERIJEN  
 
 
Op zaterdag 22 april staan er 14 fietsers gereed 
voor een excursie georganiseerd door Frank de 
Kleyn en Jelle Dekker langs historische Kempische 
lang- en kortgevel boerderijen in Best en Oirschot.  
Frank trakteert ons op een Dulfke (lokaal brood 
genoemd naar de patroonheilige Odulphus) en met 
deze energiebom gesterkt, gaan we op weg naar 
de Aarlese Hoeve.  
 

 
 
Het lijkt een boerenschuur, maar bouwhistoricus 
Dick Zweers legt ons uit hoe in de 13

e
 eeuw dit 

gebouw in gebruik was. Het was een combinatie 
van wonen en bedrijf onder één dak. Bevlogen 
vertelt Dick over de structuur van het oorspron-
kelijke skelet, waarvan nog 5 originele delen nog 
aanwezig zijn. Dendrochronologisch onderzoek 
heeft aangetoond dat het hout dateert uit 1263. Hij 
legt uit waarom dit een langgevel boerderij is en 
hoe deze in die tijd in elkaar werd gezet en opge-
trokken. In de oude houten constructie wijst hij ons 
de merktekens van de timmerman aan. De zwarte 
kleur van de balken duiden op het gebruik van de 
inpandige open stookplaats. Dick vertelt ook over 
de wijze van het houden van dieren in de stal en 
de ontwikkeling die in de loop der eeuwen daarin 
heeft plaatsgevonden. De oorspronkelijke boerderij 
is naar aanleiding daarvan ook aangepast. Er is 
een hooizolder aangebracht en ten behoeve 
daarvan is de voorkant gewijzigd zodat het hooi 
vanaf een hoge wagen direct op de zolder 
geschoven kon worden. Vanaf de hooizolder werd 
het vee van voer voorzien. Dit had gevolgen niet 
alleen voor de buitenkant, maar ook voor de 
structuur aan de binnenkant. Vanwege ons 
programma, moet Dick zich beperken tot een 
rondleiding van een uur, maar hij en wij hadden 
nog wel een uur langer door kunnen gaan. 
 
We vervolgen onze reis en Jelle neemt de 
presentatie over. Aan de hand van boerderijen 

onderweg schetst hij de ontwikkeling van de 
verschillende boerderijtypes van kopgevel naar 
langgevel boerderij. Het is aanschouwelijk 
onderwijs. We brengen een bezoek aan de 
boerderij de Burghoef uit 1789 die aangepast is 
aan de wensen van de modernere tijd. De 
eigenaar geeft ons toestemming om rond de 
boerderij te lopen. Om een voorgevel te kunnen 
verhogen heeft men een hoek aangebracht, 
waardoor er ruimte is voor een stenen gevel. Ook 
de stenen zelf vertellen een verhaal. Ze zijn 
hergebruikte, elders (in de stad) afgedankte 
stenen. Er was een tijd dat oranje (zacht 
gebakken) steen in de mode was, deze zijn echt 
gevoelig voor weersinvloeden. De donkere stenen 
zijn daar veel beter tegen bestand.  Deze boerderij 
had van oorsprong ook houten muren. Aan de 
schuin geplaatste delen onder de dakrand kun je 
afleiden dat hij in latere tijden pas “versteend” is. 
 

 
 
Achter deze boerderij staat nog een Vlaamse 
schuur en hier wordt het verhaal van Jelle over 
hergebruik van materialen door boeren weer 
bevestigd. De eigenaar heeft een oude schuur 
elders in Brabant gekocht, het skelet afgebroken 
en hier weer (met wat aanpassingen) neergezet. 
Rieten dak erop muurtjes (van hout of steen) 
eronder en klaar is de schuur.   
Na de lunch bij de Zwaan in Oirschot vervolgen we 
onze weg waarbij we regelmatig afstappen om de 
bewijzen van de ontwikkeling van de “Kempische” 
langgevelboerderij te bekijken. Jelle wordt bij elke 
boerderij wel weer bestookt met vragen, maar hij 
weet ze allemaal te beantwoorden. 
Via Boterwijk en de buurtschappen Straten en 
Aarle rijden we terug naar de start. Dankzij Frank 
en Jelle een schat aan kennis rijker. Het was weer 
een dag met een gouden randje. 
 
Gonnie vd Moosdijk 



 
 
 

16 
 

WIMA ONDERZOEKT DOOR HEEL NEDERLAND 
 
 
Hilvarenbeek 
Afgelopen week was de WIMA te gast in de Sint-
Petrus’ Bandenkerk in Hilvarenbeek. De oudste 
kerk op deze plaats zou vermoedelijk dateren uit 
990 en in opdracht van de heilige Hilsondis zijn 
gebouwd. Van de tufstenen romaanse basiliek zijn 
in 1965, tijdens een restauratie, de overblijfselen 
gevonden. De vrouwe van (Hilvaren-)beek en 
Rode, Hildewaris, heeft de kerk later verbouwd. In 
1157 werd de kerk, als een van de eerste van 
Brabant tot kapittelkerk verheven. Reden temeer 
om de historie van deze kerk met behulp van de 
Erfgoedradar nader te onderzoeken. De resultaten 
zullen over enkele weken zijn verwerkt. 
 

 
De Erfgoedradar in de Sint-Petrus’ Bandenkerk  

 
Archeologieplatform Geofysisch onderzoek 
RCE 
Op 20 april jl. werden op het Archeologieplatform 
Geofysisch onderzoek bij de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed de resultaten van het WIMA 
Erfgoedradaronderzoek bij de grafheuvels van 
Toterfout gepresenteerd. Tijdens deze presentatie 
gaf de WIMA een stappenplan van de werkwijze 

waarop in de zomer van 2016 diverse grafheuvels 
bij Toterfout in beeld zijn gebracht. 
 

 
De grafheuvels van Toterfout 

 
Nederland kent ruim 3000 grafheuvels en dit 
aantal is nog steeds groeiende. Door bestudering 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
komen er met regelmaat nieuwe heuvels bij. Een 
andere ontwikkeling is het toepassen van geo-
fysische methoden op en rond deze prehistorische 
grafmonumenten. 
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat 
diverse elementen van grafheuvels met grondradar 
zichtbaar kunnen worden gemaakt zodat zonder 
graven meer duidelijkheid over vermoedelijke 
grafheuvels kan worden verkregen. Ook liet de Erf-
goedradar zien dat vele van deze grafheuvels 
“gepimpt” zijn waaardoor zij vele malen hoger en 
breder zijn dan tijdens het oorspronkelijke archeo-
logisch onderzoek in de jaren 50. 
 
Veenhuizen 
Samen met Archeoloog Joris Coolen heeft WIMA 
onderzoek gedaan naar het Derde Gesticht van 
Veenhuizen. Het onderzoek was een combinatie 
van grondradar en magnetometer. De resultaten 
en rapportage worden deze zomer gepresenteerd.  
Het Derde Gesticht werd in 1823 gebouwd als 
onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid 
van generaal Johannes van den Bosch. In dit ge-
bouw, aangelegd rond een grote binnenplaats en 
omringd door een bevaarbare gracht, hebben een 
eeuw lang duizenden bedelaars en wezen 
gewoond. Na de sloop in 1924 kreeg de grond een 
agrarische bestemming. 
  

https://cultureelerfgoed.nl/agenda/archeologieplatform-geofysisch-onderzoek
https://cultureelerfgoed.nl/agenda/archeologieplatform-geofysisch-onderzoek
http://www.erfgoedradar.nl/photograph/grafheuvels-toterfout/
http://www.erfgoedradar.nl/photograph/grafheuvels-toterfout/
http://www.erfgoedradar.nl/wp-content/uploads/2017/04/Grafheuvels-Veldhoven-8.jpg


 
 
 

17 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
25 maart 2017 tot en met 4 juni 2017 
 

Boeken 
Rondom Sint Oeden Rode 
Macht, religie en cultuur in de Meierij 
Onder redactie van: Prof Arnoud –Jan Bijsterveld, 
Dr. Veronique Roelvink. 
Beeldredactie: drs. Jacques Biemans. 
Uitgave: Stichting Brabantse Bronnen 2016 
Pictures Publishers Woudrichem. 
 
Basiskennis Maritieme Archeologie 
Landelijke werkgroep Archeologie Onder Water. 
December 2016 

In eigen beheer uitgegeven LWAOW. 
 
Tijdschriften 
Archeologie in Nederland 
Jaargang 1 april 2017 nr.2 
Begijnen en syfilislijders. 
Archeologische verwachtingskaart van het 
Limburgse Maasdal.  
 
AWN magazine 2  
Ine Boermans aan het woord. 

 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Eenvoudig maar voedzaam. 
Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in 
Nederland 
Jozien Jobse van Putten. 
SUN Memoria 1995  
 
Niet de voeding, maar de dagelijkse maaltijd staat 
centraal. De maaltijd is immers het meest karak-
teristieke aspect van de menselijke voeding, niet 
“zomaar” het moment waarop we ons eten tot ons 
nemen: in de maaltijd wordt de menselijke inbreng 
in de voeding ten volle gerealiseerd. In de maaltijd 
komen alle aspecten van de voeding samen: De 
basisproducten, de bereidingswijze, de combinatie 

en opeenvolging van de 
gerechten, de tafelschik-
king, de tafelgenoten, het 
eetgedrag en het denken 
over eten. 
In ‘Eenvoudige maar 
voedzaam’ worden al 
deze aspecten tot heden 
in hun maatschappelijke 
context geanalyseerd. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

WATER VERBINDT ERFGOED 
 
 
Water heeft grote invloed gehad op de 
geschiedenis in de Kempen en het Peelland. Het 
bepaalde onder meer de ligging van dorpen, ste-
den en verbindingswegen, de inrichting van het 
landschap rond het water en de bouw van vele 
watermolens. In het stroomgebied van Dommel en 
Aa zijn verschillende gemeenten via de beekdalen 
met elkaar verbonden en zo kan via ‘water’ een 
gezamenlijk verhaal verteld worden over ons 
erfgoed.  

Beeklopen in Kempen en Peelland 
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In oktober tijdens de Maand voor geschiedenis en 
de Nationale archelogiedagen (13-15/10) willen we 
(een deel van) dit gezamenlijke verhaal vertellen. 
In het Erfgoedhuis is een werkgroep gestart, die 
momenteel een coördinator werft, die in oktober 
verschillende activiteiten opzet/ondersteunt voor 
professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden. 
Mogelijk kan dit uitgroeien tot een meerjarig 
project.  
Ook de AVKP-regiodag op 1 april had dit thema en 
inmiddels zijn verschillende heemkundekringen en 
archeologische werkgroepen enthousiast aange-

haakt en hebben activiteiten in voorbereiding. 
Denk aan wandelingen en fietstochten langs de 
beekdalen, een zoektocht naar de bron van de 
Gender, een tentoonstelling met plattegrond met 
vondsten in en om het water, kinderactiviteiten met 
water, het aanbrengen van het erfgoedverhaal in 
het Ekkersrijttunneltje. Zo wordt op verschillende 
plekken langs de beeklopen ons erfgoed zichtbaar. 
 
Wil je meedoen, je ideeën delen of heb je vragen, 
meld je dan op awnafdeling23@gmail.com   

 
 
 
 
 

IN MEMORIAM  GOOF VAN EIJK 
 
 
Uden 12 april 2017. 
Wat in februari begon als denken een griep te 
krijgen bleek een hele andere boodschap te 
worden. 
 
Het leven, 
een actief leven met nog veel uitdagingen en de 
tentoonstelling van het Merovingisch grafveld van 
de Schepersweg in het vooruitzicht, je moest het 
loslaten, het mocht niet meer zo zijn. Dat deed je 
zeer. 
Het glaswerk van het grafveld heb je nog gezien 
en vastgehouden. 
 
We komen met z’n allen woorden tekort. Wat 
kletsen over de archeologie, je passie. 
De gouden duim in december 2016 van de 
Provincie was zeker op zijn plaats en een 
volkomen verrassing.  
Op de voorgrond staan was niet wat je wilde. 
In een tijd waarin de wet van Malta nog niet 
gedragen werd mocht er veel gedaan worden door 
de amateurarcheoloog maar veelal moest het recht 
ook bevochten worden.  
Jij was een bevlogen man met het recht om voluit 
te gaan voor de archeologie met de ondersteuning 
van de AWN om toch te komen tot een 
archeologisch onderzoek of begeleiding.  
Ontgrondingen hadden je volle aandacht. 
 

Passie, het was geen kunst 
van het alleen maar vinden 
maar vooral het voorkomen 
dat het erfgoed verdween 
zonder het gezien te 
hebben. 
 
Goof, je inzet zal een blijvende herinnering zijn.  
Heemkundekring Uden, lid archeologische 
werkgroep 1997 – 2017. 
Archeologie blijft zichtbaar in al je publicaties. 
Dank je. 
 

 
 
Hanneke van Alphen 
Werkgroep archeologie Uden 
 

 
 
 
 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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OOK WIJ HERDENKEN GOOF MET GROTE DANKBAARHEID 
 
 
In de vorig Actueel melden we reeds dat Goof van 
Eijk ernstig ziek was en niet meer beter zou 
worden. Kort daarna kwam het bericht van zijn 
overlijden. Zijn passie voor archeologie die 
Hanneke reeds noemt en zijn grote kennis van 
Uden en omgeving, heeft hij rijkelijks met ons 
gedeeld. Goof was een van de meest actieve 
correspondenten voor AVKP actueel. Van alle 
vondsten en opgravingen stuurde hij een verslagje 
en wist bijzonderheden te vermelden.  
Zijn grote kennis en passie maakte hem ook bij 
uitstek een kritisch volger van het gemeentelijke 
archeologiebeleid. En daar ontbrak in Uden de 
eerste jaren het nodige aan. Goof bekeek alle be-
stemmingsplannen en vergunningen en signa-
leerde waar hiaten zaten in de regels voor archeo-
logie. Als AVKP hebben we samen met Goof heel 
wat zienswijzen ingediend. En het heeft gewerkt. 
Er kwam steeds beter en eerder overleg met de 
gemeente en een passend archeologiebeleid  
Bijzonder was het traject bij de verbouw van de 
Kruisherenkapel. Daarbij was ten onrechte niet 
voorzien in archeologisch onderzoek. Dankzij be-
zwaar van Goof, met onze steun, is dat er toch 
gekomen en werden restanten van de middel-
eeuwse Mariakapel ontdekt. 
Het gebied rond Slabroek was Goof in het 
bijzonder dierbaar en het is vooral aan hem te 

danken dat dat nu weer zichtbaar is. Toen vorig 
jaar in de nabije omgeving beekherstel-
werkzaamheden plaatsvonden was Goof alert en 
zag hij fouten in de archeologische verwachting. 
Dat is in goed overleg hersteld. 
Ook de ontdekking van het Merovingisch grafveld 
is voor een groot deel te danken aan Goof en zijn 
medewerkgroepleden. Het gebied was al vrij 
gegeven en de werkzaamheden waren gestart.  
De werkgroep kende de historische betekenis van 
die plek, vroeg kreeg toestemming het wegtracé 
vooraf op te graven en  herkende het bijzondere 
van de daar gedane vondsten. En zo kwam er uit-
eindelijk een volledige opgraving met unieke vond-
sten. Helaas heeft Goof de volledige uitwerking en 
presentatie niet meer kunnen meemaken. 
De vele bijdragen van Goof voor AVKP actueel 
hebben we gebundeld in een special Goof-
nummer. Maar liefst 40 pagina’s groot. Wie 
belangstelling heeft voor dit speciale nummer kan 
het bij ons opvragen. Wij hebben veel en heel 
plezierig met Goof samengewerkt en zijn dankbaar 
voor wat bij voor de archeologie in Uden en veel 
breder gedaan heeft. Dat blijft.  
 
AVKP bestuur en redactie AVKP actueel  
Tonnie van de Rijdt en Ellen van der Steen 

 
 
 
 
 

DRIE FORTEN LANGS DE “HOLLANDSE WATERLINIE” 
Excursie 2 september 

 

Ford Vechten 

 

Het rivierengebied tussen Maas, Waal en Rijn is 

altijd al van militair strategisch belang geweest. In 

de Romeinse tijd vormde de Rijn de grens tussen 

het Rijk en de Germaanse barbarenwereld, tegen-

woordig aangeduid met “Limes”, een keten van 

“Castella” (forten) en wachttorens langs de zuid-

oever. Ook in de negentiende eeuw vormde het 

rivierengebied een verdedigingszone, beter be-

kend als de “Hollandse Waterlinie”, ook omringd 

met een keten van forten.  

Drie van die forten gaan we bezoeken, op de 

locaties van Hoge Woerd en Vechten. Hoe het 

programma er precies uitziet hangt af van het 

aantal deelnemers. 
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Romeins castellum in museum Hoge Woerd 

 

Opgave: seinen@onsbrabantnet.nl 

Datum: zaterdag 2 september 2017 

Tijdspanne: 9:00- 18:00 (reistijd totaal 2 uur) 

Kosten: nader te bepalen: reis (10 Euro per 

persoon) en entreegelden (15 Euro per persoon) 

Lunch: eigen kosten 
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