
 

 
 

 
 

JAARVERSLAG 2017 
 

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING KEMPEN- EN PEELLAND  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 2018 
  



 Jaarverslag AVKP 2017  1 

 

Inhoud 
 

2017 in hoofdlijnen ..................................................................................................... 3 

20 jaar AVKP ....................................................................................................................................... 3 

Missie en beleid ................................................................................................................................... 3 

Het Erfgoedhuis ................................................................................................................................... 3 

Naar nieuw beleid voor Erfgoedhuis en AVKP .................................................................................... 4 

Regionale samenwerking..................................................................................................................... 4 

Water verbindt Erfgoed (WaVE) .......................................................................................................... 5 

AVKP-regiodag 2017 ........................................................................................................................... 5 

Plannen voor 2018 ..................................................................................................... 6 

Beleidsplan Erfgoedhuis en aanloop naar nieuw beleidsplan AVKP .................................................. 6 

Activiteiten 2018 ................................................................................................................................... 6 

Werkgroep steentijd Brabant. .............................................................................................................. 6 

Vervolg project ‘Water verbindt Erfgoed’ ............................................................................................. 7 

Archeologisch onderzoek ........................................................................................... 8 

Veldcoördinatoren ................................................................................................................................ 8 

Vondstverwerking en restaureren ........................................................................................................ 8 

Historisch onderzoek en aanleveren informatie ................................................................................ 10 

Veldverkenningen, metaaldetectie en waarnemingen ....................................................................... 10 

Geofysisch onderzoek ....................................................................................................................... 11 

Bouwhistorisch onderzoek ................................................................................................................. 12 

Assistentie bij booronderzoek en opgravingen door archeologische bedrijven................................. 12 

Assisteren bij de opgraving Huysackers Veldhoven .......................................................................... 12 

De restauratie van een ijzertijd voorraadpot uit Huijsackers ............................................................. 14 

Zelfstandig onderzoek als vereniging ................................................................................................ 15 

Archeologie en Publiek ..............................................................................................16 

Educatie jeugd en jongeren ............................................................................................................... 16 

Nationale archeologiedagen .............................................................................................................. 16 

Andere evenementen ......................................................................................................................... 18 

Erfgoed zichtbaar maken ................................................................................................................... 18 

Archeo-Hotspot .................................................................................................................................. 19 

Tentoonstellingen en open werkplaatsen .......................................................................................... 20 

Lezingen............................................................................................................................................. 20 

Nieuwsbrieven en publicaties ............................................................................................................ 20 

Belangenbehartiging en samenwerking .....................................................................22 

Samenwerking met gemeenten ......................................................................................................... 22 

Zienswijzen, bezwaar en/of inspreken ............................................................................................... 23 

RO-advies AVKP ............................................................................................................................... 23 

Archeologie en gemeenteraadsverkiezingen .................................................................................... 23 

Bescherming en onderhoud monumenten......................................................................................... 24 

  



 Jaarverslag AVKP 2017  2 

 

Activiteiten voor eigen leden ......................................................................................25 

Excursies en Archeoloop ................................................................................................................... 25 

AVKP Basiscursus Archeologie 2017-2018 ....................................................................................... 25 

Werkgroepen ..................................................................................................................................... 26 

Nieuwe en uitgeschreven leden ......................................................................................................... 26 

Sociale activiteiten ............................................................................................................................. 26 

Financieel jaarverslag ................................................................................................27 

Toelichting op het resultaat van AWN afd. 23, AVKP. ....................................................................... 27 

Contactgegevens .......................................................................................................31 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Jaarverslag AVKP 2017  3 

 

2017 IN HOOFDLIJNEN 

 

20 jaar AVKP 
Op woensdagavond 21 mei 1997 vond de formele oprichtingsvergadering plaats van Archeologische 
Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP), als afdeling 23 van Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland (AWN). AVKP telde toen ca. 80 leden, waarvan er 42 aanwezig waren bij die vergadering. 
Inmiddels hebben we 195 leden (plus 15 uit Midden Brabant) en zijn we de grootste en ook een van 
de meest actieve AWN afdelingen. We kennen een grote variatie aan activiteiten en onze regionale 
samenwerking met vele heemkundekrijgen is bijzonder. Dat danken we aan de actieve deelname van 
veel leden en aan de goede samenwerking met het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven, de 
archeoloog van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) en andere goede contacten in de 
regio. 
AVKP strekte zich vanaf het begin verder uit dan Kempen- en Peelland met Uden, Schijndel en Boxtel 
als meest noordelijke gemeenten. Enkele jaren geleden is de regio ’s-Hertogenbosch ook deels aan 
het AVKP werkgebied toegevoegd. We omvatten nu het stroomgebied van Dommel en Aa. Contacten 
en binding met (archeologische) erfgoedverenigingen en met de afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-
Hertogenbosch zijn er wel maar vragen nadere uitbouw en versteviging. 
20 jaar AVKP hebben we met onze leden gevierd met een excursie naar Herne in Duitsland op 24 juni 
en een feestelijk barbecue op 1 juli. 

Missie en beleid 
In 2016 is een nieuw vierjarig beleidsplan vastgesteld. Missie en koers zijn niet veranderd, de wijze 
van uitvoering is geactualiseerd. 
AWN heeft een tweeledig doel: archeologie bevorderen (vergroten publiek bewustzijn en invloed 
uitoefenen bij overheden) en archeologie beoefenen. Deze doelen hebben wij voor AVKP vertaald in 
vier rollen: de missionaris (vergroten van publiek bewustzijn van de waarde van ons erfgoed), de 
goede herder en trouwe waakhond (als ogen en oren fungeren voor mogelijke bedreiging van ons 
erfgoed en archeologische vondsten en zo nodig invloed uitoefenen bij betrokken overheden), 
organisator van activiteiten (aanbieden van diverse activiteiten en voorzieningen aan de leden), 
netwerker (zorgen voor een goede informatievoorziening tussen bestuur en publiek, overheden en 
leden).  

Het Erfgoedhuis 
In het Erfgoedhuis Eindhoven werken samen: het erfgoedteam van de gemeente Eindhoven (inclusief 
de gemeentearcheoloog van Helmond), Eindhoven in Beeld, ArcheoHotspot Eindhoven en wij als 
archeologische vereniging. Onze afdeling is er gevestigd en leden zijn er vrijwel dagelijks en op 
woensdagavonden actief. Veel activiteiten doen we samen met het erfgoedteam, zo is de 
ArcheoHotspot een gezamenlijk project. Met het erfgoedteam organiseerden we tentoonstellingen, 
lezingen en werkconferenties. Tijdens evenementen zoals Open Monumentendag, de Maand van de 
Geschiedenis, Nationale Archeologie dagen en Dutch Design Week waren er tal van gezamenlijke 
activiteiten. Die worden later in dit verslag beschreven  
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De samenwerking met Eindhoven in Beeld is nog voornamelijk gericht op afstemming voor 
gezamenlijke voorzieningen en pr. 

Naar nieuw beleid voor Erfgoedhuis en AVKP  
Na een enthousiaste start in 2015 stagneerde de ontwikkeling van het Erfgoedhuis. Er is onder de 
leden sprake van stagnatie tot onvrede over wat het Erfgoedhuis nu biedt. Dat hangt samen met 
onduidelijkheid over de koers en de toekomst van het Erfgoedhuis, het gemis aan een duidelijke 
structuur en problemen in de personele bezetting van het gemeentelijk erfgoedteam. Vanaf midden dit 
jaar ontbreekt de coördinator. We zoeken nu weer naar de lijn omhoog. De bereikbaarheid is 
verbeterd en bezoekers weten het Erfgoed, als archeohotspot meer en meer te vinden. Het aantal 
‘binnenlopers’ blijft beperkt en grote aantallen zijn, buiten speciale evenementen, ook niet te 
verwachten.  
De gemeente heeft een extern onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van het Erfgoedhuis. Als 
AVKP hebben wij daarbij meegedacht en onze mening gegeven over de geschetste 
toekomstscenario’s. Een duidelijke koers van de gemeente heeft dat nog niet opgeleverd. Onze wens 
en ambities hebben wij duidelijk uitgesproken. Wij gaan voor een erfgoedbreed (archeologie, 
gebouwde monumenten en historisch landschap) kennis- en informatiecentrum, dat op termijn een 
regionale netwerkfunctie moet krijgen. Eind 2017 hebben we hier over met onze leden een eerste 
discussieavond belegd en we willen dat komend jaar verder gaan invullen met de andere partners in 
het Erfgoedhuis en ODZOB. 

Het Erfgoedhuis Eindhoven is voor AVKP een 
belangrijke locatie en partner, waar veel van onze 
activiteiten plaats vinden. Een groot deel van de 
leden woont buiten Eindhoven en voor hen is het 
Erfgoedhuis minder van belang. Zeker zolang het 
Erfgoedhuis nog geen echt regionale functie heeft 
voor Zuid Oost Brabant en verbinding met het 
noordelijk deel van Oost Brabant nog ontbreekt. 
We moeten de komende jaren een duidelijk 
onderscheid houden tussen het beleid voor het 
Erfgoedhuis, waarin wij een van de partners zijn, 
en ons eigen beleid als AVKP. Dat moeten we 
breder en voor ons hele werkgebied invulling 
geven. Zie daarvoor de Plannen 2018. 

Bankje van historisch hout voor het Erfgoedhuis, foto Dirk Vlasblom 

Regionale samenwerking 
We werken als vereniging actief aan goede contacten met heemkundekringen en andere 
erfgoedorganisaties in en buiten Eindhoven. Via heemkundekringen hebben we 36 vaste 
contactpersonen voor archeologie in 27 gemeenten. Een keer per jaar is er een regio-overleg tijdens 
de AVKP-regiodag. Ook ons jaarverslag heeft die bredere insteek. We vragen werkgroepen en 
heemkundekringen hun activiteiten op het gebied van archeologie en de zorg voor landschap en 
gebouwde monumenten te melden, zodat we met dit jaarverslag kunnen laten zien wat er zoal is 
gedaan. Dit jaar hebben zeven werkgroepen uit onze regio, plus de bij onze afdeling aangesloten 
AWN-werkgroep Schijf, op ons verzoek gereageerd. Dat zijn er minder dan voorafgaande jaren. We 
hadden zelf te weinig tijd daar actief achter aan te gaan. Zie bijlage 1 voor het overzicht van die 
werkgroepen. Ter aanvulling hebben we de informatie gebruikt die door lokale werkgroepen in AVKP-
Actueel werd vermeld.  
 
Met een bredere benadering van erfgoed komt historisch landschap meer in beeld en daarmee 
samenwerking met natuurorganisaties. Op een aantal plaatsen was die er al, zoals in Boxtel, Mierlo, 
Uden en Valkenswaard. Dit jaar hebben we, passend in het project ‘Water verbindt Erfgoed’, 
contacten met IVN gelegd. Het heeft tot enkele gezamenlijke activiteiten geleid bij de Nationale 
Archeologie Dagen. Samenwerking AWN met IVN wordt ook landelijk gestimuleerd.  
Voor Eindhoven werken we samen met de erfgoedorganisatie Henri van Abbe Stichting. 
Provinciaal zijn we vertegenwoordigd in het Noord Brabants Archeologisch Genootschap.  
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Water verbindt Erfgoed (WaVE)  
We pleiten al vele jaren voor een regionaal 
archeologiebeleid en liefst ook voor een regionale 
voorziening. In 2016 hebben we daar concrete 
stappen toe ondernomen waarbij we tevens 
kiezen voor een erfgoedbrede insteek, een 
verbinding tussen archeologie, gebouwde 
omgeving en landschap. Dat is het project ‘Water 
verbindt Erfgoed’. De geschiedenis van Oost 
Brabant wordt gekenmerkt door waterlopen en 
moerasgebieden. Water heeft in alle tijden invloed 
gehad op landschap, gebouwde omgeving en dus 
archeologie en water stroomt over de gemeentegrenzen heen. Dit zorgt voor verbinding tussen de 
gemeenten en dat heeft geleid tot onze keuze om water te kiezen als verbinding binnen de regio. 
Als eerste stap hebben we dit thema centraal gesteld voor publieksactiviteiten tijdens de Nationale 
Archeologie Dagen. De AVKP-regiodag was daar de voorbereiding voor. Dat wordt hieronder 
toegelicht. De vele activiteiten die tijdens de Nationale Archeologie Dagen plaatsvonden met het 
thema ’water’ staan verderop in dit jaarverslag, bij Archeologie en Publiek. De gemeente Eindhoven 
regelde financiering voor een ‘kwartiermaker’, Ria Berkvens, voor coördinatie van deze eerste 
publieksactiviteiten en de voorbereiding van de volgende fasen. De vervolgstappen voor dit project 
staan onder Plannen voor 2018.  
Doel van het project is de kennis over de invloed van het landschap en met name de beekdalen op de 
historische ontwikkeling van onze regio vertellen aan de hand van het thema water in relatie tot 
actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven en samen met partners uit andere beleidsvelden.  
Het erfgoedhuis als regionaal kenniscentrum is de spil om deze regionale samenwerking op het 
verhaal en de betekenis rond erfgoed te intensiveren. 

AVKP-regiodag 2017  
De AVKP-regiodag, op 1 april 2017 stond geheel in het teken van water als thema voor regionale 
verbinding voor geschiedenis en erfgoed. De regiodag vond heel toepasselijk plaats in de 
Spoordonkse Watermolen in Oirschot. Er waren 25 aanwezigen.  
De regio van AVKP komt overeen met het stroomgebied van de Dommel en de Aa, die beide in ’s-
Hertogenbosch overgaan in de Dieze. Eerst werd met grote plattegronden verkend welke beken en 
andere wateren per gemeente aanwezig zijn. Vervolgens vertelde iedere aanwezige wat het belang 
van water is in zijn of haar gemeente of werkgebied. Er werden gebouwen getoond, zoals 
watermolens en kastelen, vondsten van bijlen en speerpunten. Men had folders van fietstochten en 
zelfs schilderijen meegenomen over water. Het weer laten meanderen van beekdalen gebeurt in 
meerdere gemeenten, water is ook nu een actueel thema en kan educatief worden ingezet. En 
natuurlijk waren er leuke anekdotes over een schep waarmee een vader de Aa eerst recht heeft 
gemaakt en zijn zoon later weer laat meanderen. Er was het verhaal van sportvelden, die continue 
onder water staan, wat met kennis van vroeger te verwachten was. Een boeiende en diverse 
verzameling verhalen.  

Omdat bij een verhaal ook publiek hoort hebben 
we gevraagd wat er al in gemeenten werd 
georganiseerd rond dit thema en hoe we met 
elkaar het verhaal kunnen vertellen. Dit kunnen 
ook kleine verhalen zijn op verschillende 
locaties, waarbij AVKP zou kunnen zorgen voor 
een gezamenlijke agenda en publiciteit. In 
sommige gemeenten zijn al diverse activiteiten 
en in andere nog niet. Men was hier licht 
enthousiast over en sommigen gelijktijdig ook 
zoekend naar hoe aan te sluiten. Vanuit dit 
vertrekpunt zijn we verder gaan kijken naar wat 

er nodig is en hoe we kunnen ondersteunen. De resultaten daarvan bleken tijdens de Nationale 
Archeologie Dagen.  
 
 

  

Wandeling Smaldonk in de Steentijd 
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PLANNEN VOOR 2018 

Beleidsplan Erfgoedhuis en aanloop naar nieuw beleidsplan AVKP  
We nemen zelf het initiatief om samen met Nico Arts, Theo de Jong en Ria Berkvens onze visie op 
doel en functie van het Erfgoedhuis op papier te zetten. Die beleidsvisie bieden we aan aan 
Eindhoven in Beeld, als medepartner, en aan de gemeente, voor verdere discussie. Daar moet dan 
een gezamenlijk beleidsplan uit voort komen. 
Onze beleidsvisie zal de in de toekomst gewenste functies van het Erfgoedhuis beschrijven, de 
daarvoor benodigde structuur en voorzieningen en wat onze rol en bijdrage als AVKP daarin kan zijn. 
De ArcheoHotspot komt nog niet goed uit de verf. Ook daarvoor willen we doel, structuur en de rol van 
AVKP en vrijwilligers duidelijker invullen en vastleggen.  
 
AVKP is breder dan onze rol in het Erfgoedhuis. We moeten ons ook bezinnen over hoe we zelf onze 
rol en mogelijkheden zien in het brede erfgoedveld van Oost Brabant. Zoals een bredere 
samenwerking met heemkundekringen / erfgoedverenigingen, met het erfgoedteam van Den Bosch, 
Erfgoed Brabant, en dergelijke.  
Omdat de mogelijkheden als AVKP bestuur nu eenmaal beperkt zijn, gaan we beide trajecten na 
elkaar oppakken. Leden die graag mee willen denken, kunnen zich melden.  

Activiteiten 2018 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst is reeds een aantal plannen voor 2018 gepresenteerd en op 31 januari 
zijn ideeën en wensen van leden geïnventariseerd. Van de 11 voorgestelde beleidsthema’s hadden de 
leden de meeste tips en ideeën voor de thema’s Erfgoed onderzoeken en kennis verzamelen, Actueel 
gemeentelijk Erfgoedbeleid, Educatie (kennis delen), Zichtbaarheid archeologie (erfgoed) en Externe 
communicatie. De reacties worden meegenomen in de visie op het Erfgoedhuis en kunnen leiden tot 
concrete acties.  
 
Naast de reguliere werkzaamheden zoals vondstverwerking en restauratie, proberen we meer Cold 
Case projecten op te zetten, zoals het onderzoek 
rond Kasteel Valkenburg. 
Ook start een werkgroep met het uitwerken van de 
Middeleeuws Eindhoven in 3D. Het doel is dat dit 
tijdens de maand van de geschiedenis (oktober) 
dit operationeel is.  
 
We zijn steeds alert op landelijke en lokale 
evenementen en bekijken of en hoe we kunnen 
aansluiten bij interessante thema’s. Of een 
verbinding kunnen maken met geschiedenis. Dit 
kunnen onderwerpen zijn zoals de kastelendag, 
torendag, romeinenweek, open monumentendag, 
nationale archeologiedagen, DDW en Glow.          Dutch DesignWeek in het Erfgoedhuis 

Werkgroep steentijd Brabant 
In 2017 is de steentijdwerkgroep van start gegaan. In eerste instantie is met enkele deelnemers 
gestart, inmiddels zijn er 18 deelnemers waaronder 3 beroepsarcheologen, 6 AVKP leden, 5 APAN 
(Actieve Praktijk Archeologie Nederland) leden en 3 individuele steentijdliefhebbers. 
Als werkgebied is geheel Brabant gedefinieerd, terwijl de vaste locatie waar ze bijeen komen het 
Groot Tuighuis in Den Bosch is. 
In 2017 zijn alvast 3 veldkarteringen gehouden. Verder is de werkgroep bij elkaar geweest om de 
organisatie en doelstelling te bespreken. Besloten is, aangezien Brabant als werkterrein en de 
steentijd als periode nogal breed gedefinieerd zijn, delen van het werkterrein in combinatie met een 
deelperiode uit de steentijd te behandelen. 
Daarom wordt eerst de Kempen onder de loep genomen, met als periode het midden-paleolithicum. 
Daarvoor worden in 2018 de onderzoeksvragen en de geologische opbouw van de ondergrond van dit 
gebied vastgesteld, literatuuronderzoek gedaan en een vondstendatabase met gekoppeld GIS 
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aangelegd. Om met name dit laatste te completeren worden de heemkundekringen en individuele 
zoekers benaderd om hun eventuele steentijdcollecties door ons te laten inventariseren en 
beschrijven. Kortom, 2018 wordt een jaar waarin de activiteiten van de werkgroep ten volle kunnen 
worden ontplooid.  

Vervolg project ‘Water verbindt Erfgoed’ 
In 2017 is, naast de reeds uitgevoerde activiteiten, een plan voor de langere termijn gemaakt. Voor 
2018 reeds genoemde activiteiten, zoals deelname aan de Romeinenweek, Middeleeuwse Torendag, 
Nationale Archeologiedagen, Dutch Design Week worden gekoppeld aan dit project en zijn 
bouwstenen voor een regionale verbinding voor erfgoed. Andere reeds concrete plannen zijn:  
- Ontsluiten van erfgoedkaarten (incl Eindhoven) 

via een website a la https://atlas.odzob.nl en in 
samenhang hiermee het opstellen van een 
landschappelijke en cultuurhistorische 
structuurschets stroomgebied van de Dommel.   

- Twee maal per jaar in het Erfgoedhuis 
studiedagen met actueel erfgoedthema, zoals 
bijv. resultaten uit actuele archeologische 
onderzoeken. 17 mei 2018 wordt de eerste 
studiedag gehouden met thema “historische 
geografie van het water”.  

Een aantal ideeën vraagt nog nadere uitwerking en 
financiering, zoals: 

- In navolging van Boschologie-cursus, 
verkennen of dit ook in Eindhoven en regio kan 
worden opgezet (zowel voor burger als ambtenaar). Verbinden met diverse erfgoedorganisaties 
(heemkundekringen maar ook bijv. universiteiten). 

- Community Archaeology project Liempde (Johan Verspay) start nog niet zeker, mogelijk najaar 
2018  in Eindhoven, Best, Oirschot, Boxtel en Sint-Michielsgestel (Groene Woud). Mogelijk al 
eerder een proefopgraving in Riethoven. 

- Inrichten wisseltentoonstellingen met hulp van vrijwilligers, uitwisselen exposities met de regio. 
- Wedstrijd mooiste vondst of mooiste historische plekje in de regio (met expo?) voor spannende 

strip en/of filmpjes met website over regionaal erfgoedverhaal opzetten. 
Er zijn in de regio meer projecten en initiatieven met verwante thematiek. Verbindingen zijn reeds 
gelegd met: 

- Landschapsbiografie van De Dommel,  
- Project Beekherstel en Erfgoed van de STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
- Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel met projectplan “De groene schatkamer van een 

hoogwaardige en duurzame kennisregio”.  

- Brabantse Molenstichting met project Watermolenlandschappen in het Groene Woud. 
Toekomstkansen voor watermolens.  

- KAdE, een project voor het ontwikkelen van (een catalogus van) klimaatadaptieve ingrepen ter 
bevordering van erfgoed- en waterbeleving in de Eindhovense regio en deze te koppelen aan 
actuele transformatieopgaven. De via WaVE op te bouwen kennis kan dienen als inspirerende 
basis kan voor ontwerpopgave.  

- Gebiedsontwikkeling “Dommeldal uit de Verf”, gemeenten Eindhoven, Son en Breugel, Geldrop-
Mierlo en Nuenen. Ontwikkelen natuur (Natuur Netwerk Brabant) in Dommeldal in combinatie met 
recreatieve ontsluiting en inrichting.  

- Deelname aan “Maak ruimte voor gezondheid” Stadsregio Eindhoven: naar een consortium en 
een kennisagenda voor een gezonde stad.  
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

Zelf archeologie beoefenen staat voor veel vrijwilligers op nummer één. Dat doen we in vele vormen 
en in goede samenwerking met professionele archeologen.  

Veldcoördinatoren  
Er zijn drie veldwerkcoördinatoren die als taken hebben AVKP leden en archeologische werkgroepen 
waar nodig te ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van veldwerkactiviteiten. In 2017 is er 
geen of nauwelijks een beroep op hen gedaan. De mogelijkheden om zelf een opgraving te doen op 
vrijgegeven terreinen wordt nog weinig gerealiseerd. Komend jaar zullen we bekijken wat er nodig is 
om die mogelijkheden wel te benutten. Bijvoorbeeld door meer mogelijkheden voor veldwerkscholing 
in de praktijk en meer voorlichting aan gemeente over mogelijkheden voor onderzoek op vrijgegeven 
gebieden én de waarde daarvan voor de gemeente.  
 
Veldcoördinatie noordwest (Ruud Hemelaar) 
Het gebied dat bestreken wordt in het kader van veldwerkcoördinatie noordwest van  AVKP betreft de 
volgende plaatsen: 's-Hertogenbosch en omstreken, Vught, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Boxtel, 
Liempde, Sint-Oedenrode, Uden, Boekel, Gemert en Son en Breugel. 
Vanuit deze plaatsen is in 2017 geen beroep op ons gedaan, mede doordat in b.v. Uden en 
Meierijstad actieve archeologische werkgroepen actief zijn die hun zaakjes prima zelf kunnen regelen. 
 
Veldcoördinatie Kempen (Theo van der Vleuten) 
Ook in de Kempen is geen beroep op veldwerkcoördinatie gedaan. Maar hier helaas omdat daar 
nauwelijks ‘veldwerkers’ in heemkundekringen aanwezig zijn. Theo van der Vleuten heeft contact 
gehad met Waterschap de Dommel over herinrichtingsplannen in Aalst. Daarbij is ook gesproken over 
mogelijke inzet van vrijwilligers in gebieden met een lage verwachting. Daar is geen vervolg op 
gekomen. Zelf heeft hij waarnemingen gedaan bij de aanleg van een weg in Bladel.  
 
Veldcoördinatie Peelland (Willem van den Bosch)  
Ook uit Peelland is weinig te melden. Er heeft een opgraving plaatsgevonden aan de Hooghoefweg in 
Smeren waar alleen ijzertijd uitkwam zonder bijzondere vondsten. Er zijn 12 huizen en 96 spiekers 
gevonden en weinig materiaal. 
Bij de aanleg een fietspad en een sloot aan de Meijelse weg in Asten is bij de werkzaamheden 
meegekeken. Op aandringen van Jos van de Weerden hebben ze  geadviseerd om de 
mijnopruimingsdienst over het terrein te laten gaan. Die zijn geweest en er is munitie gevonden. 

Vondstverwerking en restaureren 
In het Erfgoedhuis zijn dagelijks en op de woensdagavonden groepjes vrijwilligers op vele manieren 
actief met het verwerken van vondsten De belangrijkste projecten in 2017 waren: 
- wassen, sorteren en determineren vondsten Helmond Suytkade 
- wassen, sorteren vondsten Aarle-Rixtel, oude opgravingen 
- sorteren en determineren keramiek ehv-rd-90/92 Kasteel van Eindhoven 
- restaureren keramiek en conserveren metaal 
- registreren vondsten uit Helmond die in de vitrine staan 
- sorteren en restaureren keramiekvondsten van het Oude Huys in Helmond. 
- restaureren keramiekvondsten van het Romeinse grafveld in Kranenbroek (Brandevoort, 

gemeente Helmond) 
Een bijzonder project was onderzoek en restauratie van een grote ijzertijd-voorraadpot uit de 
opgraving in Veldhoven. Daar wordt bij het verslag van die opgraving speciaal aandacht aan besteed. 
Ook bijzonder was de restauratie van een deel van een rupsbandtank van een militair voertuig uit 
Uden, dat is nog niet klaar. 
Verder verleenden vrijwilligers assistentie bij de verhuizing van het gemeentelijk archeologisch depot.  
In het Erfgoedhuis worden de uren vondstverwerking niet bijgehouden. Een globale berekening komt 
voor de woensdagavonden uit op zo’n 800 uur (8 vrijwilligers, 2 uur actief op 50 avonden). Voor 
overdag maar liefst 3000 uur (150 dagen, 4 vrijwilligers, 5 uur per dag). 
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De werkgroep St Oedenrode verwerkte in de eigen werkruimte materiaal uit oud onderzoek. Het 
betreft drie projecten waaraan ca. 35 uur is gewerkt. De werkgroep Uden deed dat voor zowel 
materiaal uit oud als uit recent onderzoek. Bij hen gaat het om 4 projecten, waaraan ca. 60 uur is 
besteed.  
 
In oktober is in Boxtel een eigen ArcheoHotspot geopend in het Oertijdmuseum. Daar gaan vondsten  
uit eigen projecten van de archeologische werkgroep verder onderzocht en beschreven worden en 
kunnen bewoners eigen vondstmateriaal laten determineren.  
 

Vondstmeldingen 
Herhaaldelijk worden in het Erfgoedhuis archeologische vondsten gemeld. Dat gebeurt vaak 
persoonlijk door de vinder of via een berichtje op archeologie@eindhoven.nl. Uiteraard worden deze 
vondsten allemaal geregistreerd. Vondsten uit het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld: 
- Enkele slecht geconserveerde munten en fibulae en ook enkele scherven uit de Romeinse tijd in 

het noorden van Eindhoven. 
- Op een akker in Eindhoven zijn met een metaaldetector een reeks metalen voorwerpen 

gevonden. Hieronder bevindt zich ook een aantal religieuze hangertjes en kruisjes. Het is 
opvallend dat er zoveel van deze voorwerpen op hetzelfde veld zijn gevonden. Een bijzonder 
hangertje is van zilver, waarschijnlijk dateert het uit de zestiende of zeventiende eeuw.  

- Een stukje leisteen, nabij Urkhoven gevonden, met 
daarin de indeling van een zonnewijzer ingekrast. Het 
dateert wellicht uit de zestiende of zeventiende eeuw. 
Zeldzaam is de compleetheid van dit exemplaar. 

- Een weinig voorkomende vondst is een koperen 
teugelhanger die in Drunen werd gevonden. 
Dergelijke siervoorwerpen dateren meestal uit de 
dertiende en veertiende eeuw. 

- Begin juli liet AWN-lid Carlo Spee (Boxtel) enkele 
scherven zien die lang geleden zijn gevonden op het 
terrein van kasteel Stapelen in Boxtel. De scherven 
worden bewaard door de heemkundekring van Boxtel 
en zijn afkomstig van een opgraving in 1968 waarbij 
op de plaats van het koetshuis oude funderingen 
werden gevonden. Van de scherven zijn er twee zeldzaam. Een was van een standvoet van een 
kelkvormige pot. De tweede scherf was een merkwaardig voorwerp van rood aardewerk in de 
vorm van een buis op pootjes. Na enig zoeken blijkt het voorwerp een fragment te zijn van een 
‘ringvaas’. (Fragmenten van) bloempotten en bloemvazen zijn zeldzame vondsten. Onder de 
honderdduizenden scherven die afgelopen dertig jaar zijn opgegraven in Eindhoven bijvoorbeeld 
bevindt zich slechts 1 fragment van een bloempot (van grijs aardewerk), afkomstig van een 
opgraving op het kloosterterrein van Mariënhage. Beide schreven zijn in AVKP actueel nader 
beschreven.  

- 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 in februari 2018 geschonken aan Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. 

Bij het Archeologisch Spreekuur in het Erfgoedhuis tijdens de Nationale Archeologie Dagen kwamen 
er geen meldingen of vragen. 
 
Ook heemkundekringen krijgen meldingen van vondsten. 
Een bewoonster in de Derpsestraat in Deurne melde dat 
zij al een aantal jaren terug diverse scherven aardewerk 
en vuursteen had gevonden. Deze zijn waarschijnlijk 
gevonden bij de bouw van hun huis. Daarvoor stond er de 
oude boerderij en er zaten er blijkbaar nog veel meer 
scherven in de grond. De werkgroep heeft daar dit jaar ook 
zelf onderzoek gedaan.  

Speerpunt tijdens de derminatiedag in Uden, 
Foto W. Heijmans 

Zonnewijzer  gevonden in Eindhoven 

mailto:archeologie@eindhoven.nl
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De werkgroep in Uden krijgt regelmatig vondstmeldingen van particulieren. In het bezoekerscentrum 
Maashorst werd een speciale determinatiemiddag gehouden.  

Historisch onderzoek en aanleveren informatie  
Archiefonderzoek en andere vormen van historische onderzoek worden door zes groepen vermeld 
(Boekel, Deurne, Cranendonck , Eindhoven, St. Oedenrode en Uden). In Cranendonck was dat 
specifiek gericht voor bijdragen aan de erfgoedkaarten van de gemeente.  
In totaal is aan deze vorm van onderzoek ca. 150 uur besteed, waarvan 25 uur in Cranendonck en 80 
uur in Eindhoven. 
Een bijzonder project in Eindhoven was de Vertaling van een Latijnse kroniek. David Hardy 
voltooide de vertaling (in het Nederlands) van de Latijnse kroniek van het klooster Mariënhage 
(Eindhoven). Daarin staan ook voor archeologen verrassingen. In de kroniek staat vermeld dat de 
eigenaar van het kasteel Ten Hage zijn kasteel schonk voor de stichting van het klooster (dat 
gebeurde in 1420) en dat de schenker toen een nieuw huis liet bouwen waarvan de funderingen 
werden gelegd vóór de brug naar de ingang van het klooster. Dat nieuwe huis is het Kasteel van 
Eindhoven en de brug is die over de stadsgracht (de huidige Vestdijk) naar Mariënhage. Tot dusver 
werd aangenomen dat het Kasteel van Eindhoven in de jaren 1413-1420 werd gebouwd. Ook staat 
vermeld dat de gebouwen van Ten Hage vrij slecht waren in verband met lemen wanden en daken 
van stro. Het kan zijn dat hiermee bijgebouwen worden bedoeld bij de bakstenen donjon van Ten 
Hage.  
 
Zes lokale werkgroepen melden dat ze informatie hebben aangeleverd aan bedrijven voor 
vooronderzoek. Dat zijn Boekel (1x), Cranendonck (5 x). Deurne (2x), Eindhoven (3x) de Hooge 
Dorpen (1x), St. Oedenrode (9x) en Uden (2x). In totaal is dat 23 maal en daar zijn ca. 120 uren aan 
besteed met weer de meeste uren in Cranendonck (25 uur) en Eindhoven (80 uur).   
Niet alle groepen vermelden hoeveel leden dit soort activiteiten doen. Cranendonck schrijft dat 10 
leden daaraan meewerken, in Uden zijn dat er 5 en bij de anderen 1 tot 3.  

Veldverkenningen, metaaldetectie en waarnemingen  
Veldverkenningen al dan niet in combinatie met metaaldetectie worden gemeld door Boekel, 
Deurne, de Hooge Dorpen en Uden. In Boekel doet de werkgroep archeologie/metaaldetectie 
tweewekelijks op woensdagmiddag een veldverkenning met ca. 10 personen. In Uden zijn twee 
veldverkenningen gedaan als eigen activiteit en ook twee ter assistentie van derden.  
Zoals reeds vermeld heeft de Werkgroep Steentijd drie maal een veldkartering gedaan.  
In totaal zijn aan veldverkenningen en metaaldetectie (als verenigingsactiviteit) zo’n 80 dagen 
besteed.  
 

 
De Boekelse werkgroep Archeologie Metaaldetectie op info bezoek bij Gemerts Heem 

 
De werkgroepen in Boekel, Deurne en Uden hebben op eigen initiatief waarnemingen gedaan bij 
graafwerkzaamheden. In totaal 8 keer, waarvan 5 in Deurne (Kulertseweg, Milhezerweg, Loon in 
Liessel, 2 x klein kasteel, Limburgestraat en de Derpsestraat). In Boekel betrof het waarnemingen en 
begeleiding bij de opgraving van ca. 4.000 m2 in het woningbouwplan Boekel-Parkzicht. 
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In Deurne, St. Oedenrode, Uden en Valkenswaard zijn waarnemingen gedaan op verzoek van derden, 
bijvoorbeeld de gemeente, Brabants Landschap of Natuurmonumenten. St Oedenrode meldt een 
waarneming aan de Hulst. Uden deed begeleiding bij de Volkelseweg. In Helmond zijn 
veldverkenningen uitgevoerd in Mierlo-Hout en Brandevoort. Henk Goossens is al vele jaren 
zoekende in het gebied, en is daarnaast wekelijks bezig met het inventariseren van oude en actuele 
veldverkenningsvondsten uit dit gebied.  
 

 
Vondsten aan de Derpstestraat 15 Deurne   Crematieresten uit de IJzertijd in Boekel-Parkzicht 
 

Veldverkenningen door de werkroep in Schijf hebben de geschiedenis van Visdonk (gem. 
Roosendaal, net op de grens met gem. Rucphen), een heel stuk ouder gemaakt. Er is veel materiaal 
uit het mesolithicum gevonden. Er zijn daar bij een eerste verkenning 30 a 35 stuks klingen, 
schrabbers, kernvernieuwing stukken en dergelijke gevonden. 
In Schijf zelf is ook weer veel gevonden uit laat paleolithicum, mesolithicum en neolithicum, in totaal 
zo’n 100 stuks. Godfried Scheijvens en Pieter Dijkstra helpen bij determineren en registeren van alle 
vondsten. In Rucphen en Sprundel zijn de verkenningen voor de steentijd tot nu zonder resultaat, na 3 
a 4 maal over een 4 tot 5 hectare te hebben gelopen. Wel zijn wat scherfjes uit 1400- 1900 op een 
perceel in Sprundel gevonden. Ze hebben nu metaaldetector-zoekers uitgenodigd om er samen te 
gaan zoeken. Op die akkers is waarschijnlijk voor 1450 - 1550 turf gestoken en is er daarna 
straatmest uit steden op gebracht. Ook deze vondsten worden allemaal geregistreerd en worden 
verwerkt in een kaart van de eerste landbouwontwikkeling na de turfperiode in West Brabant. Het 
perceel is van de medeoprichtster van de heemkundekring Sprundel en wordt verkocht. De werkgroep 
mag er nu tot eind januari 2018 zoeken. De vondsten komen te liggen in de vitrine in “t Wapen van 
Schijf, en de eigenaresse krijgt de mooiste vondsten van haar akker.  
In Rucphen dorp is een gave Zeelandia 1762 gevonden en o.a. musketkogels, medailles, duiten en 
vingerhoedje, naast veel blik afval van avondvierdaagse! Cranendonck laat weten toezicht te hebben 
gehouden op een proefonderzoek in het centrum Budel naar locatie ‘De Borgh’. 
Aan waarnemingen zijn in totaal ca. 21 dagen besteed voor eigen projecten en 30 dagen in 
samenwerking met derden  

Geofysisch onderzoek  
Werkgroep Innovatieve Meettechnieken t.b.v. de 
Archeologie (WIMA) 
In 2017 heeft de WIMA met haar onderzoek met de 
Erfgoedradar grote stappen gezet en zo haar kennis en 
kunde verder uitgebouwd. Op 20 april werden tijdens het 
Archeologieplatform Geofysisch onderzoek bij de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed de resultaten van het 
Erfgoedradar-onderzoek bij de grafheuvels van Toterfout uit 
2016 aan het archeologische vakgebied gepresenteerd. 
Hierdoor leverden de vrijwilligers een voorname bijdrage 
aan het wetenschappelijk debat. 
Daarnaast werden er in 2017 een aantal grondradar-
onderzoeken uitgevoerd onder andere in samenwerking Werk in uitvoering tijdens het onderzoek te 

Ruvoort 
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met het Regionaal Historisch Centrum Zuid Oost Utrecht naar het mysterieuze middeleeuwse erf 
Ruvoort in Maarsbergen, het Witte Kasteel in Loon op zand in samenwerking met de Archeologische 
Dienst van de Gemeente Den Bosch (BAM) en in de Sint-Petrus’-Bandenkerk in Hilvarenbeek onder 
leiding van historicus Bas Aarts. Ook werd samen met archeoloog Joris Coolen onderzoek verricht 
naar het Derde Gesticht van Veenhuizen. Naast een aantal verrassende resultaten leverde de onder-
zoeken tevens een aantal leuke en vooral interessante artikelen in de lokale media op. In november 
ontving de WIMA subsidie van het AWN-Archeologiefonds om de kennis, kunde en resultaten van de 
onderzoeken uit de afgelopen jaren in boekvorm aan de archeologische wereld te publiceren. De 
werkzaamheden voor het afronden van het boek zijn inmiddels in volle gang. 

Bouwhistorisch onderzoek   
In Boekel heeft de heemkundekring bouwhistorisch onderzoek laten doen naar een boerderij met 
schuur, adres Boekel Leurke 6, waarvoor de sloopvergunning al was verleend. Ook boerderij Leurke 5 
is hierbij bekeken (door Jan Timmers, Gemert). Valkenswaard en Uden hebben assistentie verleend 
bij bouwhistorisch onderzoek, resp. 5 en 3 dagen.  

Cold-Case archeologie: Project Kasteelruïne Valkenburg Limburg 
Nog steeds wachten naar schatting duizenden oude opgravingen nog op hun volledige uitwerking. De 
overheidssubsidie “Odyssee” die hiervoor in het leven geroepen is, vormt een druppel op een 
gloeiende plaat. Een prima werkterrein voor vrijwilligers: lage kosten en geen belemmeringen door 
wetgeving. Een half jaar geleden diende zich een oude iconische opgraving aan: Kasteelruïne 
Valkenburg in Limburg, waaraan tussen 1972 en 1993 illustere namen als Renaud, Janssen en Bauer 
verbonden waren. Via hoofdbestuurslid Henk Hegeman kreeg de AWN toegang tot het 
opgravingsarchief, ten einde een uitwerkingsproject te organiseren. Het project is inmiddels van start, 
waarbij het projectteam uitgebreid is met de Stichting Beheer Kasteel van Valkenburg, de 
Gemeentelijke archeologie in Den Bosch en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
Het ambitieuze project zal naar verwachting pas over een paar jaar afgerond zijn. Tegelijkertijd gaan 
we proberen om meer Cold-Case projecten op te zetten. 

Assistentie bij booronderzoek en opgravingen door archeologische bedrijven   
De Hooge Dorpen en Uden hebben ieder eenmaal assistentie verleend bij booronderzoek door 
archeologische bedrijven. In Boekel, de Hooge Dorpen en Uden hebben vrijwilligers meegewerkt bij 
professionele opgravingen. In Boekel was dat 5 dagen bij één project, in de Hooge Dorpen 3 dagen, 
ook bij één project en in Uden drie projecten, in totaal naar schatting 20 dagen. Per werkgroep zijn er 
maar enkele leden die die hieraan mee doen. Uden meldt de meesten (5 leden).  
De bedrijven waaraan assistentie is verleend zijn Econsultancy (2x), Archol, (2x) en ADC en ook 
eenmaal aan de RCE.  
We vermelden afzonderlijk een grootschalige opgraving in Veldhoven en de restauratie van een daar 
gevonden voorraadpot.  

Assisteren bij de opgraving Huysackers Veldhoven 
Ter voorbereiding van de bouw van het nieuwe dorp Huysackers, als onderdeel van het 
uitbreidingsplan Zilverackers van de gemeente Veldhoven, werd in opdracht van die gemeente vanaf 
oktober 2016 tot april 
2017 een gebied van 
ruim vijftien hectare 
vlakdekkend opgegra-
ven. Vooronderzoek 
had aangetoond dat 
hier hoge archeolo-
gische verwachtingen 
waren. 
De bouwvoor en het 
daaronder gelegen 
esdek werden 
afgegraven tot op de 
cultuurlaag, die zich 
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aftekent in de zone waar het dekzand begint. Dit pakket grond werd ter zijde gezet, telkens in banen 
van vijftien meter breed en honderden meters lang. Na het archeologisch onderzoek in deze sleuven 
werd de verwijderde grond teruggezet en onderzocht men op gelijke wijze, de banen waarop de 
verwijderde grond had gelegen.  
Er werden veel bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen aangetroffen en aan 
het eind van de opgravingscampagne zelfs een grafveld uit de Merovingische periode. Bij het 
onderzoek werden naast waterputten met daarin bewaard gebleven houten voorwerpen, ook 
weefgewichten, aardewerk, afvalput van een smederij en huisplattegronden gevonden. 
 
Betrokkenheid vrijwilligers AVKP 
Om betrokkenheid van de gemeente- en 
regiobewoners te bereiken werd al in een 
vroeg stadium in het PVE opgenomen dat 
geïnteresseerde vrijwilligers konden worden 
ingezet bij de opgraving en deels bij de 
uitwerking ervan.  
Vanaf november 2016 tot het einde van de 
opgraving op 28 mei 2017 werd er 
doorlopend  door een ploegje van AVKP-
ers assistentie verleend met het veldwerk 
op Huysackers. Dagelijks waren er  enkele 
leden werkzaam vaak ook meer. Variërend 
in tijd en frequentie hebben ca. 10 leden 
deelgenomen. Zij konden zich verder 
bekwamen want zij werden in de gelegenheid gesteld om tal van werkzaamheden uit te voeren. Naast 
het nodige ‘grondverzet’ als schaven en couperen, werd er geassisteerd met fotograferen, 
uitprepareren, wassen en tekenen, sorteren van zeef-residuen uit waterputten. Ook de restauratie van 
de “ijzertijd-pot” (zie elders in dit jaarverslag) valt hier onder. 
Maar als klap op de vuurpijl was er aan het einde van de opgravingscampagne natuurlijk de 
assistentie bij het onderzoek naar het Merovingisch familiegrafveld uit de periode 675-725, dat ook 
livestream te volgen was. 
Archol wacht nu op de goedkeuring van het Evaluatierapport waarna gestart wordt met de uitwerking, 
die naar verwachting een jaar in beslag gaat nemen. Het eindrapport wordt begin 2019 verwacht. 
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De restauratie van een ijzertijd voorraadpot uit Huijsackers   
Een van de bijzondere vondsten tijdens de opgraving op Huysackers was een grote (voorraad)pot, die 
het archeologisch onderzoeksbedrijf Archol aantrof. Gezien de context van de andere nabije sporen 
en het type aardewerk werd vastgesteld dat het om een pot uit de vroege ijzertijd (ca. 600 BC) ging. 
Het vat heeft ingegraven gezeten en diende om voorraden in te bewaren. 
De pot of – zo je wilt - het vat werd ter plekke met grond 
en al ingetaped en gefixeerd als “blokvondst” en werd 
ook het voorstel gedaan om deze te laten uitprepareren 
en restau-reren door belangstellende leden van AVKP. 
Het was een unieke kans voor een aantal enthousiaste 
leden, die in korte tijd een team vormden en aan de slag 
ging.  
In overleg met archeoloog Fokko Kortlang, die projec-
tleider is namens de gemeente Veldhoven en met Lucas 
Meurkens van Archol, die de opgraving in Veldhoven 
uitvoert, werd eerst een plan van aanpak opgesteld. Met 
hen hebben we doorlopend contact gehad over het 
verloop van onze activiteiten. Die werden uitgevoerd op 
de AcheoHotspot in het Erfgoedhuis Eindhoven waar 
Dirk Vlasblom als archeologischmedewerker de 
supervisie had over het project en ons van adviezen 
voorzag. Ine Boermans, vrijwilliger AVKP, met een ruime 
ervaring in restauratiewerk, was onze ’voorganger’. Zij 
werd bijgestaan door Ineke Krugers, David en Vickie 
Hardy en Herbert Vorwerk. Elly Bogers-Lokken 
verzorgde het tekenwerk en Hans van Gemert 
onderzocht iedere te verwijderen laag vooraf met de 
handdetector. Har Heijmans, die als deskundige werkzaam was bij het restauratieatelier “Restaura”, 
voorzag ons van veel praktische adviezen. 
 
De pot kwam in het Erfgoedhuis / ArcheoHotspot op onze vaste clubavond, de woensdagavond en op 
donderdagen, weer tevoorschijn uit zijn geacclimatiseerde beschermende omgeving. Er werd dan 
door de teamleden in kleine groepjes aan de pot gewerkt terwijl de voortgang van de restauratie 
nauwlettend werd gevolgd door de staf en vrijwilligers. Er waren regelmatig bezoekers in het 
Erfgoedhuis en soms ook groepen die ook in de restauratie geïnteres-seerd waren, vooral ook tijdens 
de Dutch Design Week en Nationale Archeologiedagen. Er ontstond zo een soort ‘living lab’ waardoor 
ook voldaan werd aan de educatieve en publieksgerichte doelstelling. 
 
De volgende stappen werden uitgevoerd: 
- Vervaardigen van een kist ter fixatie van de pot in zijn blok grond; 
- laagsgewijze zorgvuldig verwijderen van de inhoud terwijl het verpakkingsmateriaal en de grond 

aan de buitenzijde, om de pot blijft als ondersteuning; 
- bemonsteren, fotograferen en scannen met 

metaaldetector van iedere verwijderde laag en alle 
vondsten en pot-delen inmeten, positioneren en 
fotograferen; 

- nadat de inhoud geheel is verwijderd: het 
fotograferen van de binnenzijde d.m.v. detailfoto’s; 

- Laagsgewijze verwijderen van het 
verpakkingsmateriaal en de aan de buitenzijde 
aanwezige grond; 

- laagsgewijze demonteren van de losse onderdelen 
en deze scherven op volgorde te drogen leggen op 
een zachte ondergrond waarop de contouren van 
iedere scherf werden getekend; 

- alle scherven impregneren met verdunde houtlijm 2% en laten drogen; 
- samenvoegen van de scherven door puzzelwerk en het verlijmen ervan; 
- afwerking door opvullen van de naden, ontbrekende delen en de rand met een pasta bestaande 

uit de grond uit de pot en houtlijm.  
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De stappen worden nu eenvoudig opgesomd maar het werken met uiterst breekbaar en brokkelig 
materiaal dat uiteen is gevallen in honderden stukken en stukjes, ook al werden de scherven 
vastgelegd in tekeningen en foto’s, vraagt een engelengeduld aan puzzelwerk. “Het was net 
speculaas”: hebben we vaak bijna wanhopig geroepen. Er zijn dan ook behoorlijk wat uren in gaan 
zitten: een inschatting komt uit op een totaal van ongeveer 600 uur. En hoofdbrekens waren er ook 
voldoende als we totaal waren uitgepuzzeld. 
Uiteindelijk mag het resultaat er wezen, vooral de inspanningen van Ine Boermans in de eind fase, 
hebben zich geloond: de pot werd door haar afgewerkt en ziet er museumwaardig uit. Te zijner tijd zal 
de pot dan ook in Veldhoven aan het publiek worden getoond.  
Kortom een mooi project in samenwerking met een resultaat om trots op te zijn.  

Zelfstandig onderzoek als vereniging 
Eigen opgraving zijn er in 2017 weinig gedaan. In Deurne vonden er twee plaats, in totaal vier dagen 
en in Uden vond een opgraving van één dag plaats, bij het verwijderen van een boom op locatie 
Schepersweg.   
 
Onderzoek 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. Hun 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. Er is o.a. een mijlsteen gevonden uit  
de tweede helft van de 18de eeuw t/m de eerste helft van de 19de eeuw die vrijwel zeker één van de 
markeringen vormde van de eerste grindbedweg die Veghel met Uden verbond. De mijlpaal is in 
Archis gemeld. Ook is het spoorbed van de stoomtramspoorweg Veghel-Uden-Nistelrode-Oss 
aangetroffen. De baan van het spoor is goed te zien in de coupe. De exacte locatie vinden was nog 
niet zo eenvoudig, aangezien de omwonenden verschillende ideeën hadden waar deze gelegen 
zouden moeten hebben. Uiteindelijk is het traject gevonden alsook restanten van de spoorrails. 
Enkele stukken van die rails zijn gebruikt als erfscheiding bij een omwonende. De rails zijn eveneens 
opgenomen in Archis.  
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ARCHEOLOGIE EN PUBLIEK 

In de rollen van missionaris en organisator willen we het publiek bereiken met verhalen over 
archeologie. Als AVKP doen we dat vooral binnen het Erfgoedhuis en samen met het erfgoedteam. 
Ook in de regio wordt veel aan publieksbereik gedaan. 

Educatie jeugd en jongeren  
Lessen in de klas voor basisscholen zijn gegeven in Deurne, Eindhoven. St. Oedenrode, Uden en 
Schijf waarbij per school 30 tot 50 leerlingen werden bereikt. Boekel, Deurne, Eindhoven en St. 
Oedenrode organiseerde jeugdactiviteiten in de eigen werkruimte en in Boekel en Uden waren er 
activiteiten in het veld. De meeste van deze activiteiten vonden plaats tijdens de Nationale 
Archeologie Dagen.  
In Boekel was er op de vrijdag bij de Nationale Archeologie Dagen een (kleine) archeologie-
tentoonstelling ingericht en konden, alle zes Boekelse en Venhorstse basisschool-groepen met een 
metaaldetector zoeken op akkerland (totaal aantal bezoekers: 158 leerlingen en 12 begeleiders van 
de leerlingen). In Deurne is voor groep 6 van de school in Liessel één uur archeologieles gegeven. In 
Eindhoven hebben twee keer basisschoolleerlingen het Erfgoedhuis bezocht en waren er tijdens de 
Nationale Archeologie dagen veel kinderactiviteiten.  
St Oedenrode deed mee aan het scholenproject ‘Koster Brock’. In het project 'Koster Bock' beleven de 
kinderen van de groepen 5 van alle basisscholen in Sint-Oedenrode de geschiedenis van hun dorp 
door middel van lessen in de klas, een historische wandeling en een aantal opdrachten. .  
In Schijf is eenmaal een gastles Steentijd gegeven aan groep 7 en 8 en was er 3 maanden een lokaal 
ingericht met communicatie als thema. In Uden stond de dag in de klas in het teken van glas, met een 
workshop kralen maken en kralen rijgen. Bij de activiteiten in het veld was het thema  
kinderarcheoloog: scherven zoeken, wassen, plakken en registreren. Het spel ‘verleden koppelen aan 
het heden’ wordt in 2018 voortgezet. Tijdens de Nationale Archeologiedagen hebben in Uden nog 
eens 120 kinderen aan activiteiten deelgenomen.  
In Brandevoort is op 22 september 2017 een nieuwe virtuele speurtocht geintroduceerd voor 
leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Deze historische-archeologische tocht voert 
leerlingen langs archeologische vindplaatsen, opgravingen en historische locaties in de wijk.  
De gemeentelijk archeoloog heeft, evenals in voorgaande jaren, op 4 oktober in Helmond aan een 
viertal brugklassen van het Jan van Brabantcollege, een archeologieles over de prehistorie van 
Helmond verzorgd.  
In totaal zijn met al deze activiteiten zeker zo’n 900 kinderen bereikt. 
Educatie voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs heeft ook dit jaar weinig plaatsgevonden. In 
Eindhoven zijn met twee lessen ca. 60 leerlingen bereikt en in Helmond ca. 100. 

Nationale archeologiedagen 
 
Water verbindt Erfgoed  
Zoals reeds vermeld was Water een verbindend 
thema voor deze dagen.  
Op twaalf plaatsen kon het publiek verhalen 
horen en zien over beken, landschap en 
archeologische vindplaatsen en ontdekken 
welke invloed de beekdalen door de tijd heen 
hebben gehad op mens en omgeving. In 
Vessem/Hoogeloon was er een wandeling langs 
de Kleine Beerze en hoorden de deelnemers 
over de depotvondst van bronzen hielbijlen uit 
de prehistorie, de Romeinse tumulus die 
voorleeft als de Kabouterberg en de Romeinse 
villa. 
In Eersel ging men op zoek naar ‘de bron van de Gender’, een gebied dat 5 jaar geleden is her-
ingericht en kreeg men uitleg over de natuur en de zeer lange bewoningsgeschiedenis van de 
dekzandrug tussen Gender en Run. In Lieshout ging de wandeling langs de Goorloop met verhalen 
over de vele vondsten uit de Steentijd en Middeleeuwen die hier in 2016 zijn gedaan.  

Volop belangstelling in Eersel 
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In St. Oedenrode liep de route langs een opge-graven sluis in de Dommel, de Borchmolen, de Burcht 
van Rode en Slot Dommelrode. Er waren exposities van archeologische vondsten, presentaties en 
films. In Deurne voerde de wandeling langs een deel van de Astense Aa waar bij de herinrichting tot 
nieuwe natuur een bijzondere visfuik werd gevonden. Het verleden werd weer beleefbaar gemaakt 
door het herstel van het molenwiel en de plaatsing van een paneel dat herinnert aan de 
heksenproeven die hier in de 16e eeuw plaatsvonden.  
 

Cultuurhistorische wandeling langs de Astense Aa georganiseerd door de Archeologiewerkgroep van 

Heemkundekring H.N. Ouwerling uit Deurne tijdens de Nationale Archeologiedagen 

In Reusel voerde de wandeling langs een monumentje dat staat voor de waterscheiding van Schelde 
en Maas. In Heeze en ook in Geldrop kregen bezoekers uitleg over water en waterbeheer rond beide 
kastelen. In Schijndel was er een wandeling met als thema “Smaldonk in de Steentijd”. In Aarle-Rixtel 
was er een themawandeling op Strijp/Croy. In Eindhoven werd gewandeld langs de Dommel waarbij 
aandacht werd besteed aan de talrijke verdwenen zijrivieren en watermolens. Een tweede wandeling 
was een opstap naar het World Design Event met de Leefklimaattop die een week later in Eindhoven 
gehouden werd. In die route zijn lessen uit het (verre) verleden opgehaald met de vraag óf en hoe wij 
dit erfgoed kunnen inzetten voor onze kwaliteit van leven. 
Het aantal deelnemers is niet voor alle wandelingen bekend. Voor zover we het weten hebben ruim 
300 mensen op deze wijze kennis gemaakt met historisch landschap en archeologie.  
 
Kinder-doe-activiteiten in het Erfgoedhuis Eindhoven  
Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober organiseerden AVKP met wel 20 
vrijwilligers kinderactiviteiten in het Erfgoedhuis. Er was weer van alles te 
doen: de zandbak met scherven voor de allerkleinsten tot zoeken met de 
metaaldetector 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 samen-gesteld. 
De activiteiten bestonden uit: een waterspeurtocht, botten op de botten-
tafel puzzelen, zwaaien met 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 fibula, buideltje of snorrebot maken of een potje 
van klei. Bellen blazen met een natuurlijk rietje in een oesterschelp, 
middeleeuws of romeins koken, mozaïeken met scherven en tegels 
schilderen, uilenballen onderzoeken onder de microscoop en vondsten 
sorteren en kleurplaten kleuren. Verder waren te zien de foto’s van 
Eindhoven in Beeld, de vitrines met vondsten, de Waterkaart en 
Middeleeuws Eindhoven in 3D. 
Op zaterdag waren er slechts 41 bezoekers en op zondag 159. 
 
Overige activiteiten NAD  
In Uden was de landelijke start van de Nationale Archeologie Dagen met 
de opening van de tentoonstelling over de Merovingische vondsten uit de 
recente opgraving aldaar. De dagen daarna vond er veldwerk plaats met 
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publiek. In Best zijn de opgravingsresultaten uit Best-Aarle gepresenteerd. In Boxtel is een 
ArcheoHotspot geopend en Helmond beleefde de Nacht van Cultuur waarbij erfgoed en verhalen 
werden gepresenteerd. 
In Veghel was er een presentatie, “Archeologie in Veghel”. 
Tijdens de Nationale Archeologiedagen is de tunnel in Ekkersrijt tussen Eindhoven-noord en Son-
Ekkersrijt geopend. De tunnel is door Studio Giftig voorzien van beelden uit de geschiedenis.  
 

 
De Hooge Dorpen_start wandeling langs de kleine Beerse_14 oktober 2018 

Andere evenementen 
Het Erfgoedhuis Eindhoven deed mee aan de Romeinenweek en aan Open Monumentendag. Door 
de Hooge Dorpen is eveneens meegedaan aan Open Monumentendag. In St Oedenrode deed de 
archeologische werkgroep mee aan de “Open Dag Meierijstad”.  
Al enkele jaren vind in het zuidoosten van Noord-Brabant de Torendag plaats. Kerktorens (veelal uit 
de late middeleeuwen) mogen dan van binnen bezichtigd worden. Eromheen vinden activiteiten plaats 
en is er een fietstocht langs kerktorens. Dit jaar deed voor het eerst ook Eindhoven mee en kon de 
Oude Toren van Woensel beklommen worden. 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 AVKP die 
het publiek vertelden over de toren en de daaraan verbonden geschiedenis. 

Erfgoed zichtbaar maken 
Geschiedenis op straat  
Dit is een project van het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven, Henri van 
Abbe Stichting en AVKP. Locatie en teksten worden gezamenlijk vastgesteld, de 
gemeente zorgt voor plaatsing. Dit jaar zijn weer 7 nieuwe bordjes voorbereid die 
begin 2018 geplaatst zullen worden. In totaal zijn er dan 14 bordjes. Alle locaties 
met een korte beschrijving zijn te vinden op de website van het Erfgoedhuis. Al 
eerder zijn in de binnenstad erfgoedtegels geplaatst, die vallen minder goed op en 
zouden beter ook vervangen kunnen worden door borden met dezelfde 
vormgeving.  
 
3D reconstructie van middeleeuws Eindhoven 
Ook dit jaar heeft Rob Schlooz zijn 3D reconstructie van Middeleeuws Eindhoven 
verder uitgebouwd. Huizen, staten en erven zijn met details ingevuld en je kunt nu 
echt virtueel door middeleeuws Eindhoven lopen of het in vogelvlucht overzien. In 2018 wordt het 
resultaat overgedragen aan het Erfgoedhuis en AVKP. Dan kan ook het publiek het komen bekijken. 
 
Geschiedenis komt tot leven in Ekkersrijttunnel  
Een bijzondere verbinding is gemaakt in het Ekkersrijttunneltje 
tussen Eindhoven en Son. Deze fietstunnel is aangelegd in het 
beekdal van de Grote Beek. Op de tunnelwanden zijn door middel 
van graffiti door de artisten van Studio Giftig (Veldhoven) 

Erfgoedbordjes 

http://www.studio040.nl/tl_files/beeldbank/Tijdelijk/Graffiti studio giftig Blixembosch.jpg
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tijdsbeelden aangebracht, gebaseerd op archeologische vondsten uit de directe omgeving van 
Ekkersrijt, Son en Breugel en Eindhoven-noord vanaf prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en 
nieuwe tijd.  
 
Erfgoedgeowiki  
Veel gemeenten in de regio doen mee met de Erfgoedwiki voor het ontsluiten van hun erfgoed. Het is 
een digitale kaart waarop interessante (archeologische) informatie over de omgeving wordt getoond. 
Geïnteresseerden en lokale deskundigen kunnen allerlei informatie op het gebied van cultuurhistorie 
er aan toevoegen. Dit kunnen foto’s en teksten zijn, maar ook filmpjes. 
Hierdoor ontstaat een levendig beeld van de geschiedenis van de regio. Sinds dit jaar is Eindhoven 
ook aangesloten bij deze regionale site. Op straat zijn in de smartphone toepassing Layar deze 
bijzondere locaties te vinden. De kaart is te openen op www.erfgoedgeowiki.nl .  
 
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 door-
sneden 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 gebouwen-
complex. 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.  
 

Fietsroutes Schijf 
De werkgroep Schijf ontwikkelt al een aantal jaren fietsroutes. Er zijn er nu zes. De samenwerking met 
de gemeenten verloopt echter stroef en ondanks alle beloften wordt er door de gemeente niets mee 
gedaan. De werkgroep gaat nu de start van de routes verleggen naar Roosendaal. 

Archeo-Hotspot 
Het Erfgoedhuis is ook een Archeo-Hotspot en vier dagen per 
week open voor het publiek. Archeo-Hotspots zijn een plek 
waar archeologie tastbaar is en toegankelijk voor een breed 
publiek. Bezoekers kunnen er terecht met vragen en eigen 
vondsten. Wie wil mag meedoen aan vondstverwerking. 
“Binnenlopers” zijn er nog altijd weinig. Dat zijn er ca. 10 per 
week. De hotspot moet het hebben van groepsbezoek en 
evenementen. Per week komen een of twee groepen van 10 
tot 20 deelnemers. Dat zijn deels scholen maar hoofdzakelijk 
volwassenen (erfgoedverenigingen, vriendengroepen, 
bedrijfsteams e.d.). 
Piekmomenten in publieksbezoek ontstaan door extra 
activiteiten. Het Erfgoedhuis doet jaarlijks mee aan de Dutch Design Week (DDW) en ontvangt dan in 
8 dagen zo’n 4.000 bezoekers. De AVKP organiseerde tijdens de Nationale Archeologiedagen 
kinderactiviteiten en stadswandelingen die vanuit het Erfgoedhuis starten. Sinds dit jaar is er een keer 
per maand een lezing en komen er 40 tot 60 bezoekers. Ook tijdens de Open Monumentendagen 
waren er extra activiteiten en kwamen er honderden bezoekers. Een paar keer per jaar zijn er 
conferenties en vergaderingen, gerelateerd aan erfgoed. Die vinden in de werkruimte / hotspotruimte 
plaats. 

Globale reconstructie van het kasteelterrein 
geprojecteerd op de geomorfologische kaart. 

http://www.erfgoedgeowiki.nl/
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Met Glow; konden bezoekers van het NRE-terrein ‘s-avonds een lichtshow zien in de ‘etalage’ van het 
Erfgoedhuis, waar dierenskeletten en archeologische vondsten zijn opgesteld. De Urban trail op 10 
december ging door het Erfgoedhuis en daarmee 2.500 lopers.   

Tentoonstellingen en open werkplaatsen  
Bezoekers hadden de gelegenheid vondsten te laten zien.  
Diverse kleine tentoonstellingen tijdens de Nationale Archeologie Dagen zijn 
reeds genoemd. De werkgroep Uden leende materialen uit voor de tentoon-
stelling over het Merovingisch grafveld in het museum in Uden en gaf onder-
steuning voor een tentoonstelling in Natuurcentrum de Maashorst. 
De werkgroep Schijf legde contacten met het Tongelohuis in Roosendaal. Ze 
willen daar hun Steentijd vondsten gaan tentoonstellen. Dat is nog niet rond en 
er wordt mee begonnen als alle vondsten gerapporteerd zijn.  
De werkruimtes van de Hooge Dorpen, St. Oedenrode en Uden zijn nagenoeg 
wekelijks een dag open voor het publiek. Ze ontvangen per keer 5 à 10 
bezoekers.  

Lezingen  
In het Erfgoedhuis zijn 9 lezingen gegeven voor een breed publiek. Per lezing zijn er ca. 40 tot 60 
toehoorders en het aantal nieuwe toehoorders groeit. De onderwerpen zijn breed en kunnen over alle 
aspecten van erfgoed gaan. 
 

4 januari Archeologie Orkney Eilanden Willem van Erp 

15 februari Toterfout Liesbeth Theunissen 

15 maart Opgraving Hoydonck Ine Boermans 

19 april Kasteel Heeze Guus Braun 

17 mei Architectuur voor 1900 Bauke en Jos Hueskens 

14 juni Blixembosch en Beerze Nico Arts 

20 september Pieckenpoort en vestingwerken Ronald van Genabeek 

18 oktober 3D technieken voor archeologie Detlev Hagenaars 

20 december Archeologie in Kempen Peelland Ria Berkvens 

 
Uit de regio worden 9 lezingen gemeld. Elk één in Boekel, Cranendonck, Uden en Valkenswaard en 4 
in Son en Breugel. In Boekel werd de lezing Archeologie gegeven door Hanneke van Alphen uit Uden 
voor leden en niet-leden na de Algemene Ledenvergadering met ca. 40 bezoekers. In Valkenswaard 
werd een lezing Archeologie in Valkenswaard gegeven voor de Heemkundekring. 

Nieuwsbrieven en publicaties  
AVKP-Actueel verscheen in 2017 vijf keer. Tussentijds zijn 
verschillende nieuwsflitsen gestuurd als berichten niet kunnen wachten 
tot een volgende nummer van AVKP-Actueel.  
 
Archeologische werkgroepen publiceren van tijd tot tijd in de bladen 
van de eigen heemkundekring. De opgravingen, vondsten en 
tentoonstelling in Uden heeft in de pers veel aandacht gekregen. Zelfs 
het blad voor Brabant zorg besteedde er aandacht aan.  
In Eindhoven werd eind december het boek “Nieuwe mensen op oud 
land. Archeologie, geschiedenis en stedenbouw van Meerhoven” 
gepresenteerd. Een aantal artikelen onder redactie van Nico Arts. 
De werkgroep Valkenswaard is een website aan het opzetten en 
invullen waarop alle archeologische rapporten van de gemeente 
Valkenswaard toegankelijk worden gemaakt: 
https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/archeologie.pl.  
 
 

Tijdelijke presentatie Romeinse vondsten  
bij Natuur Centrum Maashorst. 

 Foto Hanneke van Alphen 

https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/archeologie.pl
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De werkgroep Schijf is gestopt met hun nieuwsbrief omdat hun informatie over veldverkenningen 
zorgde voor ongewenst bezoek van detectorzoekers. Het leidde tot soms vervelende confrontaties 
tussen die zoekers en hun werkgroep Jeugd-metaaldetectie. Ze zijn nu in plaats daarvan met 
Facebook gestart en geven daar alleen een summiere vermelding van hun zoeklocatie. Ze bekijken 
wat de meerwaarde kan zijn. 
In samenwerking met de heemkundekringen in Mierlo (Meyerle) en Helmond (Helmont) is een boekje 
uitgegeven over het Apostelhuis in Mierlo-Hout, samengesteld door Henk Goossens en Marinus van 
den Elsen. Het Apostelhuis was in 1531 door de Mierlo-Houtse Kardinaal Willem van Enckenvoirt 
gesticht als verzorgingstehuis voor twaalf hulpbehoevende oude mannen.  
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BELANGENBEHARTIGING EN SAMENWERKING 

Als goede herder en waakhond en als netwerker werken we samen met gemeenten en andere 
erfgoedorganisaties voor behoud en bescherming van het erfgoed. 

Samenwerking met gemeenten  
 
Overleg 
Voor zeven gemeenten wordt overleg gemeld met ambtenaren en/of wethouder en/of met de (regio) 
archeoloog. Veel overleg heeft (mede) betrekking op gebouwde monumenten en historisch landschap. 
De heemkundekring Cranendonck is volop betrokken geweest bij het opstellen van het gemeentelijk 
archeologiebeleid en heeft gedurende een lange tijd werkzaamheden verricht voor de Erfgoedkaarten. 
Er waren zowel contacten met de regioarcheoloog als met de gemeente. De Werkgroep Monumenten 
heeft zich gedurende het hele jaar ingezet voor gebouwde monumenten en historisch landschap door 
onderzoek, restauratiebegeleiding, daadwerkelijk onderhoud, overleg en publiciteit.  
In Deurne is er twee maal per jaar een erfgoedvergadering met de gemeente, waarbij voornamelijk 
gebouwde monumenten en historisch landschap aan de orde komen. Er is bij hoeve Ruth 
medewerking verleend aan een natuurbegraafplaats.  
In Eersel is er een vast overleg van de gemeente met twee heemkundekringen. Dat overleg heeft o.m. 
geleid tot het rapport van het Monumentenhuis Brabant “Redengevende omschrijving Maaskant-Mr de 
la Courtstraat-Postels Huufke” met aanbevelingen over de bescherming van karakteristieke panden. 
Dit gebeurt via het bestemmingsplan.  
In Eindhoven zelf was er, door de andere en voor ons onduidelijke positie van Nico Arts als 
gemeentearcheoloog, geen structureel overleg. Wel zijn er gemakkelijk en veelvuldig contacten met 
hem, Theo de Jong als gemeentearcheoloog voor Helmond en plaatsvervanger voor Nico Arts en met 
Ria Berkvens, regioarcheoloog en mede invaller voor Eindhoven. 
In St Oedenrode zijn er overleggen met de regioarcheoloog en de gemeente. De overleggen gaan  
over informatievoorziening en onderzoek voor archeologische bureaus en gemeente en de 
uitwisseling van gegevens en rapporten. 
In Son en Breugel is er 2/3 keer per jaar overleg met de gemeente. Dat liep dit jaar minder goed wat 
ook te maken had met het wisselen van de wethouder. Het overleg levert weinig op. Er worden wel 
beloftes gedaan, tot nu toe blijft het daarbij. Ze zijn al lang bezig met het verkrijgen van containers 
voor de archeologische werkgroep WADNA. Voor het zichtbaar maken van archeologie in Son en 
Breugel wordt al 6 jaar gesproken over het conserveren van middeleeuwse putten. Helaas zijn er nog 
geen vorderingen gemaakt. De heemkundekring tracht de bescherming van erfgoed in het algemeen 
zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Helaas lukt het niet altijd om de gewenste 
bescherming bij de gemeente te effectueren. De aanstaande sloop van het volgens deskundigen 
belangrijke huidige kerkgebouw in Son is daar een voorbeeld van.  
De archeologiewerkgroep in Uden was betrokken bij het opstellen van het gemeentelijk 
archeologiebeleid. Dat beleid is aangenomen. Contacten met gemeente lopen via mail en via 
Monumentencommissie. Ze hebben zitting in de Monumenten Commissie. 
Geen van de werkgroepen of heemkundekringen is zeer positief over het archeologiebeleid van de 
eigen gemeenten. In Deurne, Eindhoven, Son en Breugel, Uden en Valkenswaard maakt men zich 
zorgen over dat beleid. 
 
Actief volgen bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen  
Cranendonck, St Oedenrode, Son en Breugel, Uden en Valkenswaard vermelden dat ze dit doen.  
Uden benadrukt vooral op omgevingsvergunningen te letten. Ze vragen waar nodig toestemming om 
mee te kijken bij werkzaamheden, zoals bij de President Kennedylaan. Die aandacht is terug te zien in 
de waarnemingen die ze doen. De gemeente heeft plannen voor een reconstructie van het sportpark 
Moleneind. De werkgroep archeologie heeft een brief geschreven aan Burgemeester en Wethouders 
waarbij het belang van het gebied Moleneind nog eens onder de aandacht is gebracht. Helaas blijft 
het stil. In Eindhoven krijgt AVKP als deelnemer in de Henri van Abbe Stichting via die stichting 
voorontwerpen voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen vroegtijdig ter inzage en stemt 
reacties af met die stichting. De voorwaarden voor archeologisch onderzoek bij Mariënhage baarde 
zorgen. Via informele contacten met de gemeente en wethouder zijn die voorwaarden aangescherpt. 
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De gemeente Eindhoven gebruikt voor bestemmingsplannen de waardenkaart en het beleidsplan 
2008-2012. Bij iedere reactie dringen we aan op actualisatie. 

Zienswijzen, bezwaar en/of inspreken 
Er is, voor zover aan ons gemeld is viermaal een zienswijze ingediend, eenmaal bezwaar gemaakt en 
ook eenmaal ingesproken tijdens een raadsvergadering.  
In Boekel is een zienswijze ingediend bij het omgevingsplan Buitengebied en ingesproken op 
hoorzitting. Het betrof een verzoek tot aanpassing van het archeologisch beleidsplan en een voorstel 
voor opname van een aantal beschermde buurtschappen in het Omgevingsplan. Het verzoek voor 
aanpassing van het beleidsplan is afgewezen, omdat het geen deel uitmaakt van het omgevingsplan. 
Een zienswijze voor die aanpassing kan later nog. Een aantal van de voorstellen voor meer 
bescherming van buurtschappen is overgenomen.  
In Boxtel is door AVKP op verzoek van de archeologische werkgroep een zienswijze ingediend bij het 
bestemmingsplan voor een verbindingsweg. Bij dat plan was ook reeds in 2013 een zienswijze 
ingediend. Het plan is toen uitgesteld en dit jaar deels geactualiseerd waarbij voor archeologie het 
plan niet verbeterd was. De verbindingsweg loopt door een gebied met hoge archeologische waarde. 
We hebben vraagtekens geplaats bij nut en noodzaak van die weg en bezwaar gemaakt tegen de 
voorwaarde van begeleiding bij de aanleg. Dat bezwaar is door de gemeente overgenomen. De regels 
zijn aangepast zodat met aanleg pas begonnen mag worden nadat het archeologisch onderzoek is 
afgerond. 
In Eindhoven is, via de HvAS een zienswijze ingediend voor bestemmingsplan De Hurk-Croy. De 
vermoedelijke locatie van een middeleeuwse kerk of kapel had geen archeologische verwachting 
gekregen. De zienswijze is overgenomen en de archeologische waarde is in de verbeelding (de 
plankaart) aangepast.   
Uden had een zienswijze ingediend bij het project Stalreep maar die was te laat en is dus niet in 
behandeling genomen. De gemeente is zo coulant geweest hen toch te horen en is er de afspraak 
gemaakt dat zij geïnformeerd zou worden over de start van de werkzaamheden. Ze hebben een dag 
kunnen meekijken bij het afgraven van het terrein en toen ook een aantal sporen gezien. Helaas heeft 
de aannemer hen niet meer tijd gegund en werd, tegen de afspraken in, snel daarna een ophooglaag 
aangebracht.  
In Deurne is bezwaar gemaakt bij het Peelvenen en Leegveldproject. De plannen zijn na deze 
bezwaren aangepast.  

RO-advies AVKP 
Erfgoedverenigingen en werkgroepen kunnen bij AVKP advies vragen over gemeentelijk archeologie 
beleid. Dit jaar hebben we een paar keer vragen gekregen over verstoringsdiepte en over handhaving. 
Die vragen kunnen eenvoudig per mail beantwoord worden. Van de heemkundekring Loon op Zand 
kregen we meerdere en meer ingewikkelde vragen (dit is de AWN-afdeling Midden Brabant, al enige 
tijd bij AVKP aangehaakt). We hebben op hun verzoek de concept verwachtingskaart en beleidskaart 
bekeken en van commentaar voorzien. Op een bijeenkomst van heemkundekring en leden van de 
gemeenteraad heeft Tonnie van de Rijdt uitleg gegeven over Erfgoedwet, omgevingsrecht en de rol 
van gemeenten voor de archeologische monumentenzorg. De heemkundekring ervaart vooral 
problemen bij de uitbreidingsplannen van de Efteling en de gebrekkige bescherming die de gemeente 
daar, maar ook op andere locaties biedt.  
Voor de heemkundekring Best heeft Tonnie van de Rijdt op hun verzoek een artikel geschreven over 
gemeentelijk archeologiebeleid, de rol van heemkundekringen en de ondersteuning die AVKP kan 
bieden.  

Archeologie en gemeenteraadsverkiezingen   
Door een groot aantal archeologische organisaties, waaronder AWN is een pamflet opgesteld voor het 
opnemen van archeologie in de partijprogramma voor de raadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dat is 
naar de raden van alle gemeenten gestuurd. AVKP heeft het pamflet naar alle fracties in de 
gemeenteraad van Eindhoven doorgestuurd, met wat extra aandachtspunten specifiek voor 
Eindhoven. Enkele fracties hebben daar op gereageerd. Bij de collegevorming willen we daar op door 
gaan. 
We hebben het pamflet doorgestuurd naar alle contactpersonen, met de suggestie zelf de fracties in 
de eigen gemeenten daar op te wijzen. Alleen Valkenswaard heeft laten weten dat zij dat hebben 
gedaan. 
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Bescherming en onderhoud monumenten  
Hier wordt nauwelijks iets over gemeld. Waar er al aandacht voor is, gaat het vooral om gebouwde 
monumenten. Daar zijn bij overleg met gemeenten al verschillende voorbeelden van genoemd.  
Alleen Uden meldt actieve betrokkenheid bij het opschonen en verbeteren van het grafveld Slabroek 
als archeologisch monument. Dat is een samenwerking met vrijwilligers Landschapsbeheer. 
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ACTIVITEITEN VOOR EIGEN LEDEN  

Voor versterking van de onderlinge band en ‘ter lering en vermaak’ zijn ‘eigen activiteiten’ een 
onmisbaar onderdeel van archeologische verenigingen en werkgroepen. Ter afronding van dit verslag 
een overzicht van wat we als AVKP specifiek doen voor de eigen leden en wat heemkunderingen en  
lokale werkgroepen op dat gebied doen.  

Excursies en Archeoloop 
Er hebben vier AVKP-excursies plaatsgevonden, waaronder de jubileum excursie per bus naar het 
Westfalische Landesmuseum in Herne (Duitsland). Daar namen 35 leden aan deel. 
De andere excursies zijn:  
- Antwerpen: De Ruien, Vleeshuis, kerken, 

musea, boekdrukkunst en stadsarcheologie  
(15 deelnemers) 

- Bakel / Gemert: bezoek archeologische sites 
o.l.v. archeoloog  Vanessa Jolink en Jan 
Timmers (18 deelnemers) 

- Bergen op Zoom: wandeling door het historisch 
centrum en museum bezoek, (12 deelnemers) 

Er was tweemaal een archeoloop: 
- Historisch Eindhoven: een stadswandeling (5 

deelnemers)  
- Best en omgeving: archeofietstocht langs 

historische boerderijen en schuren (18 deelnemers) 
 
Heemkundekringen organiseerden hun eigen excursies. De Hooge Dorpen, Son en Breugel en Uden 
melden er ieder twee met resp. gemiddeld 30, 35 en 5 deelnemers.   

AVKP Basiscursus Archeologie 2017-2018     
Op zaterdag 7 oktober 2017 startte in het Erfgoedhuis de tweede editie van de AVKP Basiscursus 
Archeologie met 15 enthousiaste deelnemers; begin maart 2018 wordt de cursus afgesloten.  
In de nieuwe versie worden nu 10 lessen aangeboden, enkele lessen meer dan de eerste uitvoering, 
omdat met name de behandeling van actuele archeologie uit de regio meer tijd vergt. Ook is gebleken 
dat de lesduur moest worden verlengd naar twee en een half uur. Daarnaast worden meer facultatieve 
praktijkbijeenkomsten aangeboden in de vorm 
van excursies en veldwerk. 
De cursus behandelt het hele archeologisch 
proces van begin tot het einde en alle lessen 
worden verzorgd door deskundigen uit de regio. 
De organisatie is in handen van Peter Seinen en 
Herbert Vorwerk. 
De eerste bijeenkomst, verzorgd door Peter 
Seinen en Tonnie van de Rijdt, was een 
‘Inleiding’ in de archeologie met als eerste vraag: 
“Wat is archeologie eigenlijk?”. Verder werd de 
historische ontwikkeling, de organisatie en de 
wetgeving van de archeologie in Nederland 
behandeld. 
‘De Ondergrond’ was het thema van de tweede 
les, door fysisch geograaf Jeroen Wijnen. Aan 
de orde kwamen: de geologische opbouw en 
bodemvorming in onze omgeving, de komst van 
de mens en zijn ingrepen in het landschap.  
‘Zoeken en verzamelen’ stond centraal in de 
derde les die regio-archeoloog Ria Berkvens gaf. 
Uitgangspunt was de fascinatie die wij hebben; het wezen van de archeologie: het vinden, verzamelen 
en ordenen van materialen en voorwerpen, hun context en de periodie indeling. 
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Bureauonderzoek, Plan Van Eisen, en aanpak, veldonderzoek, toepassing van de Erfgoedwet, en 
organisatie van een opgraving werden behandeld door archeoloog Fokko Kortlang in de vierde les 
met als titel ‘De Voorbereiding’. 
Archeoloog Martijn Bink kreeg het woord in de vijfde les die geheel gewijd was aan: ‘De Uitvoering’ 
met als onderwerpen: prospectietechnieken, waarnemingen doen, meettechnieken, registratie, 
berging en bemonstering en de opslag van vondsten. 
Nico Arts gaf inhoud aan de zesde bijeenkomst die als thema “Vondsten en waarneming” had. Aan de 
hand van onze eigen vondstcollectie en opgravingen in de stad en regio werden alle materialen 
behandeld die we zoal kunnen aantreffen. Het gebruik en de fabricage, van steen, metaal, aardewerk, 
glas passeerde de revue en ook het biologisch materiaal kwam aan de orde. 
Op de jaargrens zat de helft van deze Basiscursus Archeologie erop en zullen er nog 5 lessen volgen 
in 2018. 
Als volgend lesonderwerp ligt ‘De Verwerking’ voor de hand. Peter Seinen en Ronald van Genabeek 
zullen dit voor hun rekening nemen in de zevende les. Met o.a. als onderwerpen: archeometrie, 
determineren, conserveren en restaureren. 
Hierna volgt nog de les ’De Publicatie’ waarin de verwerking van de data door Peter Seinen zal 
worden behandeld en archeoloog Vanessa Jolink ons zal bijpraten over educatie, publicatie en 
publiekspresentatie. Uiteraard kijken we dan ook naar de functie van ons Erfgoedhuis en de Acheo-
Hotspot. 
Ria Berkvens zal ‘De Synthese’ voor haar rekening nemen waarbij samenhang zal worden gezocht 
tussen alle puzzelstukjes die de archeologie in de regio heeft opgeleverd. Ook of dit heeft geleid tot 
nieuwe of gewijzigde inzichten en zo mogelijk een blik in de toekomst van de archeologie. 
Op 17 maart 2018 is er ‘De Afsluiting’ van de cursus; uiteraard met een evaluatie en een ludiek 
element en een borrel natuurlijk.  

Werkgroepen 
AVKP-leden zijn op veel gebieden actief en via werkgroepen proberen we ieders inzet en 
betrokkenheid zo goed mogelijk te organiseren tot hun recht te laten komen. We onderscheiden nu 13 
werkgroepen, hoewel de naam ‘werkgroep’ niet altijd passend is. Op sommige thema’s zijn slechts 
een of twee mensen actief. Toch willen we die allemaal wel benoemen om zo te laten zien wie al met 
wat bezig is. Voor ‘werkgroep’ mag dan ook een andere naam gekozen worden. In 2017 zijn deze 13 
werkgroepen danwel activiteiten benoemd. Die staan in bijlage 2. 

Nieuwe en uitgeschreven leden  
In 2017 konden we 21 nieuwe leden verwelkomen (waarvan één in Midden Brabant) en hebben we 9 
leden moeten uitschrijven. 
Nieuwe leden krijgen een welkom per mail en per brief wanneer geen emailadres bekend is. Ze 
worden dan uitgenodigd voor een kennismaking. Ze krijgen dan een rondleiding in het Erfgoedhuis en 
er wordt gevraagd naar hun eigen interesses en reden om AWN-lid te worden. We hebben een AVKP 
introductieboekje en dat wordt aan hen uitgereikt. Niet alle nieuwe leden komen voor een 
kennismaking. Een aantal van hen kennen we helaas dus (nog) niet. 
We hebben tot ons verdriet vrij onverwachts afscheid moeten nemen van Goof van Eijk, prominent lid 
van de werkgroep Uden. Hij overleed in april.  

Sociale activiteiten 
De nieuwsjaarborrel, de ledenvergadering en de barbecue zijn de jaarlijks terugkerende 
gezelligheidsevenementen. Deze vonden dit jaar plaats op resp. 4 januari, 15 maart en 1 juli. Dan zijn 
steenvast de meeste actieve leden aanwezig. Ook de reeds vermelde excursies en Archeolopen 
versterken de onderlinge binding. 
Iedere woensdagavond is eveneens een belangrijk contactmoment. Voor iedereen met eigen 
activiteiten aan de slag gaat wordt er samen koffie of thee gedronken en worden tal van nieuwtjes, 
interessante literatuur en andere zaken uitgewisseld.  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Toelichting op het resultaat van AWN afd. 23, AVKP. 
Het resultaat over 2017 bedroeg een verlies van 1.408 euro. Dit is een geringer verlies dan begroot, 
ondanks dat in de ledenvergadering was afgesproken dat de jubileumkosten nog wat konden stijgen. 
De begrotingsdiscipline was goed en de veldwerkkosten waren lager dan begroot. Het eigen 
vermogen daalde daarmee van 15.439 naar 14.031 euro. 
 
Door bemiddeling van Nico Arts kwam er een vergoeding binnen van 650 euro voor onder meer het  
wassen, puzzelen, tekenen, de restauratie van aardewerkvondsten, het verzamelen van kleimonsters 
en de verslaglegging van het project Beerse. Via onze voorzitter kwam er daarnaast een extra 
subsidie bijdrage ad 272 euro van de landelijke AWN. Onze hartelijke dank voor deze beide. 
 
Voor de WIMA activiteiten werd aanvraag aan het Archeologiefonds ad 8.415 euro goedgekeurd. Het 
betreft: “het doen van (aanvullend) onderzoek met een Erfgoedradar voor de uiteindelijke publicatie 
van de bevindingen van de afgelopen drie jaar en de aanvullende onderzoeken die nog gedaan 
moeten worden om tot een voldoende hoeveelheid data te komen om tot een volledige synthese te 
komen”. Hiervoor is een voorziening getroffen. 
 
De kosten voor het jaar 2018 van de lopende basiscursus zijn eveneens op de balans gezet. 
 
De jubileumkosten bedroegen circa 2.500 euro, ongeveer gelijk verdeeld over excursie en barbecue. 
 
Het rekeningenoverzicht vermeldt alle inkomsten en uitgaven in het jaar. Vragen daarover worden 
gaarne beantwoord in de vergadering. 
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CONTACTGEGEVENS 

 
Vereniging: Gasfabriek 2a 

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

Voorzitter: Tonnie van de Rijdt 

Vicevoorzitter: Ellen van der Steen 

Penningmeester: Auke Langhout 

Secretaris: Winnie van Vegchel 

Bestuurslid: Ine Pulles  

Bestuurslid: Herbert Vorwerk 

Bestuurslid: Peter Seinen 

Veldwerk coördinatoren: - Theo van der Vleuten: Kempen 
- Willem van den Bosch: Peelland 
- Ruud Hemelaar: Meierij  

 

Adviseur: Nico Arts 

Bibliotheek: Dirk Vlasblom en Carel van den Boom 

Ledenadministratie: Winnie van Vegchel 

Ledenbrief AVKP-Actueel redactie: Ellen van der Steen 
Peter Seinen 
Tonnie van de Rijdt 

Advisering Ruimtelijke Ordening Contactpersoon Tonnie van de Rijdt 
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BIJLAGE 1 - AANGESLOTEN HHK’S EN WERKGROEPEN 

Overzicht van heemkundekringen en archeologische werkgroepen en met wie we vaste contacten 
hebben. De werkgroepen / kringen die dit jaar informatie hebben aangeleverd voor het AVKP 
jaarverslag 2017 zijn groen gemarkeerd.  
 
1. Asten - Someren Heemkundekring "De Vonder"  
2. Best: Heemkundekring Dye van Best 
3. Bladel Villa Pladella   
4. Boekel Heemkundekring Sint Achten op Boeckel 
5. Boxtel/Liempde 
6. Cranendonck Werkgroep Archeologie van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’  
7. Deurne Archeologie HKK H.N. Ouwerling 
8. Erp Archeologische werkgroep van Heemkundekring Erthepe 
9. Helmond (gemeentelijk archeoloog i.s.m. AVKP, werkgroep historie Brandevoort, 

Heemkundekring Helmont, Monumentenwerkgroep Helmond) 
10. Lieshout “t Hof van Liessent  
11. Mierlo: Heemkundekring Myerle 
12. Schijf AWN Werkgroep  
13. St Oedenrode, Archeologische Werkgroep Sint-Oedenrode 
14. Son en Breugel, heemkundekring  
15. Uden, archeologische werkgroep Heemkundekring Uden 
16. Valkenswaard, archeologische werkgroep heemkundekring Weerderheem 
17. Vessem-Wintelre-Knegsel Heemkundevereniging De Hooge Dorpen. 
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BIJLAGE 2 - AVKP WERKGROEPEN         

 
Dit is een overzicht van thema’s en activiteitenclusters. Voor sommige werkgroepen zijn trekkers en 
werkgroepleden bekend, voor andere is dat nog niet of onvoldoende duidelijk. In 2018 gaan we dit 
verder invullen en structuren,   

 
1. Vondstverwerking (Scherven-Puzzel-Team) 

Hieronder verstaan we het wassen, sorteren, plakken, tellen, determineren, uittekenen, 
fotograferen, e.d. van vondsten op het EGH. Aansturing Erfgoedteam, gem Eindhoven en 
begeleiding vinden plaats door de gemeentelijke door medewerkers van het: : Ben v.d. Broek en 
Dirk Vlasblom 

 
2. Publieksbegeleiding (HotSpot Gidsen):  

Het ontvangen en begeleiden van bezoekers aan de Archeo Hotspot bij alle voorkomende  
activiteiten die er plaats vinden. Een en ander onder aansturing en supervisie van de 
gemeentelijke coördinator van het EGH.  

 
3. Educatie, PR en Sociale Media (Publieks Activiteiten): 

Externe contacten ter bevordering van de archeologie en AVKP zoals voorlichting op scholen, PR, 
assisteren bij inrichten van tentoonstellingen, exposities, Nat.Arch.Dagen, e.d.  
In samenwerking met medewerkers van Erfgoedteam, gem Eindhoven  of als zelfstandige  AVKP 
activiteit. 

 
4. Restauratie werkzaamheden 

Onder leiding van gemeentelijke medewerkers (Dirk Vlasblom, c.s.) van het ACEH verrichten van 
restauratie en conservatie werkzaamheden aan vondsten van aardewerk, leer, metaal, organisch 
materiaal, e.d. 

 
5. Archiefwerkzaamheden en Vooronderzoek  

Veelal op verzoek van gemeentelijke medewerkers van het Erfgoedteam, gem Eindhoven Nico 
Arts en Theo de Jong, c.s.) verrichten van voorbereidend onderzoek in archieven, internet en 
bibliotheken naar informatie over  regionale locaties / objecten, toponiemen, etc. 

 
6. Werkgroep Innovatieve Technieken in de Archeologie  

Op verzoek van archeologische verenigingen verrichten van niet commercieel onderzoek met 
grondradar. In de toekomst mogelijk de inzet van ander nieuwe technieken (drones ?),  etc. 

 
7. Deskundigheidsbevordering  

Alle educatieve activiteiten gericht op eigen leden van de AVKP zoals Basiscursus, bijscholing, 
lezingen, e.d. 

 
8. Veldcoördinatoren 

Drie AVKP leden coördineren activiteiten gericht op assistentie bij opgravingen, onderzoek in de 
regio, vinger aan de pols functie. Ook veldlopen (oppervlakte onderzoek) en werken met de 
detector. E.e.a. in samenwerking met (regionaal-) archeologen. (WO II / conflict-arch.) 
Ruud Hemelaar (noordwest)), Theo v.d. Vleuten (Kempen) en Willem v.d. Bosch (zuidoost)  

 
9. Excursie- Archeoloop en Reizen club werkgroep: 

De nadruk ligt hier meer op het recreatieve. De werkgroep coördineert alle excursies, reizen, 
Archeolopen, museumbezoek, etc. die voor en door de AVKP worden georganiseerd. 

 
10. Introductie, mentoring en organisatie werkgroepen:   

Uitvoeren introductieprogramma (kennismaking nieuwe leden). Opzet en organisatie 
werkgroepen.  Waarderings- / belevingsonderzoek onder leden. Inhoudelijke Up-date / uitgave 
van een introductiebrochure. 
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11. Externe Contacten en Juridische zaken 

Alle contacten waarbij de AWN - AVKP kan worden ingezet met gemeenten (RO-werk), 
heemkundekringen, belangenverenigingen en externe partijen (ZLTO, e.d.). 

 
12. Bouwhistorie en kastelen 

Ontwikkelen en delen van expertise op het gebied van bouwhistorie in relatie tot archeologie. 
E.e.a. gericht op de regio. 

 
13. Historisch koken 

Onderzoek naar eetgewoonten, diëten, gewassen, bereidingswijzen van onze voorouders en dit 
ook experimenteel bereiden. Het delen en uitdragen van deze expertise. 


