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ACTIVITEITENKALENDER 
 
NOVEMBER 
11-18  Glow op het NRE-terrein 
Za 11 Afgevaardigdendag AWN, Amersfoort 
Wo 15 Erfgoedhuis gesloten ivm GLOW 
Za 18  Wandeling Bergen op Zoom, pag 3  
 
DECEMBER 
Wo 6 Meedenken over het Erfgoedhuis in 

2018, pag 10 
Wo 20 Lezing Archeologie in Kempen- en 

Peelland. Feiten en fabels over Malta 
onderzoek en de opbrengsten hieruit 
voor ons verleden door Ria Berkvens, 
pag 3 

JANUARI 
Wo 10 Nieuwsjaarsreceptie AVKP met 

lezing** 
Wo 17 Lezing Van replica tot Redbad: 

visualisatie in de archeologie door 
Yvonne Lammers-Keijsers, pag 3 

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

 
WIST U DAT... 
 
 

... we iedereen willen bedanken die mee heeft geholpen met activiteiten in de regio tijdens de 
Nationale Archeologiedagen 

... 200 kinderen en ouders zich uren hebben vermaakt met de activiteiten in en om het Erfgoedhuis 

... bijna 4.000 bezoekers in het Erfgoedhuis zijn geweest tijdens de Dutch Design week 

... het Erfgoedhuis op 15 november gesloten is in verband met GLOW 

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: 2017/2018

 November November November November/December
Wk Wk Wk Wk

45 46 47 48

Ma 1 8 kopij koerier Brabants Heem 15 22

Di 2 9 16 23  

Wo 3 Bestuursvergadering 10 Erfgoedh. gesloten vw GLOW 17 24  

Do 4 11 18 25  

Vr 5 12 19 1  

Za 6 13 Excursie Bergen op Zoom 20 2

Zo 7 14 21  3

 December December December December
Wk Wk Wk Wk

49 50 51 52

Ma 4 11 18 25 1e kerstdag

Di 5 12 19 26 2e kerstdag

Wo 6 Meedenken over Erfgoedhuis 13 Bestuursvergadering 20 Lezing Ria Berkvens 27 Erfgoedhuis gesloten

Do 7 14 21 28 Erfgoedhuis gesloten

Vr 8 15 22 29 Erfgoedhuis gesloten

Za 9 16 23 30 Erfgoedhuis gesloten

Zo 10 17 24  31 Erfgoedhuis gesloten

 Januari Januari Januari Januari
Wk Wk Wk Wk

1 2 3 4

Ma 1 Erfgoedhuis gesloten 8 15 22

Di 2 Erfgoedhuis gesloten 9 16 23  

Wo 3 Erfgoedhuis gesloten 10 Lezing/Nieuwsjaarsreceptie 17 Lezing Yvonne Lammers 24  

Do 4 Erfgoedhuis gesloten 11 18 25  

Vr 5 Erfgoedhuis gesloten 12 Deadline AVKP-Actueel 19 26  

Za 6 Erfgoedhuis gesloten 13 20 27

Zo 7 Erfgoedhuis gesloten 14 21  28

Januari/Februari Februari Februari Februari

Wk Wk Wk Wk

5 6 7 8

Ma 29 5 12 19

Di 30 6 13 20  

Wo 31 7 14 BV AVKP 21 Lezing Jan Broertjes

Do 1 8 15 22

Vr 2 9 16 23

Za 3 10 17 24

Zo 4 11 18 25

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Erfgoedhuis open Cursus Feesten & borrels Deadlines
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
15 november Geen lezing ivm GLOW 
 
20 december Archeologie in Kempen- en 
Peelland. Feiten en fabels over Malta 
onderzoek en de opbrengsten hieruit voor ons 
verleden 
Regioarcheoloog Ria Berkvens brengt samenhang 
tussen alle archeologische onderzoeken in Zuid-
oost Brabant. Lees meer op pagina 16. 
 
17 januari Van replica tot Redbad: visualisatie 
in de archeologie  
In het preHistorisch Dorp zijn afgelopen zomer 
opnames gemaakt voor de film Redbat. Dr Yvonne 

Lammers-Keijsers vertelt over verschillende 
benaderingen en doelen van visualiseren en de 
waarde die we daaraan toekennen. Replica’s 3D 
constructies, levende geschiedenis en film zullen 
de revue passeren. Lees meer op pagina 16. 
 
Excursies en archeolopen 
18 november Wandeling Bergen op Zoom 
Bezoek de Markiezenhof in Bergen op Zoom en de 
Sint Pieter van Oudenbosch op één dag en luister 
naar de verhalen van kunsthistoricus Jelle Dekker. 
Lees met 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  

 
Erfgoedhuis gesloten  
Let op, het Erfgoedhuis is gesloten:  

 Op woensdagavond 15 november omdat de 
route van GLOW over het NRE-terrein loopt en 
veel wegen zijn afgesloten.  

 Van zaterdag 23 december tot en met 
zondag 7 januari vanwege de vakantie van de 
medewerkers van het Erfgoedhuis. 

 

Prijs voor ArcheoHotspots 
De ArcheoHotspots hebben de Grote Archeologie-
prijs gewonnen. De tweejaarlijkse prijs is een 
initiatief van de Stichting Archeologie en Publiek 
(SAP) en wordt verleend aan wie het beste 
inspeelt op verhalen en verbeelden van archeo-
logie voor publiek. De prijs werd op 28 oktober in 
het Rijksmuseum uitgereikt aan Wim Hupperetz en 
Marjolein Woltering (resp. initiatiefnemer en 
landelijk projectleider van ArcheoHotspots). 
ArcheoHotpots zijn plekken waar geïnteresseerden 
onder begeleiding van archeologische vrijwilligers 
mee kunnen helpen met archeologisch onderzoek. 
Het publiek wordt betrokken bij het sorteren, 
determineren, puzzelen en plakken van vondsten. 
Ook kan men eigen vondsten laten onderzoeken 
en worden lezingen en excursies georganiseerd.  

Momenteel bestaan er acht ArcheoHotspots: 
Amsterdam (Allard Pierson Museum), ’s-Hertogen-
bosch (Groot Tuighuis), Eindhoven (Erfgoedhuis), 
Castricum (Huis van Hilde), Utrecht (Castellum 
Hoge Woerd), Nijmegen (Archeologisch Museum 
Kam), Alphen aan de Rijn (Archeon) en Arnhem 
(Erfgoedcentrum Rozet). 
 
Geschiedenis komt tot leven in Ekkersrijttunnel  
Tijdens de Nationale Archeologiedagen is de 
tunnel in Ekkersrijt tussen Eindhoven-noord en 
Son-Ekkersrijt geopend. De tunnel is door Studio 
Giftig is voorzien van beelden uit de geschiedenis.  
 

Fietstunnel omgetoverd tot rijk geïllustreerd 
geschiedenisboek  

http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
http://www.studio040.nl/tl_files/beeldbank/Tijdelijk/Graffiti studio giftig Blixembosch.jpg
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Ga vooral zelf kijken. De werkelijkheid is nog 
mooier dan de rapportages.  
http://www.studio040.nl/nieuws/43496-fietstunnel-
omgetoverd-tot-rijk-gellustreerd-
geschiedenisboek.html  
https://www.ed.nl/eindhoven/graffiti-in-tunnel-bij-
ekkersrijt-laat-historie-weer-leven~a2c3eef2/ 
 
DDW 
De DDW trok dit jaar opnieuw veel bezoekers naar 
het erfgoedhuis: om precies te zijn 3.949 
bezoekers zijn geteld in 9 dagen, bijna 4000 dus!  
 

 
Modern Archemy, foto Laurens Mulkens 

 
Een zeer geslaagd evenement dus. Naast de 
presentatie van Yen-An: Modern Alchemy, met 
een opstelling van oude objecten met een nieuwe 
bestemming (redesigned specimen), werd ook de 
vaste opstelling en inrichting van het erfgoedhuis 
goed bekeken. Bezoekers waren gecharmeerd van 
ons werk en de manier waarop onze werkplaats 
was ingericht, met de bijbehorende uitleg en 
verhalen van de leden van de AVKP, vrijwilligers 
en medewerkers.  
 

 
Historisch bankje, foto Dirk Vlasblom 

 
Iedereen: heel veel dank voor jullie inzet!  
Namens de medewerkers van het erfgoedhuis,  
Theo de Jong  
 

Nieuwe vondstmeldingen 
Herhaaldelijk worden in het Erfgoedhuis archeo-
logische vondsten gemeld. Dat gebeurt vaak 
persoonlijk door de vinder of via een berichtje op 
archeologie@eindhoven.nl. Uiteraard worden deze 
vondsten allemaal geregistreerd. Hier een korte 
opsomming van vondsten van de afgelopen drie 
maanden. 
In augustus zijn in het noorden van Eindhoven bij 
de Rijtackerweg tijdens de aanleg van een bouw-
plaats door verschillende particulieren enkele 
slecht geconserveerde munten en fibulae en ook 
enkele scherven uit de Romeinse tijd gevonden. 
De vindplaats was niet eerder bekend. Elders in 
Eindhoven (op een akker nabij Urkhoven) werd in 
september een stukje leisteen gevonden met 
daarin de indeling van een zonnewijzer ingekrast. 
Het dateert wellicht uit de zestiende of zeventiende 
eeuw. Ook van andere plaatsen in het land 
kwamen meldingen. Een weinig voorkomende 
vondst is een koperen teugelhanger die in Drunen 
werd gevonden. Dergelijke siervoorwerpen dateren 
meestal uit de dertiende en veertiende eeuw. Het 
voorwerp is rondom bedekt met een groene 
corrosielaag. Na schoonmaak zal er vermoedelijk 
een geëmailleerde versiering zichtbaar worden.  
 

 
De nokversiering uit Rotterdam 

 
De meest exotische vondst werd in augustus in het 
Erfgoedhuis afgeleverd. Deze is ongeveer een 
halve eeuw geleden gevonden tijdens bagger-
werkzaamheden in Rotterdam. Door wie en waar 
precies is niet bekend. Het is een groot deel van 
een afgesleten aardewerken nokversiering van 
een huis, daterend uit de jaren circa 1200-1500. 
Het heeft de vorm van een mensenhoofd. 
Dergelijke nokversieringen komen vooral voor in 
West-Vlaanderen en Zeeland. Dit zeldzame 
museale voorwerp, dat bijna 25 cm hoog is, zal 

http://www.studio040.nl/nieuws/43496-fietstunnel-omgetoverd-tot-rijk-gellustreerd-geschiedenisboek.html
http://www.studio040.nl/nieuws/43496-fietstunnel-omgetoverd-tot-rijk-gellustreerd-geschiedenisboek.html
http://www.studio040.nl/nieuws/43496-fietstunnel-omgetoverd-tot-rijk-gellustreerd-geschiedenisboek.html
https://www.ed.nl/eindhoven/graffiti-in-tunnel-bij-ekkersrijt-laat-historie-weer-leven~a2c3eef2/
https://www.ed.nl/eindhoven/graffiti-in-tunnel-bij-ekkersrijt-laat-historie-weer-leven~a2c3eef2/
mailto:archeologie@eindhoven.nl
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binnenkort worden geschonken aan het Bureau 
Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente 
Rotterdam. 
 
Laurens fotografeert schedels 
Laurens Mulkens werkt momenteel aan een 
project om schedels te fotograferen voor het te 
verschijnen boekje ''Schedels lichten''. Het gaat om 
om alle schedels uit de vitrinekast in het 
Erfgoedhuis, Het fotograferen is onderdeel van het 
digitaliseren van alle archeologische objecten voor 
het digitale archief van de gemeente Eindhoven, 
tevens worden de foto's gebruikt voor het boekje 
van Piet van den Boom een dichtbundel zoals ook 
het "Het Pauwenpootje" wat in 2016 is uitgebracht 
door het Erfgoedhuis. 
 

 
Laurens fotografeert schedels 

 
Verdwenen vitrines 
Onder het Eindhovense Stadhuisplein bevindt zich 
een diepe parkeergarage. Sinds de opening 
daarvan in 1997 staan in de onderste kelder drie in 
de vloer verankerde ijzeren vitrines met in totaal 24 
grote vondstdozen scherven en andere archeo-
logische vondsten. Die vondsten zijn in 1995 
opgegraven voorafgaand aan de aanleg van de 

parkeerkelder. De vitrines zijn onderdeel van de 
kustroute ‘De Rode Loper’ die gaat van de 
Catharinakerk naar de Dommel en zijn eigendom 
van de gemeente Eindhoven. De vondsten zijn 
geleend van het archeologisch depot van 
Eindhoven. Tijdens een rondleiding voor studenten 
werd in oktober toevallig ontdekt dat de drie 
vitrines zijn verdwenen. De eigenaar van de 
parkeerkelder is om opheldering gevraagd, maar 
er is nog geen antwoord. 
 
Stagiaires en studenten in het Erfgoedhuis 
Van oudsher zijn in Eindhoven leerlingen van 
middelbare scholen en archeologie-studenten van 
universiteiten en andere opleidingen actief. Sinds 
het bestaan van het Erfgoedhuis (2015) is er 
bovendien een opvallende toeloop van (vaak niet-
Nederlandse) studenten van de Eindhovense 
Design Academy die inspiratie komen opdoen. 
Afgelopen maanden zijn lezingen en lessen 
verzorgd en is informatie gegeven aan studenten 
uit onder andere Lithouwen, Brazilië, IJsland, Zuid-
Afrika, Engeland, Frankrijk, Zweden, China en 
Singapore. 
 
Boek over opgravingen Meerhoven 
Begin augustus kon het manuscript van het boek 
over de grootschalige opgravingen in Eindhoven-
Meerhoven (2000-2012) eindelijk worden voltooid. 
Een maand later is het manuscript naar de 
uitgever gebracht. Het is nu in productie en naar 
verluidt zal het nog dit jaar verschijnen. In Meer-
hoven werd hier een oppervlakte onderzocht van 
206.157 vierkante meter met 7466 archeologische 
grondsporen en 35610 vondsten. Aan de opgra-
vingen werkten in totaal 248 personen mee die 
samen 4450 werkdagen met het veldwerk bezig 
waren. Het boek is geschreven door negen 
verschillende auteurs en heeft tien hoofdstukken 
en ruim 230 afbeeldingen over landschap, 
archeologie, geschiedenis en stedenbouw.  

 
 
 
 

OPROEP: STEUN HISTORISCHE VERENIGING BRABANT 
 
 
Voor het Brabantse Erfgoed is veel belangstelling, 
zoals blijkt uit deelname aan lezingen, nieuw 
onderzoek en nieuwe (jonge) mensen die er mee 
bezig zijn. Daarom is het merkwaardig dat de 
belangstelling voor publicaties lijkt af te nemen. 
Steeds minder abonnees voor het Noordbrabants 

Historisch Jaarboek en het tijdschrift In Brabant 
hebben het voortbestaan van deze media in 
gevaar gebracht. Deze publicaties krijgt men door 
lid te worden van de Historische Vereniging 
Brabant (50 euro/jaar). Belangstelling in 
geschiedenis? Wordt lid! http://www.hvbrabant.nl/ 

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

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Middelbeers - Hertog Jansstraat 30 
(proefsleuven) 

RAAP Okt. 2017 

Best - Veldweg-Ringweg (proefsleuven) ?? 2017 

Geldrop-Nieuwendijk (proefsleuven) ?? 2017? 

Valkenswaard - Dommelseweg 112-118 
(proefsleuven) 

?? 2017? 

Budel – Cranendoncklaan 92 (proefsleuven) ?? 2017? 

Son – Dommelstraat (proefsleuven) ADC ArcheoProjecten 2017 

Aalst – Emmastraat (archeologische begeleiding) ?? 2017 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2017 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? 2017 

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

Bergeijk/Eersel - EVZ De Run (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2017? 

Valkenswaard – fietspad De Malpie 
(archeologische begeleiding) 

?? 2017? 

Geldrop- Burghtstraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Westerhoven – St. Servatius (proefsleuven) ?? 2018? 

Oirschot – Aarlese Heide Challenge 
(proefsleuven) 

?? 2018 

Eindhoven - Vestdijk 22 (opgraving) ?? 2018? 

Eindhoven – Anth. Fokkerweg fietspad ?? 2018? 

 
 
 
 
 
 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Rapport Best-Aarle gereed 
Op vrijdag 13 oktober om 14.00 uur zijn in de 
Tiendschuur (Land van Jeroen Bosch) aan de 
Hagelaarweg 21 in Best de uitkomsten van het 
grootschalige archeologische onderzoek van Best-
Aarle gepresenteerd. De opgravingen zijn erg 
bijzonder en worden in een speciale bijeenkomst 
toegelicht. Tevens zal het eerste exemplaar van 
het onderzoeksrapport worden overhandigd aan 
de gemeente Best. 
 
In het 60 ha grote plangebied Aarle, gelegen aan 
de noordwestzijde van Best, zal de komende jaren 
een nieuwe woonwijk verrijzen. Vooronderzoek 
had in het gebied in 2009 en 2010 tal van vind-
plaatsen uit de late prehistorie tot en met de 
Nieuwe tijd aan het licht gebracht. Gezien de 
verspreiding en uitgestrektheid van de vind-

plaatsen en de omvang van de geplande 
woningbouw, was behoud door planaanpassing 
geen reële optie. Om die reden heeft de gemeente 
besloten om de aanwezige vindplaatsen op te 
graven. Deze opgravingen zijn in 2011 en 2012 
uitgevoerd door een team archeologen van 
Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) en 
het voormalige Diachron UvA bv.  

Impressie van de opgraving tijdens de open dag 
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Het archeologische onderzoek richtte zich op de 
langetermijnontwikkelingen in bewoning en om-
gang met het landschap en op de integratie van 
lokale gemeenschappen in wijdere uitwisselings-
netwerken. Uit de opgravingen blijkt dat er vanaf 
de late bronstijd tot nu bijna continu bewoning is 
geweest in Aarle. Zo zien we vanaf de late brons-
tijd tot en met de Romeinse tijd het nederzettings-
systeem veranderen van verspreid gelegen 
boerenerven in een gebied met open bossen met 
eiken en elzen naar meer geconcentreerde 
bewoning van enkele nabijgelegen boerderijen in 
een open, meer grootschalig ingericht bomenarm 
landschap. De middeleeuwse bewoning kon 
worden gevolgd in een ononderbroken reeks van 
opeenvolgende erven van de late negende tot de 
late negentiende eeuw, een periode van ruim 
duizend jaar: een uitzonderlijk ensemble dat inzicht 
bood in onder andere de ontwikkeling van 
huisbouw, erfinrichting en de opkomst van de 
potstal. Door de middeleeuwse bewoning in nauwe 
samenhang te onderzoeken met het cultuurland-
schap, blijkt dat de verplaatsing van nederzet-
tingen onderdeel vormde van een gefaseerde 
uitbreiding van het akkerareaal en dat de potstal 
een intensivering van een reeds lang bestaande 
praktijk is.  
 

 
Overzicht van de opgegraven structuren uit de diverse 
tijdsperioden in Best-Aarle. 

 
Ria Berkvens  
[Red.: Het totale artikel is als losse bijlage bij deze 
Actueel opgenomen] 
 
Crematieresten uit de IJzertijd in Boekel 
Op de plaats waar de firma van Grunsven bouwt 
aan het project Parkzicht in Boekel is afgelopen 
zomer een opgraving gedaan van zes crematie-
graven die waarschijnlijk uit de Vroege IJzertijd 

stammen (800-500 voor Christus). Het rapport van 
de archeologen van Econsultancy is nog niet klaar 
maar deze informatie is al ‘gelekt’ en meer is te 
lezen in een artikel uit het Brabants Dagblad op de 
website van van Grunsven. Het terrein van de 
opgraving ligt in het verlengde van de vindplaats 
van sporen van boerderijen uit de brons- en 
ijzertijd. Er zijn daar in 2004 twee zeldzame, want 
complete, grote (voorraad)potten gevonden, de 
zogenoemde Joekels van Boekel. Deze opgraving 
is indertijd uitgevoerd door het bureau Archeologie 
van gemeente Eindhoven.  
 

 
 
In vier van de nu gevonden zes graven is een urn 
met verbrande botresten gevonden. Op youtube 
staat een filmpje van deze vondst. Het filmpje is te 
vinden met de trefwoorden: Boekel, crematie-urn. 
Behalve de ijzertijdvondsten zijn ook paalsporen 
gevonden van een middeleeuwse boerderij met 
waterput en een bijgebouw. We wachten met 
spanning het rapport af. 
Martha van Eerdt, namens de Archeologische 
werkgroep Heemkunde Boekel 
 
Zonnewijzer Gevonden in Eindhoven 
In september is er op een akker in Eindhoven aan 
de Zeggenweg een bijzondere vondst gedaan. Het 
betreft een in leisteen gegraveerde zonnewijzer. 
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Mogelijk is de zonnewijzer nog uit de late-
middeleeuwen. Er is duidelijke gelijkenis met een 
5-tal fragmenten van dergelijk wijzers die bij 
voormalig kasteel Kuinre gevonden zijn. Zeldzaam 
is de compleetheid van dit exemplaar. 
 
Helmond in 100 stukskes 
In Helmond zijn vorig jaar bij een sanering 
duizenden vondsten verzameld uit een oude 
vuilnisbelt. De vondsten zijn getuigenissen van het 
huiselijk leven tijdens een woelige periode van de 
moderne geschiedenis tussen 1930 en 1957: de 
crisis van de jaren ’30, de schaarste tijdens de 
tweede wereldoorlog en de wederopbouw na de 
oorlog. De vondsten zijn aanleiding om 
jeugdherinneringen op te halen bij ooggetuigen: de 
inmiddels oudere generatie. Door de verhalen vast 
te leggen krijgen de vondsten betekenis, blijven 
herinneringen behouden en leren jongeren van het 
verleden. We zoeken: ooggetuigen: die uit hun 
eigen ervaring verhalen willen vertellen over deze 
tijd; liefst natuurlijk anekdotes waarin bepaalde 
voorwerpen een rol spelen, verhalenvangers: die 
deze verhalen op een aantrekkelijke manier op 
schrift willen stellen, beeldvangers: die portretten 
maken van de vertellers en de voorwerpen die een 
rol spelen in hun verhaal of verhalen.  
 
Verhalen en vondsten worden gebundeld en reizen 
volgend jaar met een expositie langs verzorgings-
huizen, buurthuizen en scholen. Het project 
‘Helmond in 100 stukskes’ is een samenwerking 
tussen het Kunstkwartier, de stadsdichter van 
Eindhoven (Piet van den Boom), de stadsschrijver 
van Helmond (Tania Heimans) en stadsarcheoloog 
(Theo de Jong). 
 

 

Heb je belangstelling om mee te doen? Meld je 
dan aan bij het Kunstkwartier, liefst per mail: 
100stukskeshelmond@gmail.com of info@kunst-
kwartier.nl en geef je op voor het project ‘Helmond 
in 100 stukskes’ (https://www.ed.nl/helmond/het-
verhaal-bij-een-gebit-uit-1950~ae0a3932/). 
 
De Kardinaal en het Apostelhuis 
Geboren en getogen op ’t Hout heeft Henk 
Goossens al vele jaren een binding met het 
Apostelhuis. Bronnen en gegevens over de 
oorsprong en het verloop van dit bijzondere ouden-
van-dagen tehuis zijn nu bijeen gebracht en door 
Henk Goossens en Marinus van den Elsen 
gebundeld. Het boekje ‘De Kardinaal en het 
Apostelhuis’ wordt eind november 2017 uitge-
geven door de Heemkundekring Helmont in 
samenwerking met de Heemkundekring Myerle.  
 

 
Het Apostelhuis 

 
Kardinaal Van Enckenvoirt (1464-1534) was, 
vanuit het verre Rome, de stichter van het 
Apostelhuis. Hij was een zeer invloedrijk man die 
omgang had met de ‘groten’ van zijn tijd (o.a. paus 
Adrianus VI en keizer Karel V). Ondanks dat 
vergat hij zijn geboortedorp Mierlo-Hout niet. Al 
tijdens zijn leven had hij het plan opgevat om op ’t 
Hout de armen en zieken te willen helpen. Pas na 
zijn dood kwam het Apostelhuis ook daadwerkelijk 
van de grond. Een omgracht huis uit de late 
middeleeuwen werd omgevormd tot het Apostel-
huis: een huis bedoeld voor twaalf hulp-
behoevende oude mannen afkomstig uit Mierlo en 
Mierlo-Hout. Het Apostelhuis maakte, vanaf het 
begin, roerige tijden door; oorlogsgeweld en 
andere rampspoed volgden elkaar op. Toch 
functioneerde de stichting in de zestiende eeuw 
meer dan behoorlijk. In de achttiende en 
negentiende raakte het Apostelhuis in verval 
waardoor sloop onvermijdelijk werd. Een 
verwoestende brand in 1934 legde ook de 
eeuwenoude 

mailto:100stukskeshelmond@gmail.com
mailto:info@kunst-kwartier.nl
mailto:info@kunst-kwartier.nl
https://www.ed.nl/helmond/het-verhaal-bij-een-gebit-uit-1950~ae0a3932/
https://www.ed.nl/helmond/het-verhaal-bij-een-gebit-uit-1950~ae0a3932/
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Apostelhoeve in de as. Gelukkig werd direct 
besloten een nieuwe boerderij op te bouwen en is 
de omgeving als wandelpark ingericht. Zo kunnen 
we nog altijd genieten van een landelijke oase in 
Mierlo-Hout met een boeiend verleden.  
 
Uden Moleneind 
Uiteindelijk toch archeologisch onderzoek op 
Moleneind. Een plek met veel archeologie in de 
bodem is uitgekozen door de gemeente om de 
daar aanwezige sportvelden te reconstrueren. Er is 
een mooi plan gemaakt. Het hele sportgebied zou 
voorzien worden van drainagesysteem en er zou 
een kunstgrasveld aangelegd gaan worden. Er is 
rekening gehouden met de bestaande molen in het 
gebied, de nabijheid van de snelweg maar de 
archeologie was men vergeten. Al vanaf oktober 
2016 heeft de werkgroep archeologie geprobeerd 
een gesprek aan te gaan met de projectgroep. 
Door toedoen van ArchAeO is het uiteindelijk toch 
gelukt om in gesprek te komen bij de gemeente. 
Het gevolg is dat er een verkennend boor-
onderzoek heeft plaatsgevonden. Uit de boringen 
is naar voren gekomen dat het hele gebied bestaat 
uit oude akkerlagen. Er is met de boringen 
materiaal gevonden uit de IJzertijd tot aan de late 
middeleeuwen. De hoge verwachtingswaarde voor 
het gebied worden dus bewaarheid. 
Het plan werd weer gepresenteerd nu met een 
opgestelde begroting. In de begroting is geen 
bedrag opgenomen voor mogelijke archeologie. 
Het plan is nog steeds niet archeologievriendelijk.  
Er is door de werkgroep archeologie ingesproken 
tijdens de raadsvergadering over de begroting.Het 
plan wordt nu overgedragen aan andere personen, 
beginnen we weer van vooraf aan? We houden het 
plan in de gaten. Belooft is de werkgroep te 
betrekken bij de verdere ontwikkelingen?! 
 
Archeologische inspectie aan de Veghelsedijk 
Uden 

 
 

Tijdens de maanden juni/juli van dit jaar is in 
opdracht van de gemeente Uden de riolering van 
de Veghelsedijk vernieuwd. De Werkgroep 
Archeologie van de Heemkundekring heeft deze 
buitenkans aangegrepen om ter plekke uitgebreid 
archeologische inspectie te doen. Onze insteek 
was tweeledig, namelijk een algemene inspectie 
naar sporen uit het verleden en een specifiek 
onderzoek naar overblijfselen van de vroegere 
stoomtramlijn Veghel-Uden-Oss. Waarschijnlijk is 
dit een deel van een houten telefoonpaal. 
 
Tevens is er een mijlsteen gevonden, deze is in 
Archis opge-nomen. Materiaal: Luikse kalksteen, 
afmetingen: doorsnede = 105 mm, breedte = 110 
mm, lengte 560 mm.  
 

 
 
Het gedeelte van de steen dat zich oorspronkelijk 
boven de grond bevond is rondom, aan vier zijden, 
gefrijnd, met op één brede zijde het gebeiteld 
inschrift “2”; de bovenzijde van de paal is halfrond. 
Datering: de tweede helft van de 18de eeuw t/m de 
eerste helft van de 19de eeuw. Het getal “2” duidt 
meest waarschijnlijk op de nog af te leggen 
afstand, in Rijnlandse mijlen of kilometers, tot het 
eindpunt van de weg, ergens in Uden.  
Deze mijlpaal vormde vrijwel zeker één van de 
markeringen van de eerste grindbedweg die 
Veghel met Uden verbond. De mijlpaal is blijven 
staan totdat de weg verhard werd. 
 
De stoomtramlijn 1885-1939. 
Deze werd in de volksmond ook wel de goede 
moordenaar genoemd. Het spoorbed van de 
stoomtramspoorweg Veghel-Uden-Nistelrode-Oss 
hebben we aangetroffen. De baan van het spoor is 
goed te zien in de coupe. Allereerst hebben we 
gezocht naar de exacte locatie van de 
stoomtramrails. Dit was nog niet zo eenvoudig, 
aangezien de omwonenden verschillende ideeën 
hadden waar deze gelegen zouden moeten 
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hebben. Uiteindelijk hebben we deze gevonden 
aan de linkerzijde van de weg, gezien vanuit het 
centrum van Uden en wel onder de rij bomen 
welke later zijn geplant. We hebben ook nog 
restanten van de spoorrails gevonden zoals te zien 
op onderstaande foto links waarbij een stuk rail is 
gebruikt als erfscheiding en meerdere stukken op 
de foto rechtsonder bij een omwonende. 
De rails zijn eveneens opgenomen in Archis. 
 

De coupe van het spoorbed van de tramlijn naast de 
Veghelsedijk en vlakbij het MRK. 

 
 
Jos Kempkens 
Foto’s zijn gemaakt door leden van de werkgroep/ 
Provinciaal archeoloog 

 
 
 
 
 

UITNODIGING: MEE TE DENKEN OVER HET ERFGOEDHUIS IN 2018 
6 december 
 
De vaste deelnemers en helpers bij de activiteiten 
in het Erfgoedhuis hebben het vast ervaren: de 
laatste tijd was er de nodige onduidelijkheid over 
de organisatie van die activiteiten en wie voor wat 
verantwoordelijk was. Dat hangt deels samen met 
nu al enige tijd, de afwezigheid van de coördinator, 
Angelique. Maar zeker ook met onduidelijkheid en 
onzekerheid over waar we met het Erfgoedhuis 
naar toe willen en wat mogelijk is. Als bestuur 
maken we ons daar ook zorgen over. In overleg 
met de gemeente is besloten daar gezamenlijk 
over in gesprek te gaan. 
 
Wij nodigen je van harte uit om woensdag 6 
december van 20.00 tot 21.00 uur mee te denken 
over het Erfgoedhuis in 2018. We willen een 
gezamenlijke agenda maken voor volgend jaar. En 
we gaan meer duidelijkheid brengen in rollen en 
taken. 

Ben je geïnteresseerd in onderwerpen als: 
publieksbereik, kennisontwikkeling, onderzoeks-
activiteiten en de waakhondfunctie kom dan op 6 
december naar het Erfgoedhuis. We beginnen om 
20 uur.  
 
Vriendelijke groet, 
Ellen van der Steen, Tonnie van de Rijdt, Marloes 
Groot en Frans Dijstelbloem (Gemeente Eind-
hoven) 
 
Frans is Cultivator-adviseur Slimme en Gezonde 
Stedebouw. Uitleg hierbij geeft hij graag. Marloes geeft 
samen met Wim Canninga leiding aan de afdeling 
Omgevingskwaliteit (Archeologie, Erfgoed, Planologie, 
Stedenbouwkunde en Wonen). Erfgoed en dus het 
Erfgoedhuis vallen onder haar verantwoordelijkheid 
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KASTEEL MIERLO 
 
 
Tot omstreeks 1800 kende Mierlo een imposant 
kasteel, dat omgracht was en voorzien van een 
voorburcht. Hoewel van het kasteel tegenwoordig 
niets meer in het veld te herkennen is - het terrein 
bestaat uit licht glooiend grasland en wordt 
doorsneden door een sloot – is het kasteelterrein 
in 2014 aangewezen als gemeentelijk 
archeologisch monument. In de bodem lijkt 
namelijk nog van alles bewaard te zijn van dit 
imposante gebouwencomplex. De gemeente 
Geldrop Mierlo heeft een informatiebord laten 
plaatsen bij de plek waar het kasteel heeft 
gestaan, maar wil graag middels film en animatie 
een visualisatie laten maken waarmee de inwoners 
en bezoekers van de gemeente de historische 
context en het historische verhaal op een 
aansprekende manier kunnen beleven. Het idee is 
om dit te doen middels een aantal korte films 
waarin telkens een specifiek thema wordt belicht 
en met daarin ook een 3D animatie van het 
kasteel. 
 

 
Informatiebord met doorkijk op het oude kasteel aan de 
Kasteelweg. 

 
In 1990, 2015 en 2016 zijn op het terrein enkele 
archeologische onderzoeken uitgevoerd om een 
beter zicht op de archeologische resten te krijgen. 
Tijdens een proefsleuvenonderzoek door RAAP in 
2016 zijn verspreid over het terrein humeuze 
vullingen aangetroffen die in verband gebracht 
kunnen worden met de oude kasteelgracht. De 
globale ligging van het hoofdgebouw wordt 
gekenmerkt door dikke puinlagen over een gebied 
van ca. 30 bij 27 m. Mede door het niet diep 
kunnen graven van de proefsleuven (grondwater) 
zijn hierbinnen geen muurrestanten aangetroffen. 
Het grondradaronderzoek uit 2015, dat uitgevoerd 

werd door de AVKP en de WIMA, vertoont binnen 
dit gebied een kleinere puinconcentratie die 
duidelijk in verband staat met de “woontoren” van 
het hoofdgebouw.  
 

 
Globale reconstructie van het kasteelterrein geprojec-

teerd op de geomorfologische kaart. 

 

De precieze ouderdom van het kasteel van Mierlo 
is onbekend. Het kasteel bestond zeker al in 1410 
maar is vermoedelijk in de 14e eeuw gebouwd. 
Ook van de oorspronkelijke vorm is nauwelijks iets 
bekend. Naar analogie van andere kastelen was er 
waarschijnlijk een woontoren (hoofdburcht) 
aanwezig en een voorburcht, alles omgeven en 
gescheiden door een gracht. In 1475 werd op deze 
voorburcht een kapel gesticht. Ook in het begin 
van de Nieuwe Tijd is er vooralsnog nauwelijks iets 
van het kasteel bekend. De hoofdburcht bestond 
onder meer uit een toren en was voorzien van 
kelders en een gevangenis. Op de voorburcht 
bevonden zich behalve de kapel vermoedelijk ook 
de paardenstallen. Het kasteelcomplex heeft 
bovendien in de loop der tijd (zoals gebruikelijk) 
veranderingen gekend. Behalve een voormalige 
hoeve bij de poort, heeft ook ter hoogte van de 
paardenstallen ooit een (ander) gebouw gestaan. 
Pas vanaf het einde van de 17e eeuw leveren 
relatief betrouwbare iconografische bronnen een 
beter beeld van het toenmalige omgrachte 
kasteelcomplex. 

 De hoofdburcht bestond uit een hoge rijzige 
“donjon” met aan de zuidzijde een bredere en 
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lagere woonvleugel. In de westelijke verbinding 
tussen de donjon en de lagere vleugel is een 
hoge traptoren gebouwd. In deze hoofdburcht 
bevonden zich onder meer de grote zaal, een 
keuken met bovenkamer en een wijnkelder. In 
de donjon was vermoedelijk ook de gijzelkamer 
voorzien. De hoofdburcht was van de westelijke 
gelegen voorburcht gescheiden door een zeer 
brede gracht. De verbinding tussen beiden 
werd gevormd door een lange houten brug met 
ophaalbaar gedeelte. De houten brug kon via 
twee doorgangen vanaf de voorburcht bereikt 
worden. Het ophaalbaar gedeelte was in het 
tweede kwart van de 18e eeuw niet meer in 
gebruik. 

 De quasi rechthoekige en ommuurde 
voorburcht lijkt niet precies in het verlengde 
met de hoofdburcht gebouwd (er is een knik 
aanwezig). Op de noordelijke hoeken en zuid-
westelijke hoek waren ronde torens voorzien. 
Rondom een binnenterrein lagen diverse 
gebouwen. De volledige zuidelijke zijde werd 
ingenomen door een groot gebouw, vermoe-
delijk in gebruik als stallen (en schuren). Langs 
de noordzijde is alleen in de noordoosthoek 
een kleiner gebouw herkenbaar dat mogelijk 
een gastenverblijf herbergt (logien). Mogelijk 
waren hier verder ook lagere vakwerken 
constructies tegen de ommuring gebouwd. 
Centraal langs de westelijke zijde vormt een 
uitspringend gebouw een eerste verbinding met 
de hoofdburcht. De tweede verbinding bevond 
zich direct ten noorden van dit gebouw. In het 
indrukwekkende poortgebouw, voorzien met 
trapgevels en vierkant torentje, was ook de 
kapel gevestigd. Bovendien was ook onder de 
brug een doorgang aanwezig die vermoedelijk 
een trap bevatte om de gracht te bereiken. 

 Aan de westzijde kon men via een stenen 
boogbrug de voorburcht bereiken. De toegang 
lijkt relatief smal. Mogelijk diende men hierdoor 
diverse goederen via de gracht te vervoeren. 
Behalve de genoemde verbinding op gracht-
niveau waren op de voorburcht immers ook 
diverse hefboommechanismen aanwezig om 
goederen via de gracht te kunnen in- en 
uitladen. 

 Ten westen van de voorburcht was nog een 
gebouw met strooien dak aanwezig. Dat het 
gebouw niet geheel onbelangrijk is (geweest), 
kan afgeleid worden uit de aanwezigheid van 
een arkeltorentje op de noordoosthoek en de 
(gedeeltelijke) omgrachting. Zowel uit icono-
grafische bronnen uit het einde van de 18e en 
begin 19e eeuw kan afgeleid worden dat hier 
nog meerdere gebouwen aanwezig waren. 

Langs de noordzijde vormde de (mogelijk later 
toegevoegde) kasteelpoort de daadwerkelijke 
toegang tot het geheel. Een ca. 80 m lange 
laan verbond deze poort met de huidige 
Kasteelweg. Zowel de aanwezigheid van een 
arkeltoren als de hier aanwezige toegang tot 
het kasteelcomplex duidt op een aanzienlijke 
ouderdom. Mogelijk betreft dit hoevecomplex 
ook de in de 2e helft van de 16e eeuw 
vermeldde ‘voormalige hoeve bij de poort van 
het kasteel’ en is het in de loop der tijd aan 
veranderingen onderhevig geweest of 
herbouwd. 

 
Hoewel de bouwkundige toestand van het kasteel 
al in de 18e eeuw te wensen over liet, betekende 
de formele afschaffing van de heerlijke rechten in 
1798 het definitieve einde. Kort na deze afschaf-
fing werd begonnen met de afbraak van het 
inmiddels bouwvallige kasteel. In 1809 stond van 
de hoofd- en voorburcht niets meer overeind. 
Alleen drie gebouwen van het westelijke complex 
(o.m. woning en schuur ) waren in het begin van 
de 19e eeuw nog in gebruik als hoeve. Ten be-
hoeve van het gebruiksgemak waren rondom deze 
hoeve eventuele grachten gedempt. De grachten 
rondom de voormalige voor- en hoofdburcht en de 
zuidwestelijk gelegen vijver waren nog steeds 
herkenbaar. Toch zou ook deze hoeve geleidelijk 
verdwijnen. Na het eerste kwart van de 20e eeuw 
vormden alleen de vervallen kasteelpoort en de 
laagtes van de voormalige grachten nog tastbare 
bewijzen van het bestaan. Na de sloop van de 
poort (midden van de 20e eeuw), de laatste 
opvullingen van de gracht door egalisatiewerk-
zaamheden en de aanleg van een nieuwe sloot 
door het oude kasteelterrein (2e helft van de 20e 
eeuw) waren de laatste zichtbare herinneringen 
aan het ooit indrukwekkende kasteelcomplex 
definitief verdwenen. 
 

 
Ingekleurde reproductie van de 17e eeuwse 

pentekening van het kasteel van Mierlo. 
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De praktische uitwerking van de film over het 
kasteel van Mierlo zal naar verwachting volgend 
jaar plaatsvinden. Naast filmen op de locatie in 
Mierlo zal er ook een draaidag gepland worden op 
een locatie elders voor de scenes die zich afspelen 
in de middeleeuwen-nieuwe tijd. Hiervoor gaan we 
op zoek naar een locatie die vergelijkbaar is met 
het kasteel in Mierlo. Deze scenes zullen met 

medewerking van figuranten gefilmd worden. Voor 
het ontwerp en het maken van de 3D animatie 
hebben we input nodig zoals bouwtekeningen, 
gebruikte materialen, hoe zag de omgeving eruit in 
die tijd etc. De film hopen we tegen de zomer te 
kunnen presenteren via de website van de 
gemeente Geldrop-Mierlo, maar zal ook via 
YouTube voor iedereen toegankelijk zijn. 

 
 
 
 
 

NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN OP 13, 14 EN 15 OKTOBER 2017  
Kort verslag van de activiteiten in de regio. 
 
Hoogeloon/Vessem, Wandeling “Op safari 
langs de Kleine Beerze” 
Mat Theunissen meldt dat hun activiteit ‘de 
archeosafari langs de Kleine Beerze’ met een 
opkomst van 36 redelijk succesvol was. 
 
Lieshout, Archeologische wandeling langs de 
Goorloop 
De wandeling in Lieshout had helaas maar 5 
bezoekers. Joop van den Baar wijt dit vooral aan 
het ontbreken van het bericht in de krant Mooi 
Laarbeek en het Eindhovens Dagblad. Joop heeft 
het filmpje van de wandeling bij de Goorloop op 
zijn facebookpagina gezet. Het is in een paar 
dagen al meer als 300 keer bekeken en dus heeft 
de wandeling achteraf toch nog de aandacht 
gehad. 
 
Aarle-Rixtel, Themawandeling op Strijp/Croy 
Aantal deelnemers: 64 
Rond Croy en Strijp gaf Henk van Beek een 
wandeling in het kader van de archeologiedagen. 
Er was volop belangstelling: 64 mensen. En dat in 
zijn eentje…. Maar het is prima gelukt. Hij had voor 
alle zekerheid een bericht (met foto) in de Mooi 
Laarbeekkrant en in De Loop geplaatst. 
 
Eersel, Wandeling “Op zoek naar de bron van 
de Gender” 

In Eersel was het bezoekersaantal boven alle 

verwachting, meldt Annie Biezen, namelijk 84!! 
Elke groep van 42 had twee gidsen, één IVN’er en 
één amateurarcheoloog. De pauze bij de lang-
gevelboerderij met uitleg was ook een groot 
succes. De tocht duurde ongeveer 3 uur, maar er 
haakte bijna niemand af. Annie denkt dat het 
succes te danken is aan de berichtgeving in alle 
plaatselijke blaadjes en huis aan huis folders voor 
de mensen, die aan de Gender wonen, maar ook 

de deelname van het IVN is bepalend geweest.Het 
was wel heel veel voorbereiding, maar daarom zijn 
ze ook extra blij met het succes. 
 

 
Volop belangstelling in Eersel. 

 
Reusel, Cultuurhistorische natuurwandeling 
De Heemkunde Werkgroep Reusel organiseerde 
zaterdag 14 oktober 2017 in het kader de Natio-
nale Archeologiedagen een gegidste cultuur-
historische natuurwandeling in Reusel-Zuid voor 
22 deelnemers. Het regionale thema van die dag is 
‘Water verbindt Erfgoed’. Daarom werd o.a. de 

Een echte archeosafari langs de Kleine Beerze. 
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Januskop bezocht, een monumentje dat staat voor 
de waterscheiding van Schelde en Maas. Ook 
leidde de wandeling langs de Reuselse Kei, het 
Acht Zaligheden-monument, de Grote en Kleine 
Cirkels en de Dodendraad uit de Eerste 
Wereldoorlog.  
 

Wandeling in Reusel 

 
De wandeling was ongeveer 6 kilometer lang en 
onderweg was voor een drankje gezorgd. De 
gidsen tijdens de wandeling waren Bernard 
Fleerakkers en Thijs van der Zanden. 
 
Schijndel, Wandeling Smaldonk in de Steentijd 
Steentijd komt tot leven bij de Smaldonken in 
Schijndel. Een boeiend kijkje in de steentijd. 
Amateur-archeologen Ruud Hemelaar en Gerard 
van Kaathoven van de werkgroep Archeologie van 
de Heemkundekring Schijndel namen zaterdag 
een groepje van 10 heemkundigen mee op hun 
prehistorische reis door de Smaldonken in 
Schijndel. In het kader van de nationale archeo-
logiedagen. Van Kaathoven wees het groepje op 
sleuven in een weiland. “Waarschijnlijk sporen van 
oude afscheidingen tussen de akkertjes. Vroeger 
stond er veel meer meidoorn als afscheiding, en 
braam."  
 

 
Foto N. Reigersman 

 

Iets verderop attendeerde Van Kaathoven de aan-
wezigen op enkele berken. ,,Die werden gebruikt 
om berkenteer van te maken, waarmee pijlpunten 
bevestigd werden aan de stok. Eerst werd gedacht 
dat het steentijdkauwgom was, omdat er vaak 
tandafdrukken in stonden. Waarschijnlijk werd er 
nog iets aan de berkenteer toegevoegd, maar we 
weten niet wat." Wat deelnemer Jan van Weert 
deed opmerken: ,,Zulke dingen wisten zij beter dan 
wij." 
Naar Brabants Dagblad 14-10-2017 
 
Geldrop, Watergeschiedenis excursie 
Plonie van Campen, IVN Geldrop meldt dat de 

historische wandeling in Geldrop niet goed is 

bezocht. Maar 3 deelnemers! Wel heerlijk gewan-

deld met dit mooie weer! 

 
Maar 3 deelnemers in Geldrop 
 
Heeze, Wandeling 'Verhalen rondom de 
samenvloeiing van Sterkselse en Grote Aa' 
Prachtig weer, poster goed zichtbaar opgehangen, 
beiden in een duidelijk geel AWN-AVKP hesje, 
stonden Guus Braun en Herbert Vorwerk om 10:00 
uur paraat op de brug voor Kasteel Heeze. Er was 
geen belangstelling voor de activiteit want er 
meldde zich niemand. Uiteindelijk hebben zij vijf 
toevallige passanten, allen dames, met enige 
verleiding, uitgenodigd om met hen de tocht te 
lopen.  
 
Tijdens de wandeling van ca. 2,5 uur kwam aan de 
orde: 
De geologie / ondergrond / loop van de beken; 
• De mens in het landschap door de tijd heen; 
• Het ontstaan van het landschap; 
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• Archeologie in en rondom het kasteel 
(Raatakkers Someren, Aardewerkvondsten 
kasteel, vuursteen op de heide, Bulders, e.d.) 

• Wandelend dorp Heeze (of beter verschuiving 
van de activiteiten en naam “Heeze” op de 
kaart);  

• Verdwenen watermolens (baksteen vondsten 
op locatie), waterbeheersing rondom kasteel en 
van de kasteelgracht; 

• Huidige landschappelijke ingrepen ten behoeve 
van waterbeheersing; 

• Fascinatie met archeologie a.d.h.v. enkele 
toevalsvondsten van her-en-der. 

De beheerder van het kasteel had na afloop voor 
koffie gezorgd hetgeen door ieder werd 
gewaardeerd en de deelnemers vonden het 
allemaal erg boeiend. Maar wel jammer dat deze 
deelnemers ook toevalsvondsten waren.  

Guus en Herbert bij het Kasteel van Heeze 

 
 
 
 
 

STADSWANDELING 24 SEPTEMBER 2017 
 
 

 
 
Op de laatste zondag van september lopen we met 
Wim van Hoof en Johan Weterings door 
Eindhoven. Ze gebruiken de bouwfasenkaart 
(gemaakt door Bauke Hüsken) als leidraad. 

Het is prachtig weer en een klein geïnteresseerd 
gezelschap gaat op stap van 14 uur tot 16.30 uur 
Wim vertelt mooie verhalen met bijzondere details.  
De bouw- en sloophistorie, industriële ontwikkeling 
en de onderlinge verhouding binnen de stads-elite 
komen ter sprake. Maar ook de markten, de 
handel en het uitgaansleven komen aan bod.  
 
In de loop der jaren is er geregeld een wandeling 
met gids, maar telkens is er wat nieuws en komt er 
een ander aspect van de stad nar voren. Het was 
vandaag een boeiende en gezellige tocht, en 
hartelijke dank voor de goede voorbereiding en de 
deskundige begeleiding.  

 
Carel van den Boom 
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ARCHEOLOGIE IN KEMPEN- EN PEELLAND.  
Lezing 20 december: Feiten en fabels over Malta onderzoek en de opbrengsten hieruit voor ons verleden 
 

 
Al sinds de jaren ’70 wordt in Zuidoost-Brabant 
grootschalig nederzettingsonder-zoek uitgevoerd 
door de beide Amsterdamse universiteiten (Gel-
drop, Hoogeloon, Riethoven, Someren). Sinds de 
invoering van de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg in 2007 is het aantal archeo-
logische onderzoeken flink in aantal toegenomen. 
Daarbij komt dat het niet alleen om grootschalige 
onderzoeken gaat maar ook kleine ‘postzegels’. 

Bovendien zijn de archeologische 
onderzoeken sterk verspreid over de 
hele regio, en wordt er ook buiten de 
oude akkergebieden opgegraven, 
waaronder de beekdalen en dorps-
kernen. Wat hebben deze onder-
zoeken en vondsten nu aan nieuwe 
inzichten in ons verleden opgele-
verd ten opzichte van de bestaande 
kennis?  
Tijdens de lezing wordt eerst inge-
gaan op de spreiding en aantallen 
van archeologische onderzoeken in 
de regio. Wat wordt er feitelijk aan 
archeologisch onderzoek in ons 
gebied nu daadwerkelijk uitge-
voerd? Vervolgens zal worden inge-
gaan op de resultaten van de 
diverse archeologische onderzoe-
ken in Zuidoost-Brabant. In combi-
natie met beeldmateriaal en recon-
structies zal een actueel beeld 

worden geschetst van de bewoningsdynamiek en 
locatiekeuze van de late prehistorie tot late 
middeleeuwen (ca. 1500 v. tot ca. 1500 n. Chr.) en 
het dagelijks leven van de mensen die hier in een 
ver verleden woonden en hoe ze het landschap 
gebruikten en inrichten. 
 
Regioarcheoloog Ria Berkvens houdt deze lezing 
op woensdag 20 december in het Erfgoedhuis 
Eindhoven. Aanvang om 20 uur. 

 
 
 
 
 

VAN REPLICA TOT REDBAD: VISUALISATIE IN DE ARCHEOLOGIE 
Lezing 17 januari 
 
Scherven en grondsporen komen pas tot leven 
wanneer we een idee hebben van hoe ze zijn 
ontstaan en wie ze achtergelaten heeft. Om een 
duidelijk verhaal te kunnen vertellen moeten we op 
zoek naar de verbeelding van het verleden. Bij het 
vervaardigen van replica’s proberen we echter het 
origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Bij het 
creëren van een groter beeld, zoals in het 
preHistorisch Dorp of bij een filmproductie moeten 
we soms missende gegevens invullen – simpelweg 
omdat we over te weinig kennis beschikken over 
bijvoorbeeld kleding of huizenbouw. Het ontstane 
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plaatje kan dan mogelijkerwijs flink naast de 
waarheid zitten. Maar hoe erg is dat? In deze 
lezing gaat Yvonne Lammers in op de 
verschillende benaderingen en doelen van 
visualiseren en de waarde die we daaraan 
toekennen. Replica’s 3D constructies, levende 
geschiedenis en film zullen de revue passeren. Al 
met al een visueel geheel! 
 
Dr Yvonne Lammers-Keijsers studeerde 
archeologie en prehistorie aan de Universiteit van 

Leiden en promoveerde aldaar in de Archaeo-
logical Sciences. Samen met haar man is zij de 
stuwende kracht achter Echo, een bedrijf dat zich 
richt op archeologisch publieksbereik waarbij 
visualisaties veelvuldig worden ingezet. Momen-
teel is zij als ad interim Teamleider Publiek en 
Educatie verbonden aan het preHistorisch Dorp in 
Eindhoven. 
 
De lezing op 15 november begint om 20 uur in het 
Erfgoedhuis Eindhoven.  

 
 
 
 
 

AVKP BASISCURSUS ARCHEOLOGIE “OP STOOM”. 
 
 
Op zaterdag 7 oktober zijn in ons Erfgoedhuis 15 
enthousiaste deelnemers van start gegaan met de 
tweede editie van de AVKP Basiscursus 
Archeologie. Tot maart 2018 worden er 10 lessen 
aangeboden waarin het archeologisch proces 
wordt gevolgd van begin tot het einde. Alle lessen 
worden verzorgd door deskundigen uit de regio en 
ook de praktijk krijgt de nodige aandacht in de 
vorm van excursies en veldwerk.  
 

 
 
In de eerste les kwamen de wetgeving, de 
organisatie en historie van de archeologie in ons 
land aan de orde. Een stevig stukje theorie. In de 
tweede les werd de geologie van onze streek 
behandeld door fysisch geograaf Jeroen Wijnen. 

Leg dat maar eens even uit in twee-en-een-half 
uur…… 
 

 
 
Na al die theorie waren we blij dat we het veld in 
konden om ons fysiek af te reageren met de 
Edelmanboor en guts. We onderzochten de 
bodemopbouw in het beekdal van de Kleine 
Dommel. Bekeken er het grondverzet om de 
waterberging van het gebied te vergroten en de 
beken weer te laten meanderen. Daarna was het 
echt tijd voor een drankje in het Heidecafé op de 
Plaetse: de natuurpoort van de Strabrechtse 
Heide. 
 
Herbert Vorwerk 
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BEELDENDE VERHALEN OVER DE GESCHIEDENIS  
VAN DE ASTENSE AA 
 
 
Zaterdagmiddag 14 oktober namen zo’n twintig 
belangstellenden deel aan een cultuurhistorische 
wandeling langs de Astense Aa tussen Deurne en 
Asten. De wandeling was georganiseerd door de 
Archeologiewerkgroep van Heemkundekring H.N. 
Ouwerling uit Deurne in het kader van de 
Nationale Archeologiedagen. Voor en tijdens de 
wandeling vertelden Anton Vissers, Louis Litjens 
en Pieter Koolen beeldend over het verleden van 
de beek en haar functie in de omgeving. 
Geïnteresseerde vragen na afloop waren er ook. 
 

 
 
De Astense Aa ontspringt op de Paalberg in de 
buurt van Neerkant, neemt tussen Heitrak en 
Liessel het water van de uit de Peel komende 
Soeloop op en vormde vanaf 1326 steeds tot 
Leensel toe de grens van Deurne met Asten en 
verder stroomafwaarts die van Vlierden met Asten. 
Rond 1460 werd zij als Den Stroom aangeduid, in 
1367 en 1465 als de Gerechte Vliet. Onder 
Leensel was de loop in 1476 niet helemaal 
duidelijk en deze stroomde toen kennelijk met twee 
takken om het daar in die tijd gelegen blokhuis. 
In 1640 werd na aanhoudende twisten tussen de 
bezitters van de Heitrak en inwoners van Asten 
een duidelijke sloot van vijftien voet breed 
gegraven als grensscheiding, die de bovenloop 
van de Aa vormt. Onder Vlierden dreef zij vroeger 
de watermolens van Ruth en Belgeren aan bij de 
plekken waar lang de enige overgangen over deze 
beek tussen Vlierden en Asten waren. Zij mondt 
verderop uit in de Grote Aa waar vroeger de 
gemeenten Asten, Lierop en Vlierden bij elkaar 
kwamen. 
 

Tijdens de ruilverkaveling in de jaren ’60 en ’70 
van de vorige eeuw werden niet alleen de 
omringende landbouwgronden heringedeeld maar 
ook de Astense Aa gekanaliseerd. In 2012 liet men 
de loop van de Astense Aa weer meanderen. Een 
van de redenen was de verbetering van de functie 
van waterberging in het gebied dat aangewezen 
was als ecologische hoofdstructuur. Bij die 
werkzaamheden zijn enkele archeologische 
vondsten gedaan, die in documenten gevonden 
geschiedschrijving van het gebied ondersteunen: 
fundamenten van de Belgerense molens en de 
molen op Ruth, munten, een speerpunt, visfuik en 
grenspaal.  
 

 
 
Op informatieborden langs de Astense Aa van 
Waterschap Aa en Maas wordt de geschiedenis 
verteld. Dat deden ook de gidsen van onze 
heemkundekring afgelopen zaterdag. Wat 
uitvoeriger en vooral beeldend en gedocumenteerd 
met resultaten van het archeologisch onderzoek 
waarbij zij in 2012 betrokken waren. Dat was maar 
goed ook, want zonder al die informatie zou een 
argeloze wandelaar zomaar voorbijgaan aan die 
eeuwenoude geschiedenis van het gebied. Er is 
niet veel meer van te zien, maar het is er wel 
heerlijk wandelen tussen beek, paddenpoelen en 
bosschages. Zeker op zo’n zonnige najaarsdag als 
14 oktober.  
 
Enthousiast werd uit de doeken gedaan hoe de 
Astense Aa vanaf de late middeleeuwen tot in de 
18

e
 eeuw een natuurlijke grens vormde tussen 

Deurne en Asten. Hoe de molens functioneerden, 
aan wie en door wie ze verpacht werden en dat in 
de Astense Aa ook dienst deed in de ontmaskering 
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van vermeende heksen. Zij werden aan touwen, 
aan weerskanten van de beek vastgehouden, te 
water gelaten. Wie kopje onderging werd vrijgepleit 

van hekserij, maar wie bleef drijven werd ‘te licht 
bevonden’, als heks beschouwd en wachtte een 
veroordeling.  

Voor wie afgelopen 
zaterdag verhinderd was: 
het gebied is toegankelijk 
via afsluitbare poorten links 
en rechts van de 
Vlierdenseweg. Er is een 
picknicktafel. Wie met de 
auto komt kan parkeren aan 
de Haamakkersweg; vanuit 
Deurne een zijweg rechts, 
circa 100 meter voor de 
toegang tot de Astense Aa.  

 
 
 
 
 

EXCURSIE BERGEN OP ZOOM MET UITSTAPJE NAAR OUDENBOSCH 
 
 
Op zaterdag 18 november organiseren wij voor 
jullie een heel leuke excursie met als bestemming 
het historische Bergen op Zoom met nog een 
tussenstop in Oudenbosch. 
 

 
 
Bergen op Zoom is een van de mooiste Brabantse 
vestingsteden, met als grootste trekpleister 
natuurlijk het “Markiezenhof”. Maar er valt veel 
meer te ontdekken en in die ontdekkingstocht 
worden we begeleid door kunsthistoricus Jelle 
Dekker. 
Omdat we onderweg toch langs Oudenbosch 
komen, beroemd om zijn natuurgetrouwe kopie 
van de Sint Pieter in Rome, doen we het stadje 
even aan. Bespaar je dus een reis naar Rome en 
ga mee met de excursie. 
Jullie worden verzocht om je aan te melden bij 
Frank de Kleyn: fadekleijn@home.nl 
Graag ook even aangeven of je de beschikking 
hebt over een auto en wilt optreden als chauffeur. 
Zonder chauffeurs gaat het feest niet door…  

 
 
Iedere passagier betaalt 10 Euro aan de chauffeur. 
Verder kost de entree voor de Markiezenhof 12 
Euro (MJK-houders 3 Euro). Verder zijn er geen 
kosten. 
 
Het programma: 
8:00- 8:30 Verzamelen bij het Erfgoedhuis en 

vertrek uit Eindhoven 
9:45- 10:30 Aankomst in Oudenbosch, starten 

met een kopje koffie 
10:30- 11:30 Bezoek aan de Sint Pieter in het 

klein 
11:30- 12:00 Vertrek naar Bergen op Zoom 
12:00- 13:00 Lunch 
13:00- 15:30 Start stadswandeling 

(Markiezenhof, vestingwerken, …) 
15:30- 16:15 Drankje om weer bij te komen 
16:15- 17:30 Terugreis naar Eindhoven  
We hopen jullie massale opkomst 
 
Frank, Jelle en Peter 

mailto:fadekleijn@home.nl
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NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN IN HET ERFGOEDHUIS EINDHOVEN 
 
 
Na weken voorbereiden was het zover. 
Zaterdagochtend 14 oktober heette Ine Pulles alle 
vrijwilligers welkom en leidde ons rond langs alle 
tafels met kinderactiviteiten. Er was weer vanalles 
te doen voor kinderen van 2 tot 99 jaar: de 
zandbak met scherven voor de allerkleinsten tot 
zoeken met de metaaldetector ‘het echte werk’ 
voor de grote kinderen. Een aantal activiteiten had 
een ‘watertintje’ om aan te sluiten bij ‘Water 
verbindt Erfgoed’, waarvoor ook Eindhoven in 
Beeld posters had samengesteld. 
 

 
 
Maar hoe word je zichtbaar als Erfgoedhuis? Ook 
dit jaar blokkeerden de hekken langs de 
Nachtegaallaan het zicht. Mensen werden dankzij 
pijlen, heren in hesjes en de vlag van Eindhoven in 
Beeld naar binnen gewezen, waar ze hartelijk 
werden ontvangen door Femia. Ze deelde de 
waterspeurtocht uit en wees iedereen de weg. En 
dan mag je kiezen. De botten op de bottentafel 
puzzelen of de hand laten zwaaien van het skelet. 
Een wapenschild tekenen, die op het schild 
plakken en je dan verkleden als middeleeuwer om 
met Marcus op de foto te gaan. Een schitterende 
fibula maken of een snorrebot, die je dan in je 
eigengemaakte buideltje mee haar huis mag 
nemen. Met Maria er een potje van maken van klei 
en bellenblazen met een natuurlijk rietje in een 
oesterschelp. En middeleeuws of romeins koken 
en dan iedereen laten proeven. Oja en mozaieken 
met scherven en tegelsschilderen, onder de 
microscoop uilenballen onderzoeken en vondsten 
sorteren en vergeet de kleurplaten niet.  
 

 
Ook voor de grote mensen was vanalles te zien: 
de foto’s van Eindhoven in Beeld, de vitrines met 
vondsten, de Waterkaart en Middeleeuws 
Eindhoven in 3D van Rob Schlooz of gewoon 
meedoen met de kinderen.  
 

 
 
De opkomst viel zaterdag wat tegen, misschien 
door het mooie weer, te weinig publiciteit of door 
het ontbreken van de coördinator. Ook waren er 
geen vragen voor het Archeologisch Spreekuur. 
Op zaterdag waren er 41 bezoekers en op zondag 
werd het gezellig druk met 159. Sommigen bleven 
de hele middag. Ook de wandeling langs de 
Dommel van Wim van Hoof was zoals altijd een 
succes en trok 25 bezoekers. We hebben 
archeologie en AVKP weer op de kaart gezet en 
kleine en grote mensen een onvergetelijke dag 
bezorgd. Iedereen bedankt voor de hulp. Zonder 
jullie was dit niet mogelijk geweest. 
 
Ellen van der Steen  
Foto’s van An van der Vleuten en Laurens 
Mulkens (ook op volgende pagina’s) 
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OP ZOEK NAAR HET MIDDELEEUWSE ERF RUVOORT! 
Persbericht gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 
Half oktober is een team van enthousiaste 
vrijwilligers uit Maarn, Maarsbergen, Leersum en 
zelfs vanuit de regio Eindhoven op zoek gegaan 
naar resten van het mysterieuze middeleeuwse erf 
Ruvoort in Maarsbergen. 
 
Middeleeuwse boeren 
Duizend jaar geleden was de Gelderse vallei een 
moerasachtig veengebied. Her en der staken 
zandruggen boven het laaggelegen veenmoeras 
uit. Deze hogere heuvels in het landschap waren 
geschikt voor bewoning. Toen de bevolking in de 
loop van middeleeuwen groeide, en de vraag naar 
meer landbouwgronden toenam, zagen de 
machthebbers in dit gebied hun kans schoon. 
Waarschijnlijk omstreeks 1050 werden op de 
dekzandruggen de eerste boerderijen gebouwd en 
akkers aangelegd.  
Herman Postema van het Regionaal Historisch 
Centrum Zuid Oost Utrecht doet al enige tijd 
onderzoek naar de oudste erven in Maarsbergen. 
Hij heeft ontdekt dat er in de elfde en twaalfde 
eeuw drie boerenhoeves in het gebied rond het 
huidige Maarsbergen hebben gelegen. De naam 
van deze boerenhoeves kennen we uit historische 
akten en geschriften: Haksvoort, Rumelaar onder 
Maarsbergen en Ruvoort. Van de eerste twee 
kennen we de locatie. (Groot) Haksvoort is zelfs 
nog steeds als boerenerf in gebruik. Maar van 
Ruvoort of Ruyvoort, zoals het in sommige 
geschriften wordt genoemd, is niets bekend. Dit 
komt vooral, omdat dit boerenerf al vóór 1440 lijkt 
te zijn verdwenen. De naam als plaatsaanduiding 
blijft in aktes opduiken, maar op historische 
kaarten ontbreekt elk spoor. 
 
Waar ligt middeleeuws Ruvoort? 
Er zijn echter wel aanwijzingen. De landschappe-
lijke kenmerken van het perceel naast museum 
Boerderij De Weistaar doen vermoeden dat dit de 
plaats van het middeleeuwse Ruyvoort kan zijn. 
Maar hoe nu verder? Via de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug kwam Herman in contact met 
vrijwilligers van de AWN (Archeologische Werk-
gemeenschap Nederland) uit de regio Eindhoven, 
die zich gespecialiseerd hebben in het opsporen 
van archeologische resten door middel van een 
grondradar. Deze grondradar meet de verschillen 
in dichtheid van de bodem tot ongeveer 2 meter 
onder het maaiveld. Middels deze techniek kunnen 
mogelijk resten van het boerenerf in de bodem 
worden opgespoord zonder te hoeven graven. 

 

 
 
Vrijwilligers aan de slag 
Ook Jan van Wolfswinkel, eigenaar van Boerderij 
De Weistaar was geïntrigeerd door Hermans 
theorie en dankzij hem kon het grondradar-
apparaat worden gehuurd. Afgelopen week zijn 
lokale erfgoedliefhebbers van de vereniging Maarn 
Maarsbergen Natuurlijk en de vereniging voor 
Dorp en Natuur Leersum-Amerongen samen met 
de Eindhovense vrijwilligers met de grondradar 
aan de slag gegaan. Ettelijke malen hebben ze het 
terrein doorkruist om zo het hele gebied 
gedetailleerd in kaart te brengen. Ze hopen in de 
verschillende dichtheden van de bodem een 
patroon te herkennen die wijst op de fundamenten 
van een boerderij of een hooiberg of de 
begrenzing van een erf. Over enkele weken zullen 
zij de resultaten van de grondradar binnen te 
krijgen. Wij hopen daarmee een eerste stap te 
kunnen zetten naar de (her)ontdekking van het 
mysterieuze middeleeuwse Ruvoort! 
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EERST- OF LAATST GEBORENE? 
 
 
Hij is er. De steentijdwerkgroep. Steentijd; niet echt 
sexy voor de meeste lezers. Maar toch een 
periode die ten grondslag ligt aan de uiteindelijke 
bevolking van onder andere ook ons deel van 
Europa. De steentijd omvat bovendien ruim 95% 
van onze menselijke geschiedenis. Daarom voor 
een relatief kleine groep geïnteresseerden toch de 
periode waar ze extra belangstelling voor hebben. 
In de afgelopen jaren is in Noord-Brabant door 
individuele liefhebbers en enkele beroeps-
archeologen aandacht geschonken aan deze 
periode. Afgezien van wat bekend is uit de officiële 
kanalen zoals Archis is er dus veel kennis en 
informatie die niet breed bekend is. Natuurlijk is er 
de APAN die zich met name op de steentijd richt, 
de onvolprezen steentijddagen en de Stichting 
Archeologie die het blad/boekwerk Archeologie 
uitgeeft met zeer lezenswaardige artikelen. 
Wat was de aanleiding dat een groep mensen bij 
elkaar is gekomen, bestaande uit leden van de 
AVKP, APAN, vrije vogels en beroeps-
archeologen? Tijdens de ledenvergadering van 
afgelopen augustus werd door het bestuur aan de 
leden gevraagd hun individuele activiteiten wat 
meer tot een groepsgebeuren te maken en andere 
leden te informeren over c.q. mee te nemen in hun 
activiteiten. Hieruit is dus de Werkgroep Steentijd  
voortgekomen. 
De werkgroep is voor een eerste keer bij elkaar 
gekomen en heeft enkele doelen en activiteiten 
voor de nabije en verre toekomst vastgesteld. 
Misschien puntsgewijs aangeven wat we willen 
doen: 

 Zo is er de behoefte de witte vlekken ten 
aanzien van de steentijd in het werkgebied van 
de AVKP, maar later ook meer naar het 
westen van Brabant, het noordelijk deel van 
Limburg en de aansluitende Belgische strook 
in kaart te brengen en met behulp van 
veldlopen te inventariseren 

 Inventariseren collecties en verzamelingen. 

 Uiteraard is hieraan vooraf ook literatuur-
onderzoek gekoppeld.  

 Dit alles zal uiteindelijk moeten leiden tot 
publicatie(s) van de opgedane kennis. 

Om dit alles te ondersteunen wordt een database 
ingericht die een GIS-systeem moet gaan voeden. 
Het einddoel van dit alles is om door middel van 
publicaties de kennis te delen met alle 
geïnteresseerden en de steentijd méér onder de 
aandacht te brengen. 
Naast dit alles gaan we ook doen aan kennis-
verbreding, zullen we ongetwijfeld zelf ook 
sprekers gaan uitnodigen en in meer of minder 
georganiseerd verband binnen- en buitenlandse 
locaties bezoeken. 
Kortom, een club mensen met ambitieuze plannen, 
waarbij theorie en praktijk gecombineerd worden 
zonder ons in overleg- en vergadertrajecten te 
storten. 
 

 
Steentijdvondsten in het Erfgoedhuis 

 
Mogelijk zijn er onder de lezers mensen die zich bij 
deze activiteit willen aansluiten of mensen kennen 
die hiervoor belangstelling hebben. Schroom niet 
om contact met ons op te nemen 
(werkgroepsteentijd@hccnet.nl), aanvullende 
informatie geven we met alle soorten van 
genoegen.  
 
Voor meer informatie over de steentijd: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steentijd  
Zoals in de kop al vermeld, dit lijkt de eerste 
werkgroep naar aanleiding van de oproep door het 
bestuur. Wie volgt? Of blijft het hierbij?! 
 
Ruud Hemelaar 

  

mailto:werkgroepsteentijd@hccnet.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steentijd


 
 
 

25 

URNGRAVEN EN MIDDELEEUWSE HOEVE IN NIEUWBOUWPLAN 
PARKZICHT 
 
Opgraving afgerond  
In juli en augustus van dit jaar werd in het 
woningbouwplan Boekel – Parkzicht een opgraving 
verricht door een team archeologen van onder-
zoeksbureau Econsultancy (Swalmen). In 2016 
werden vooraf op diverse plekken in het bouwplan 
proefsleuven gegraven om vast te stellen of in de 
bodem archeologische resten aanwezig waren. Op 
enkele plekken was dit het geval en waren de 
resten volgens de gemeente bijzonder genoeg om 
deze nader te laten onderzoeken. Het onderzoek 
werd uitgevoerd in opdracht van bouwbedrijf van 
Grunsven Erp BV, die het plan ontwikkelt.  
In totaal is een gebied van bijna anderhalf hectare 
onderzocht met proefsleuven. Bijna 4.000 m² van 
het plangebied werd uiteindelijk opgegraven. 
 

 
Een archeoloog van Econsultancy bortstelt voorzichtig 
de buitenkant van een urn schoon. De crematieresten in 
de urn worden later uitgezeefd. Foto Econsultancy 

 
Nu het veldwerk is afgerond kan er een balans 
worden opgemaakt: 
 
Urnen uit de IJzertijd 
De meest opmerkelijke vondst was een cluster van 
zes crematiegraven. Ze dateren waarschijnlijk uit 
de Vroege IJzertijd (ca 800 – 500 voor Chr.).  In 
vier graven waren de verbrande botresten uit de 
brandstapel verzameld in een urn. Twee crematie-
graven zijn destijds vermoedelijk verzameld in een 
leren lap of textielen doek die in de loop van de tijd 
is vergaan. Het cremeren van een overleden 
familielid was het gangbare grafritueel in die tijd. 
Meestal werden de crematieresten begraven onder 
een lage grafheuvel. De graven lagen dermate 
dicht bij elkaar dat het niet waarschijnlijk is dat er 
over ieder graf oorspronkelijk een grafheuvel heeft 
gelegen. Het is niet ondenkbaar dat de urnen met 
crematie zijn bijgezet in een honderden jaren 
oudere grafheuvel uit de Midden Bronstijd (ca. 

1500 v. Chr.) die destijds nog zichtbaar is geweest. 
Dat komt vaker voor. We weten dit natuurlijk niet 
zeker, maar we bevinden ons vlak bij de plek aan 
de Parkweg waar in 2004 twee grote potten zijn 
opgegraven uit die tijd: de bekende ‘Joekels van 
Boekel’. Daarbij zijn toen, net als nu, sporen van 
gebouwen uit de Midden Bronstijd en IJzertijd 
opgegraven. De crematieresten worden door een 
specialist onderzocht. Hoe klein de stukjes bot ook 
zijn, vaak kan nog het geslacht van de overle-
denen worden bepaald en grofweg de leeftijd.  
 

 
’Oudbouw en nieuwbouw’ Foto: Econsultancy 

 
Middeleeuwse Boerderij 
Uit de middeleeuwen stammen de paalsporen van 
een grote boerderij, een waterput en een 
bijgebouw. Ook zijn de karrensporen van een oude 
weg teruggevonden. De boerderij moet ergens 
tussen 1200 en 1250 zijn gebouwd en heeft er 
waarschijnlijk 20 tot 30 jaar gestaan. Het boerenerf 
stamt uit de zelfde tijd als de Agathakerk, waarvan 
de resten zich nog onder het Agathaplein 
bevinden. De plattegrond van het hoofdgebouw 
meet ongeveer 25 meter x 14 meter. Het dak van 
riet en stro werd gedragen door zeven zware 
gebinten. De wanden bestonden uit lichtere palen 
waartussen twijgen werden gevlochten die met 
leem werden besmeerd. De boerderij was 
opgedeeld in een woon- en stalgedeelte voor het 
vee. In het preHistorisch dorp in Eindhoven is een 
reconstructie van een dergelijke boerderij te zien. 
Nabij de boerderij zijn twee waterputten gevonden, 
waarvan er één was opgebouwd uit een uitgeholde 
eiken stam. Onder grondwaterniveau was het hout 
nog bewaard gebleven.  
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preHistorisch Dorp Eindhoven: Middeleeuwse boerderij 
opgegraven te Blixembosch, Eindhoven. ca 27 m lang 
en ca 12 m breed. Foto: ArchAeO 
 

Al met al heeft het onderzoek een fraai resultaat 
opgeleverd dat weer enkele puzzelstukjes toe-
voegt aan het verre verleden van Boekel. Nu het 
terrein onderzocht is kunnen de bouwwerk-
zaamheden voor de nieuwbouwwijk ongehinderd 
worden voortgezet. Gefaseerd worden er op deze 
historische plek 49 woningen gebouwd. 
www.parkzichtboekel.nl  
 
Fokko Kortlang, adviseur archeologie  
Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit 
nieuwsbericht: advies@archaeo.nl / 06-22505236 

 
Kaart van de opgegraven sporen van de middeleeuwse 
boerderij, de waterputten en het karrenspoor.  De 
crematiegraven zijn met symbolen weergegeven.  
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Boeken 
Uit Valkenburgs vroegst verleden 
Steentijd impressies uit de regio Valkenburg aan 
de Geul met speciale aandacht voor Valkenburg-
vuursteen. 
Uitgever: Stichting in onze handen van 
Valckenburgh. 
 
Kadaster 
Tijdreis over 200 jaar topografie. 
 
NAR 50 
Vuursteen verzameld. 
Over het zoeken en onderzoeken van steentijd-
vondsten en vindplaatsen. 
Auteurs: L .Amkreutz, F.Brounen, J. Deeben,, R. 
Machiels, M.T. van Orsouw en B. Smits. 
Uitgave: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Amersfoort 2016. 
 
 

Het skelet 
Beleef de historie van de skeletten van mens en 
dier, hun evolutie hun structuur en hun functie. 
Reeks: Goed bekeken, met medewerking van het 
Natural History Museum te Londen. 
 
Tijdschriften 
Archeologie in Nederland jaargang 1 nr. 3 
Het houten tijdperk. Houten gebruiksvoorwerpen 
van prehistorie tot 1300, door Silke Lange. 
In het magazine aandacht voor samenwerking van 
AWN leden met de leden van een schuilkerk in 
Zwammerdam. 
 
Archeologie in Nederland nr 4 
Onder andere aandacht voor een vroeg-
middeleeuws grafveld in Veldhoven. 
In het magazine een verslag van P. Seinen over 
geofysische technieken en Romeinse brugresten 
bij Zuilichem. 
 

http://www.parkzichtboekel.nl/
mailto:advies@archaeo.nl
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Historische geografie 
Het tijdschrift voor historische Geografie bevat 
artikelen, interviews, rubrieken, boekbesprekingen 
en een literatuuroverzicht op het gebied van de 
historische geografie. Het verschijnt vier keer per 
jaar.  
Bescherm de kust, Dorpen en hun complexe 
geschiedenis met daarbij aandacht voor de 
integratie van de historische, historisch 
geologische en archeologische gegevens. 
 
Brabants Landschap zomer en herfst 
Aandacht voor: Verdwenen venen waarbij leidraad 
is het boek: “Het ABC van de turf, 5 eeuwen 
turfwinning tussen Antwerpen en Breda” van M 
Cassaert. 
 
150 jaar Eindhoven 

Nummer 1 september 2017-10-27 Stad in groei 
van company town tot designstad. 
Beeldredactie: Huub Jacobs.  
Hoofdredactie: Peter Thoben. 
Eindredactie: Bram van der Putte. 
Uitgeverij: Optima  
 
Het eerste nummer van een reeks welke 6-
wekelijks wil verschijnen. In meer dan 30 uitgaven 
wil het schrijversteam ons meenemen in de 
recente geschiedenis van Eindhoven en daarbij 
ook het eden aanreiken en verder kijken. 
In deze eerste uitgave wordt een aantal 
onderwerpen aangestipt dat Eindhoven heeft 
gevormd en nog steeds vormt. 

 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Homo Deus 
Geschiedenis van de toekomst. 
 
In zijn eerdere boek “Sapiens” beschreef Yuval 
Noah Harari de kleine geschiedenis van de 
mensheid. Met Homo Deus richt hij zich op de 
toekomst. 
Met een vermenging 
van wetenschap, 
geschiede-nis en 
filosofie onderzoekt 
de schrijver de 
dromen en 
nachtmerries van de 
eenentwintigste eeuw- 
van de onsterfelijkheid 
tot kunstmatig leven. 
Hij stelt fundamentele 
vragen: “Waar gaan 
we naar toe? Hoe 
beschermen we onze 
kwetsbare wereld 
tegen onze eigen verwoestende krachten? En als 
we in staat zijn door technologische vooruitgang 
ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat 
gebeurt er dan met de mensen die zich niet 
upgraden? Wat voor gevolgen zal deze tweedeling 
hebben? 
Volgens Harari is het essentieel om meer te 
begrijpen van de technologische revolu-ties om 

ons heen, anders hebben we geen invloed op de 
koers van onze toekomst. Dit is Homo Deus. 
 
Boekel Bijzonder 
Elementen uit de geschiedenis van een eigenwijs 
dorp. 
Ton Thelen en Lauran Toorians. 
Gemeente Boekel 2015 

 
Boekel 700 jaar in 2013 zou opgeluisterd worden 
met een feest en een boek. Door het overlijden 
van Jean Coenen werd zijn werk afgebroken en 
ging de opdracht naar bovengenoemde schrijvers. 
Door hun inspanning en ondersteuning van velen 
is dit mooi rijk geïllustreerd boek in korte tijd tot 
stand gekomen.  
 
Carel van den Boom 
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Benut de gemeenteraadsverkiezingen.  
21 maart 2018 worden de nieuwe gemeenteraden 
gekozen. Dat is een goede gelegenheid om 
aandacht voor erfgoed te vragen en dan in het 
bijzonder voor archeologie. Het is immers de 
gemeente en dus in hoogste instantie de 
gemeenteraad die bepaalt hoe de komende jaren 
met archeologie wordt omgegaan. En wij als zeer 
betrokken burgers kunnen daar een handje bij 
helpen. Erfgoed en archeologie zullen waar-
schijnlijk in programma’s, de verkiezingsstrijd en je 
eigen keuze slechts een ondergeschikte rol 
spelen. Dat laat onverlet dat de verkiezingstijd veel 
mogelijkheden biedt hier wel over in gesprek te 
gaan met kandidaat raadsleden. Benut die 
mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld wat er in de 
verkiezingsprogramma’s van de verschillende 
partijen staat. Laat van je horen op bijeenkomsten 
en ga in gesprek met flyerende partijleden. Het 

meest effectief is als je daarbij aansluit concrete 
thema’s in je eigen gemeenten.  
 
Landelijk is er namens het hele archeologische 
veld reeds een pamflet gestuurd naar alle 
gemeenteraden over goede zorg voor archeologie. 
Wij hebben dat doorgestuurd aan alle contact-
personen met het advies dat nog eens extra onder 
de aandacht te brengen van de politieke partijen in 
de eigen gemeente. Dat is voor zover wij weten in 
ieder geval in Valkenswaard en in Eindhoven ook 
gedaan. Maar iedereen kan ook zelf actie 
ondernemen.  
 
Het pamflet is te vinden op : http://www.awn-
archeologie.nl/afdeling/avkp/wp-
content/uploads/2017/11/Pamflet-Archeologie-in-
uw-verkiezingsprogramma.pdf 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Jong geleerd... 
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