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2015 IN HOOFDLIJNEN 

Erfgoedhuis Eindhoven: nieuwe huisvesting, nieuwe activiteiten 
Begin dit jaar is het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven en daarmee ook AVKP verhuisd naar 
een nieuwe locatie, het Erfgoedhuis Eindhoven. Dat is in veel opzichten een verruiming en 
verbetering. In plaats van alle afzonderlijke vertrekken in de Deken van Somerenstraat is er nu één 
grote ruimte en ook veel meer plaats voor alle activiteiten waar wij als vrijwilligers bij betrokken zijn. 
Extra winst is vooral ook dat deze locatie nu voor publiek toegankelijk is. Een al lang gekoesterde 
wens van Erfgoedteam en AVKP. AVKP-lezingen zijn voortaan door iedereen bij te wonen en we 
werken volop mee aan het realiseren van de ArcheoHotspot in het Erfgoedhuis. Daarover meer in dit 
verslag. 
De officiële opening van het Erfgoedhuis was op 24 april. Op 9 oktober ging de ArcheoHotspot van 
start. Beide openingen zijn verricht door wethouder Mary-Ann Schreurs. Bij de opening van de 
ArcheoHotspot is de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en AVKP getekend. 
 

 
 
Deze positieve ontwikkeling stelt ons echter ook voor een aantal vragen. Nu lezingen openbaar zijn en 
je als vrijwilliger ook mee kunt werken als je geen AVKP / AWN-lid bent krijgen we, heel begrijpelijk, 
de vraag:  waarom zou ik dan nog lid worden en contributie betalen? Wat is de meerwaarde of het 
belang van een lidmaatschap?. Als AVKP bestuur zien we dat belang zeker en gaan daar graag met 
onze leden het gesprek over aan. Dat doen we in ieder geval op de Algemene Ledenvergadering van 
16 maart. Dit verslag van al onze activiteiten laat dat hopelijk ook zien.  

AVKP beleid en onze rollen 
Landelijk heeft de  AWN als kerndoelen: bijdragen aan kennis over archeologie, die kennis uitdragen 
aan een breder publiek en opkomen voor bescherming en behoud van het archeologisch erfgoed.  
Als AVKP hebben we onze rollen daarbij omschreven als 
 de missionaris: die rol beschrijven we bij archeologie en publiek 
 de goede herder en de trouwe waakhond: dat is onze rol als belangenbehartiger en die richt zich 

vooral op goede samenwerking met gemeenten én het kritisch volgen van hun beleid. Wat we dit 
jaar op dat gebied hebben gedaan staat onder Belangenbehartiging; 

 de animator: als vrijwilliger hebben we een maatschappelijk belang, maar we doen het ook als 
hobby, het moet voor onszelf leuk en inspirerend zijn. Dat aspect komt in dit verslag aan bod bij 
Activiteiten voor eigen leden; 

 de spin in het web: archeologie en breder gezien, erfgoed,  doe je samen. We zoeken die 
samenwerking actief op. Dat is te zien door dit jaarverslag, waarbij we ook nu weer bijdragen in 
hebben opgenomen van lokale werkgroepen en heemkundekringen. De samenwerking met 
andere partners wordt vermeld onder de betreffende paragraaf. 
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We zijn als AVKP onderdeel van het Erfgoedhuis. Dit samen met het 
Erfgoedteam van de gemeente  Eindhoven en Eindhoven in Beeld.  
Het Erfgoedhuis haalt letterlijk en figuurlijk de verhalen en lessen uit het 
verleden op, verhalen en lessen die de identiteit van Eindhoven bepaald 
hebben. Alles om het heden beter te begrijpen en om een bron van 
inspiratie te zijn voor de toekomst.  
Vrijwilligers spelen in het Erfgoedhuis een onmisbare rol. In dit verslag 
vermelden we de activiteiten waar wij als AVKP actief bij betrokken 
waren. Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag van het 
Erfgoedhuis. 

Nieuwe initiatieven  
AVKP leeft en bloeit en dat zien we aan steeds nieuwe initiatieven. 
Reeds vermeld is het mee realiseren van Erfgoedhuis en ArcheoHotspot. 
Ook nieuw zijn de dit jaar uitgevoerde basiscursus en de 
informatieavonden voor detectorzoekers. Daarover meer in dit verslag. 
De Werkgroep Innovatieve Meettechnieken Archeologie (WIMA) is vorig jaar gestart, dus niet 
helemaal nieuw, maar heeft dit jaar wel veel nieuwe activiteiten ontplooid. Daarover meer onder  
Bijdragen aan archeologisch onderzoek. 
Op het gebied van eigen archeologisch veldonderzoek zijn we dit jaar extra actie geweest. Zoals bij 
een eigen opgraving in Boxtel, een noodopgraving in Heeze en een boor-en radaronderzoek in Mierlo. 
Alle drie samen met de plaatselijke heemkundekringen. 

Archeologie regionaal 
We zijn een regionale vereniging en veel activiteiten vinden plaats in de bij AVKP aangesloten 
(archeologische werkgroepen van) heemkundekringen.  Twaalf   werkgroepen / heemkundekringen 
hebben voor dit jaarverslag gegevens aangeleverd. Dat zijn de AWN-werkgroep Schijf, de aan 
heemkundekringen verbonden archeologische werkgroepen uit Asten/ Someren, Bladel, Boekel, 
Boxtel, Deurne, Eersel, Erp, Gemert-Bakel, Heeze-Leende-Zesgehuchten, de heemkundekring Son 
en Breugel en de werkgroep WANDA en Uden. 
Binnen Zuidoost Brabant hebben we daarmee een redelijk bereik, maar nog niet echt dekkend. Vorig 
jaar is ook de regio Den Bosch aan AVKP toegevoegd. Het is ons tot nu toe niet gelukt contacten tot 
stand te brengen met werkgroepen en heemkundekringen in dat gebied. AWN-leden uit Midden 
Brabant zijn door het ontbreken van een actieve afdeling daar al enige tijd bij AVKP ondergebracht. 
Ook daar is het ons nog niet gelukt blijvende contacten te leggen en een nieuwe AWN-kerngroep te 
laten ontstaan. Regionale bindingen c.q. afstand lijken dan toch een grote rol te spelen.  

Verbreding naar andere erfgoeddomeinen 
Archeologie is onze eerste insteek. Dat raakt 
echter al snel aan bouwhistorie en gebouwde 
monumenten, roerend erfgoed en aan historisch 
landschap. Het Erfgoedhuis ontwikkelt zich naar 
een bredere insteek en als AVKP sluiten we daar 
graag bij aan. We zouden graag toe willen naar 
een regionale erfgoedorganisatie waarin 
vrijwilligers en beroepskrachten elkaar vinden en 
versterken. 
We hebben daarom bij onze vragen aan lokale 
werkgroepen en heemkundekringen ook 
geïnformeerd naar hun activiteiten voor 
gebouwde monumenten en historisch landschap. 
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PLANNEN VOOR 2016 

ArcheoHotspot 
Het Erfgoedhuis is als ArcheoHotspot goed van start gegaan, de ‘losse 
bezoeker’ kan het Erfgoedhuis nog niet echt vinden, er is nog weinig 
‘binnenloop’. AVKP-leden staan als gidsen klaar om die bezoekers te 
ontvangen en rond te leiden. Komend  jaar willen we samen met het 
Erfgoedteam ook die groep bezoekers meer zien binnen te halen. 
Toegankelijkheid van het terrein en herkenbaarheid zal daar zeker bij helpen, 
we willen ook kijken hoe we via pr, sociale media en speciale activiteiten meer 
publiek zouden kunnen trekken. 
Er zijn reeds plannen om de gidsen van het Erfgoedhuis verder de scholen en 
toe te rusten voor hun taak en daar zal komend jaar uitvoering aan worden 
gegeven. 
 
 

Regionale Erfgoed organisatie  
Archeologie en erfgoedbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten en in onze contacten met 
de regio constateren we regelmatig dat dat, zeker voor kleine gemeenten, niet altijd goed is in te 
vullen. We pleiten al enige tijd voor een meer regionaal beleid. Dat kan ook vele andere voordelen 
bieden. We hebben in januari 2016 reeds een regiodag hierover georganiseerd en op 21 maart is er 
een werkconferentie over regionale samenwerking voor wethouders, ambtenaren en vrijwilligers in de 
regio Eindhoven. We organiseren dit samen met het Erfgoedteam Eindhoven - Helmond en de 
medewerkers archeologie en monumenten van de  Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB). 
Als dit aanslaat zullen we proberen eenzelfde traject op te zetten voor de Meierij / regio Den Bosch. 
Opgraven op vrijgegeven gebieden 

Nieuwe technieken  
WIMA wil verder op zoek naar het gebruik van 
nieuwe technieken. Ze spelen met de gedachte 
een drone met camera te gaan gebruiken in 
aanvulling op het bodemradar onderzoek. 
Daarmee krijgen ze naast de beelden van wat 
onder de grond zit de aansluiting met de 
eventueel van bovenaf zichtbare sporen op de 
grond. 
Het leren omgaan met deze nieuwe technieken 
opent nieuwe kansen voor archeologie 
vrijwilligers voor niet destructief en dus 
toegestaan veldonderzoek. Per slot is voor veel 
mensen zelf het veld ingaan een drijfveer om 
met archeologie bezig te zijn Een bijkomende 
reden om deze technieken te leren benutten dat 
het nieuwe en jongere leden kan aanspreken. 
Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich bij 
WIMA aansluiten.  

3D film van Eindhoven 
Rob Schlooz heeft als droom door middeleeuws Eindhoven te kunnen lopen. Hij is aan het 
experimenten met 3D technieken om tot een film of game te komen. Rob zoekt mensen die willen 
helpen met inhoud, techniek en organisatie. 
 
En uiteraard gaan alle lopende activiteiten verder door. 
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ARCHEOLOGIE EN PUBLIEK 

 
 
Publieke aandacht voor archeologie is er zeker en lijkt te groeien. Anderzijds is er ook een negatief 
beeld van archeologie en dan vooral bij ruimtelijk plannen. Archeologie is dan nog onzichtbaar en 
wordt geassocieerd met extra kosten en planvertraging. Aan ons mede de taak te laten zien dat 
archeologie leuk en interessant is en mede daardoor draagvlak te krijgen voor archeologiebeleid en 
onderzoek. 
Een overzicht van we en onze partners in 2015 als ‘missionaris’ voor de archeologie hebben gedaan. 

Openstellen werkruimte / vaste publieksruimte 
ArcheoHotspot 

Het Erfgoedhuis met de Archeohotspot 
is vier dagen per week (maandag-
donderdag) vrij toegankelijk voor het 
publiek. AVKP-leden hebben actief 
meegewerkt aan verhuizing en 
inrichting van het Erfgoedhuis en de 
realisering van de ArcheoHotspot. Daar 
en aan het organiseren van de opening 
van de ArcheoHotspot zijn heel wat 
uren van AVKP-leden besteed. 
Trekkers waren Ellen van der Steen, 
Theo van der Vleuten en Herbert 
Vorwerk, samen met Angelique van 
Gemert, coördinator van het 
Erfgoedhuis.  Zo’n 10 vrijwilligers zijn inmiddels inzetbaar als gids en krijgen daar verdere scholing 
voor.  
Groepen en schoolklassen weten het Erfgoedhuis al goed te vinden. Voor de individuele bezoekers 
moet dat nog op gang komen. Het Erfgoedhuis was deelnemer in de Dutch Design Week en dat was 
met 2500 bezoekers een groot succes.   
 
Publieksruimten in de regio 
Erp, Deurne en Asten/Someren hebben een eigen permanente tentoonstelling. In Erp worden nieuwe 
bewoners en nieuwe leden van de heemkundekring uitgenodigd voor een bezoek en rondleiding. 
In Deurne  is de eigen ruimte vernieuwd. 
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Educatie voor basisscholen en voortgezet onderwijs  
In het Erfgoedhuis 
Zoals reeds vermeld ontvangt het Erfgoedhuis Eindhoven regelmatig klassen van basisscholen en 
geeft zowel lessen als veldactiviteiten voor vo-leerlingen. AVKP heeft daar dit jaar geen actieve rol bij 
gehad. Stages van vo leerlingen worden ook aangehaakt aan het Erfgoedhuis.  
 

 
 
In de regio 
Theo van der Vleuten heeft aan de hand van een mammoetbot  op twee scholen in Bladel het verhaal 
verteld over mammoeten en mammoetjagers. Dit bij de groepen 4-8 en hij heeft daarmee zo’n 300 
kinderen bereikt. 
In Eersel is meegewerkt aan twee gastlessen over de Tweede Wereldoorlog, waarmee per keer ca 30 
leerlingen zijn bereikt. 
Door de werkgroep Schijf is in groep 7 een gastles over de steentijd verzorgd (voor 22 kinderen) 
Die werkgroep heeft ook een ‘doedag’ over metaaldetectie voor kinderen georganiseerd (40 
deelnemers). Met een klein groepje kinderen (11) is driemaal een veldverkenning gedaan. Onder deze 
groep zijn drie vo-leerlingen. Voor de werkgroep Schijf is het  breed uitdragen van de plaatselijke 
archeologie naar zowel jeugd  als ouderen een kernactiviteit. 
Someren geeft rondleidingen en lessen in het Archeologiehuis  (9 maal, ca. 200 kinderen) 
De werkgroep WADNA (Son en Breugel) ontvangt vo-leerlingen op de zg. Roeffeldagen (kennismaken 
met beroepen). 
 
WIMA heeft bij het radaronderzoek Wijbosch de leerlingen van groep acht van de lokale basisschool 
laten helpen en is later in de klas uitleg gaan geven over de resultaten. Zie bij geofysisch onderzoek.  

Lezingen 
De AVKP lezingen zijn per 2015 opengesteld voor alle belangstellenden. In 2015 mochten we 10 
sprekers verwelkomen. De belangstelling is goed (tussen 25 en 65 toehoorders). 
- Nico Arts, de Nieuwjaarslezing over 

archeologie in Eindhoven. 
- Ronald van Genabeek en de heer van Osch 

over handhaving van de Erfgoedwet (zie ook 
Regiodag). 

- Rob Schlooz, over “De archeologie van het 
boek”. Boeken bekeken door de ogen van een 
archeoloog. 

- Theo de Jong, over het  “Verwerkt verleden”. 
Een overzicht van archeologisch onderzoek in 
Helmond. 

- Jos en Bauke Hüskens, over de bouwhistorie 
van het voormalige NRE terrein. “Van weiland 
tot een luxe woonwijk”. 

- Mike Groen, over “Cold-cases”. De toepassing van forensische technieken op archeologische 
menselijke overblijfselen. 
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- Nico Arts, over de reconstructie van het leven in het verleden op basis van onderzoek van de 
menselijke resten. 

- Ward Rennen, over de toekomstplannen voor het “Eindhoven Museum”. 
 
In de regio 
Heemkundekringen organiseren hun eigen lezingen, zoals  Boxtel (1 maal), Erp (2 maal), Schijf (1 
maal, steentijd in de eigen regio) en Uden (6 maal)  
Bijzonder was de lezing van Frans Theuws over het Merovingisch grafveld van Uden, een lezing die 
honderden belangstellenden trok.  
De werkgroep Uden heeft ook een lezing verzorgd over de archeologie van de Maashorst voor 
deelnemers aan de cursus “ambassadeur van de Maashorst” 

Bijeenkomsten voor metaaldetectie  
Rob Schlooz heeft in het Erfgoedhuis zes avonden georganiseerd speciaal voor detectorzoekers. Per 
avond waren daar minstens 25 zoekers aanwezig en in totaal zijn zo’n 40 zoekers bereikt. Al na de 
eerste avonden is gestopt met het aankondigen van deze avonden omdat de groep eigenlijk al te 
groot was, anders was het bereik waarschijnlijk nog groter geweest. Doel van deze avonden was 
zoekers te informeren over de archeologische achtergronden van vondsten en piepers en 
archeologen dichter bij elkaar brengen. Zoekers hebben veel kennis over materiaalvondsten en 
archeologen kunnen daar meer van profiteren. En als achterliggend doel, de bereidheid tot het melden 
van vondsten te vergroten. 
De onderwerpen op deze avonden waren: 
- Topvondsten 
- Scherven op het veld 
- Regelgeving 
- UMO's - Unidentified Metal Objects.  
- Vondsten Frans legerkamp (1795-1799) 
- Voordracht Nico Arts, stadsarcheoloog Eindhoven 
- Zoektocht naar Vincent van Gogh 
Hoewel er duidelijk veel interesse is voor deze avonden is het organiseren daarvan voorlopig gestopt. 
Het organiseren kost veel tijd en Rob Schlooz wil zijn tijd nu weer aan andere zaken gaan besteden. 
Er heeft zich nog geen detectorzoeker gemeld die de organisatie van deze avonden over zou willen 
nemen. 
Door veel onduidelijkheid over de nieuwe wettelijke regels voor metaaldetectie was het klimaat ook 
niet bepaald gunstig voor meldingsbereidheid onder zoekers en kwam het achterliggende doel in de 
knel. 

Evenementen en open dagen 
Erfgoedhuis 
Daags na de opening van de ArcheoHotspot was er een Vondstmelddag. De week daarna was het 
Erfgoedhuis deelnemer aan de Dutch Desiging Week. Dat leidde tot ca. 2500 bezoekers. Van 
archeologisch hout waren enkele objecten gemaakt, bezoekers hadden zeker zoveel belangstelling en 
verbazing over de eigen collectie van het Erfgoedhuis  
 
Torendag Peelland 
Op 14 mei, Hemelvaartsdag, waren diverse kerktorens in de regio geopend voor het publiek. De Oude 
Toren in Stiphout kon worden beklommen. Bij de toren was door de Heemkundekring Helmont een 
stand ingericht met achtergronden en uitleg over deze oude Kerk van Stiphout.  
In samenwerking met de heemkundekring uit Nuenen was AVKP present bij de Oude Toren in 
Nederwetten. Er was een stand met archeologische vondsten uit de omgeving en informatie over 
archeologie. Voor de kinderen was er van alles te doen: tegels puzzelen, torens bouwen met houten 
blokken of ‘echt’ met hamer en spijkers. Na afloop kreeg elke bouwer van Maria Brokken ook nog een 
beloning voor zijn of haar toren.  
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Open Monumentendag en andere evenementen 
AVKP was bij de Open Monumentendag hier samen met de heemkundekring uit Nuenen present bij 
de Opwettense molen. Er zijn vooral veel doe-activiteiten voor kinderen georganiseerd. 
Ook de heemkundekringen van Heeze-Leende, Schijf en Uden gaven op die dagen acte de presence  
Heeze Leende was ook aanwezig bij de Strabrechtse Heidedag. AVKP was met de stand aanwezig bij 
het Streekfestival Kempen. 
In Uden waren er drie open dagen bij een van de opgravingen en in Helmond één. 
De derde historische fietsrouten van Schijf is in het voorjaar in gebruik genomen, de vierde route is in 
ontwikkeling en in het najaar proefgereden door de Luchtweer Vereniging de Grensschutters.. 

Tentoonstellingen  
De tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer’ in Gemert werd 1 maart afgesloten. 
Op die dag was er voor het publiek elk uur een rondleiding over de 
tentoonstelling en korte inleiding over ‘meedoen met archeologie’. De 
tentoonstelling over 5000 jaar voedselproductie in de Kempen heeft dan 11 
maanden gelopen waarvan de winstermaanden alleen voor groepen en scholen. 
De tentoonstelling heeft vele duizenden bezoekers getrokken   
In Boxtel was er een expositie over de Middeleeuwen, die heeft zo’n 5000 
bezoekers getrokken. 
Uden heeft geholpen bij de tentoonstelling van een Romeinse waterput en een bij 
een opgraving gevonden veldkei in het natuurcentrum de Maashorst.  Daar 
kwamen ca. 10 000 belangstellenden. 
In het Erfgoedhuis liep de tentoonstelling Cold Cases. 
Schijf verzorgt  op een drietal locaties vitrines met lokale vondsten. Drie vitrines 
staan bij de Heemtuin één bij de horecagelegenheid  ´T Wapen van Schijf en 
eenmaal de expositie Steentijd in het Dienstverlenings Centrum Rucphen. 
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Het verleden zichtbaar maken  
Hapshuis in Someren  
Leden van de Heemkunde Kring “De Vonder Asten Someren” hebben een geraamte van een ijzertijd-
huis gebouwd. Er zijn twee huizen van dit Hapshuistype in Someren gevonden bij een opgraving op 
de Witvrouwenberg en een bij de opgraving Waterdael III. In Someren zijn 36 hectare opgegraven en 
daar is/ was weinig van te zien, opgegraven spullen van Someren liggen grotendeels in het depot in 
’s-Hertogenbosch. Ze zijn volgens anderen te teer om zonder klimaatcontrole in de vitrines van ons 
Archeologiehuis te leggen.  
Om te laten zien hoe verbindingen in hout in de ijzertijd werden gemaakt is alleen het skelet gebouwd. 
Deze constructie staat vrij in een wadi, een opvangbassin voor regenwater, dus als het geregend 
heeft staat het huis op een eiland. Het huis is voor iedereen toegankelijk. Het is voor buurtvereniging 
en andere groepen als bijeenkomstplaats of andere doeleinden te gebruiken. Als je door een van de 
deuropeningen bent gegaan heb je het gevoel dat je binnen staat. De samenwerking met de 
gemeente bij dit project was uit de kunst. 
 
In Uden zorgde de werkgroep en mede voor dat er in een informatiebord is geplaats bij ziekenhuis 
over de grootschalige opgravingen die daar hebben plaatsgevonden. 
AVKP organiseerde mee de plaatsing van 10 erfgoedstenen In de binnenstad van Eindhoven. 
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BIJDRAGEN AAN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

Veldverkenningen  
AVKP heeft dit jaar zelf geen veldverkenningen gedaan, lokale groepen melden wel diverse 
activiteiten. Zoals Erp (4 maal), Heeze-Leende-Zesgehuchten, Son en Breugel, Schijf (2 maal) en 
Uden (7 maal). Veel veldwerk in Uden, inclusief metaaldetectie, was gericht op locaties waar projecten 
gepland zijn. Speciale aandacht kreeg een zandafgraving waar naar fossiele noten is gezocht. Die zijn 
in overleg met Naturalis onderzocht en beschreven. 
 

 

Metaaldetectie, toevalsvondsten en vondsmeldingen 
Bij veldverkenningen vindt meestal ook systematisch 
metaaldetectie plaats. Maar er zijn ook veel individuele 
zoekers die verbonden zijn of goed samenwerken met 
lokale werkgroepen. Daar maken Eersel, Erp, Uden en 
Schijf melding van. Veldverkenningen en 
metaaldetectie worden volgens Schijf minder  omdat er 
minder percelen beschikbaar zijn. 
De werkgroep Deurne heeft bij het onderzoek bij de 
meandering van Bakelse Aa geassisteerd met 
metaaldetectie. 
In het Erfgoedhuis komen, met name op de 
woensdagavonden, mensen vondsten laten zien, ze 
willen meer weten over die vondsten. Uden krijgt 
eveneens meldingen van lokale vondsten. In Deurne 
meldde zich iemand met een vondst die als een 
sluitsteen voor een  kruisgewelf uit de Late 
Middeleeuwen kon worden gedetermineerd. 
De werkgroep in Schijf maakt zich zorgen over de vele 
metaaldetectorzoekers  die zonder toestemming van de perceel eigenaar hun gang gaan. 
Archeologische vondsten worden niet aangemeld en ook verhandeld. Gelukkig is eenmaal een 
Romeinse gouden munt wel op aandringen van een AWN-lid wel aangemeld.  
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Waarnemingen 
AVKP heeft in Bladel een waarneming gedaan bij de aanleg van wegcunetten. Bij eerdere zienswijze 
hadden we verzocht om in het betreffende gebied alsnog een onderzoek via proefsleuven te laten 
doen. Dat heeft het niet gehaald  en daarom hebben we de gemeente gevraagd medewerking te 
geven bij aanleg van de wegcunetten. Theo van der Vleuten zou die waarnemingen doen en vooraf 
geïnformeerd worden over alle grondwerkzaamheden. Ondanks alle afspraken met de gemeente en 
de aannemer kwam de informatie van de aannemer te laat of op het laatste moment,  zodat het 
werkvlak niet kon worden onderzocht en alleen de stort. Behalve twee fragmenten van een lei die 
mogelijk afkomstig waren van een kerk, is er niets gevonden Theo heeft er al met al zo’n 12 uren aan 
besteed. Het is een les om bij een volgende gelegenheid beter beslagen ten ijs te komen. De 
samenwerking met de gemeente was wel winst bij dit project.  
 
Er is ook een waarneming gedaan bij het aanleggen van een boomkuil op het binnenterrein van 
Heeze-Eymerick.  Herbert Vorwerk en Peter Seinen hebben in samenwerking met de heemkundekring 
uit Heeze waarnemingen gedaan tijdens graafwerkzaamheden en deze vastgelegd en gerapporteerd. 
De waarneming in de boomkuil resulteerde in het ontdekken van oude plaveisel en fundamentresten 
die reeds op een 17de eeuwse kaart getekend waren. 
Waarnemingen voorafgaande bij of tijdens bouwwerkzaamheden worden verder gemeld door Deurne 
(3x) Schijf, en Uden. 
Bij de bouw van een carport bij de Vlierdense 
molen in Deurne zijn geen archeologische 
vondsten aan getroffen. Evenmin bij de 
dekversterking van de kasteelbrug aan het 
Haageind , waar ter versteviging ook vier 
schroefpalen werden gestort. Wel deed Deurne 
de ontdekking van drie boerderijen, vroeger 
Vlierdens grondgebied, nu behorende tot de 
gemeente Helmond. 
De werkgroep Schijf kon meekijken bij 
werkzaamheden rond kerk en dorpsplein te 
Nispen en daar vondsten over de historie van het 
oude dorp Nispen veiligstellen. Twee 
bouwpercelen met een voormalige boerderij 
waren na booronderzoek vrijgegeven vanwege te 
veel grondverstoringen. De werkgroep mag nu bij 
het begin van de bouwwerkzaamheden kijken om er mogelijke vondsten veilig te stellen. 
De werkgroep in Uden heeft waarnemingen gedaan voorafgaand aan aanleg van een speeltuin.  
In de Bonengang in Gemert is een afgebrand pand herbouwd en dus deed zich de gelegenheid voor 
het terrein te verkennen. Gezien het kleine oppervlak was er geen onderzoeksplicht. Op de hoek 
Bonengang-Kerkstraat wordt op basis van archiefonderzoek de plaats verwacht waar de oudste 
Gemertse kerk stond, die destijds met grachten omgeven was. Verwacht werd dat de gracht pal langs 
de Bonengang loopt. Met behulp van grondboringen zou dat bevestigd kunnen worden, maar er 
werden ter plaatse geen grachten teruggevonden. Kennelijk liggen ze wat verder op. 
In Son en Breugel meldt de werkgroep WADNA het traceren van het grafveld behorende bij de 
Romeinse Nederzetting 

Geofysisch onderzoek 
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De Werkgroep Innovatieve Meetmethoden Archeologie 
(WIMA) heeft 11 onderzoeken met Erfgoedradar gedaan. In 
februari werd op verzoek van de Heemkundekring Schijndel 
het slotje Groenendaal in Schijndel gelokaliseerd, samen 
met een deel van de gracht. Tevens werd na vragen van de 
heemkundekring 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-
Zesgehuchten' gescand in het kasteel in Heeze (Eymerick) 
om oude gracht- en muurstructuren op te sporen. 
In maart werd een Duitse loopgraaf in Berlicum ingemeten 
voor Heemkundekring "De Plaetse" en werd een begin ge-
maakt met een poging oude grachtstructuren en verborgen 
muurdelen vast te leggen. 
In april werd voor de Heemkundekring Schijndel gezocht 
naar de restanten van de Servatiuskapel in Wijbosch die 

gesticht werd omstreeks 1428 en gesloopt in 1850. Tijdens deze scan werden de werkgroep geholpen 
door leerlingen van groep acht van de lokale basisschool. 
Mei bracht hen in Zandoerle, waar de VU jaarlijks opgravingen doet. Ook in juni deden ze scans in 
Zandoerle, deze keer op een nieuw aangelegd vlak zodat in 2016 duidelijk wordt of de scanresultaten 
in de pas lopen met wat wordt opgegraven. 
 In juli zijn ze weer op de basisschool in Wijbosch geweest om de leerlingen te laten delen in de 
resultaten. In Eindhoven zijn scans gemaakt in en rond het klooster Mariënhage en in Veldhoven op 
het Smidtsvuurke. Tot slot werd in deze maand een tweede scan gemaakt van de kapel in Wijbosch, 
omdat de eerste resultaten duidelijk maakten dat de positie van de kapel verder naar het noorden lag 
dan aanvankelijk werd gedacht. In september werd nogmaals in kasteel Heeze gescand om 
aanvullende informatie over gracht- en muurstructuren te verzamelen. 
 
In Mierlo is een gecombineerd onderzoek met radar en boringen uitgevoerd naar de ligging van het 
inmiddels volledig verdwenen kasteel van Mierlo. Het terrein is door de gemeente aangewezen als 
archeologisch monument. In 1990 is op de locatie reeds een booronderzoek uitgevoerd en doel van 
het onderzoek nu was de bevindingen uit dat onderzoek te controleren en aan te vullen met het 
radaronderzoek. De bevindingen uit beide onderzoeken komen grotendeels overeen. De combinatie 
van boringen en grondradar wijzer er echter op dat het binnenterrein groter is dan destijds was 
aangegeven. Bij een ook al eerder aangeboorde massieve constructie slaat de radar duidelijk uit wat 
lijkt te wijzen op de fundering van de hoofdburcht of donjon / woontoten. 
Aan dit onderzoek is door 16 vrijwilligers meegewerkt, afkomstig van heemkundekringen en AVKP en 
stond onder leiding van regioarcheoloog Ria Berkvens. 
 
De werkgroep Schijf heeft foto´s gemaakt van aardlagen die later door geoloog Jan Broertjes zijn 
bekeken en benoemd. Aardlagen en sporen dateren van  ongeveer 100.000 jaar voor de jaartelling.  
De werkgroep probeert ter plaatse een informatiebord te realiseren. 
Boekel doet aan de hand van luchtfoto’s onderzoek naar mogelijke locaties van omgrachte hoeven en 
molens. 

Assistentie bij) booronderzoek  
Er zijn enkele booronderzoeken gedaan o.l.v. van een archeoloog.  In Schijf is samen met de 
heemkundekringen Nispen en Doel, begeleid door de archeoloog Marco Vermunt een veld en 
booronderzoek gedaan bij een bouwplan te Nispen. Het ging om onderzoek naar Merovingische e 
vroegmiddeleeuwse sporen. 
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De werkgroep Gemert heeft zelf een booronderzoek bij een afgebrand pand. Het werd herbouwd en 
dus deed zich de gelegenheid voor het terrein te verkennen. Gezien het kleine oppervlak was er geen 
onderzoeksplicht. Nabij de locatie wordt op basis van archiefonderzoek de plaats verwacht waar de 
oudste Gemertse kerk stond, die destijds met grachten omgeven was. Verwacht werd dat de gracht 
pal langs het onderzochte terrein loopt. Met behulp van grondboringen zou dat bevestigd kunnen 
worden, maar er werden ter plaatse geen grachten teruggevonden. Kennelijk liggen ze wat verder op. 
Ten behoeve van werkzaamheden heeft Jos van Schijndel verkennende grondboringen uitgevoerd in 
de Kerksedriessen in Bakel. In het kader van werkzaamheden door waterschap Aa en Maas bij de 
Esperloop in Bakel heeft Jos het graafwerk begeleid.  

Zelfstandig opgraven 
Boxtel Goorestraat  
Op het terrein van een in 2013 afgebrande boerderij zou gebouwd gaan worden. Uit historische 
bronnen was bekend dat er daar een oude voorganger zou hebben gestaan, een Karthuizer 
pachthoeve. Het terrein was, als agrarische bouwblok, door de gemeente vrijgesteld van 
archeologisch onderzoek. AVKP heeft bij de RCE toestemming gevraagd om daar een opgraving te 
doen en die toestemming ook gekregen. Met 24 vrijwilligers van AVKP en de hkk’s Boxtel en Liempde 
is in de periode 1 december 2014 tot 12 mei onderzoek gedaan. In totaal zo’n 350 uur veldwerk 
Het onderzoeksvlak was verdeeld in 12 werkputten. Slechts een deel daarvan kon worden 
onderzocht. Aanvankelijk door te veel water en toen het water in april zakte ging de aannemer aan de 
slag met funderingen voor nieuwbouw  Zo werd, toen door de graafmachine het centrale deel van de 
boerderij was weggegraven, de kuil binnen een half uur weer volgestort met puin. In dat half uur 
waren rechthoekige paalsporen zichtbaar. Daar zijn foto’s van gemaakt en op basis van die foto’s is 
de volgende dag geprobeerd de locaties in te meten en in te tekenen op de overzichtstekening. De  
locaties konden niet nauwkeuriger dan + 50cm gedocumenteerd worden.  Één van de sporen is 
gecoupeerd. Er was geen duidelijke samenhang in de paalsporen te ontdekken en we concluderen 
dat ze niet de sporen van een eerdere boerderij laten zien. 
Over de vroegste geschiedenis van de boerderij en over een eventuele voorganger van de boerderij 
hebben we derhalve niets kunnen vinden. 
 In werkput 1 werd een munt gevonden  die in de stad Utrecht geslagen is in 1677. Tussen de 
schaarse scherven die we vonden zijn er een paar die terug gaan tot de 14e eeuw.  
Een oor van een waterkan dateert van ongeveer 1400 en een klein scherfje is gefabriceerd tussen 
1300 en 1500. We mogen op basis van deze twee vondsten aannemen dat waarschijnlijk op of vlakbij 
de onderzoekslocatie al voor 1550 mensen woonden. Een voorganger van de boerderij die in 2013 
afbrandde lijkt niet ver weg gestaan te hebben. 
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Er is vooral informatie verkregen over de bouwhistorie van de laatste paar eeuwen  Veel sporen 
waren muren van baksteen. We vermoeden dat die vooral uit de laatste 200 jaar stammen. We 
hadden verwacht dat de verstening op één moment plaatsvond. Maar kwamen meer faseringen tegen. 
Met namen in de westmuur waren zelfs 5 of meer achtereenvolgende fasen te onderscheiden.  
 
Noodopgraving Heeze 
Op 30 december 2015 werd door een twintigtal vrijwilligers van AVKP en de Heemkundekring Heeze-
Leende-Zesgehuchten een archeologisch onderzoek uitgevoerd bij de fundamenten van het 
voormalige Liefdesgesticht St. Nicasius. Dit onder leiding van de regio-archeoloog Ria Berkvens 
(Omgevingsdienst Zuid-Oost-Brabant). Het noodonderzoek kon worden uitgevoerd omdat er een 
melding was gedaan van een onbekende kelder bij het sloopwerk. Bij het veldwerk werd een wirwar 
aan fundamenten uit de beginfase en latere verbouwingen van het Liefdesgesticht gevonden. Ook 
werden een put en enkele zinkputten gelokaliseerd. Met name de zware gemetselde fundamenten van 
het oorspronkelijk Liefdesgesticht en de kleine kelder riepen vraagtekens op. 
De dag daarna werd nog uitvoerig archiefonderzoek en werd met name studie gemaakt van de nog 
beschikbare bouwtekeningen uit 1952. De tekening van de bestaande toestand in 1952 verschafte 
veel duidelijkheid. Op dat moment was er inderdaad aan de achterzijde van het gebouw nog een 
kleine kelder. Op de bouwtekeningen voor de verbouw en deels nieuwbouw kwam deze kelder niet 
meer voor. Hij moet toen zijn opgevuld. Ook bleek, dat de fundamenten bij de bouw in 1881 zo zwaar 
waren uitgevoerd. De wirwar van andere fundamenten zijn met name afkomstig van de latere 
verbouwingen in 1964 en 1978. Bestudering van de tekeningen leverde ook nog wat extra informatie 
op over muurresten van de kerktoren van de in 1933 gesloopte Waterstaatskerk die nog in het 
gebouw aanwezig zijn. 
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De sloopwerkzaamheden konden daarna worden voortgezet.. De vrijwilligers krijgen later nog een 
keer de gelegenheid om mee te kijken wanneer diepere sleuven voor de nieuwe funderingen moeten 
worden gemaakt. Omdat het gebouw en zijn directe omgeving nooit echt uitvoerig is beschreven, is 
afgesproken dat de vrijwilliger de bouwgeschiedenis en gebruik van het voormalig Liefdesgesticht in 
een rapport zullen vastleggen. Daarbij zal ook de situatie in 1832 worden beschreven. 

Assistentie bij onderzoek door bedrijven  
Aanleveren informatie voor vooronderzoek 
De werkgroepen Boxtel (2x), Erp (13 x), Heeze-Leende- Zesgehuchten, Uden (1), Schijf (3x) en Son 
en Breugel (2x) maken hier melding van. Verzoeken om informatie komen veelal via de gemeente of 
de regioarcheoloog. Schijf meldt ook informatie te geven over mogelijk nog aanwezig munitie uit de 
Tweede Wereldoorlog.  
Een probleem is dat men bij kleine onderzoeken nauwelijks tijd krijgt om advies te geven. 
 

 
Meewerken bij opgravingen  
 
In Boxtel (2x), Uden (2x) en Helmond (3x) is door AVKP-leden geassisteerd bij opgravingen. In  
Heeze-Leende-Zesgehuchten en Son en Breugel vindt dat incidenteel plaats. 
Soms wordt een opgraving wel erg snel afgerond. Een ’s morgens aangelegd vlak bleek ’s middags al 
weet te worden dichtgegooid, zodat van meewerken geen sprake meer kon zijn. 
 
In Gemert Bakel werden bij het uitgraven van een bouwput sporen van waterputten aangetroffen. 
Onder leiding van Econsultancy is de bouwput verder onderzocht door Jos van Schijndel, Jan 
Timmers, Hans Kanters en Theo Kanters. Er werden maar liefst vier waterputten aangetroffen, 
opgebouwd met behulp van plaggen en gefundeerd op karrewielen. De putten zijn vermoedelijk uit de 
17de en 18de eeuw. 
 
In Tilburg is door een aantal AVKP-leden en vrijwilligers 
uit de buurt meegewerkt toen in een al vrijgegeven gebied 
bij grondwerkzaamheden alsnog sporen van een 
middeleeuwse nederzetting. Dank zij die hulp kon in twee 
fasen toch nog een groot deel worden opgegraven. onder 
leiding van Diachron.  

Vondstverwerking 
Erfgoedhuis 
Op woensdagavonden en door een aantal vrijwilligers ook 
overdag is voornamelijk gewerkt aan twee langlopende 
projecten. 

- witbakkend aardewerk uit de kasteelgracht 
Eindhoven. Doel van het opnieuw analyseren van 
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dit vondstmateriaal is inzicht te krijgen in het aardewerkgebruik van de bewoners van Kasteel 
Eindhoven 

- vondstmateriaal  van een Karolingische potenbakkersoven, opgegraven in 2014 in Beerse, 
België. In België bestaat geen organisatie van vrijwilligers, de regioarcheoloog van Turnhout 
heeft daarom de hulp ingeroepen van het Erfgoedhuis. 

De vrijwilligers sorteren en tellen het materiaal, tekenen het en plakken en restaureren het. Ook 
diverse andere vondsten worden door vrijwilligers getekend. 
 
Regio 
De archeologische werkgroepen / heemkundekringen 
uit Schijf, Heeze-Leende-Zesgehuchten, Son en 
Breugel en Uden zijn doende met uitwerking van veelal 
oud eigen vondstmateriaal. 
 
De samenwerking met de gemeentelijke en 
regioarcheologen is uitstekend. Veel van onze 
activiteiten zouden zonder hun steun niet gedaan 
kunnen worden. 
Met VUhbs, Archol en BAAC wordt regelmatig en 
plezierig samengewerkt. Met andere bureaus is dat 
meer incidenteel. 
Uden vermeldt als extra voordeel van vaste 
samenwerking (met Archol) dat nieuwe leden mee 
kunnen met de ervaren leden en zo zelf ervaring 
kunnen opdoen. De werkgroep kan ook gebruik maken 
van de expertise van de beroepsarcheologen.  
De werkgroep uit Son en Breugel is kritisch over het onderzoek van bedrijven en vindt dat er te vaak 
onvoldoende kennis is van de lokale situatie en er erg snel wordt gewerkt. Daardoor zouden sporen 
worden gemist. 

 

Historisch, geografisch  en bouwhistorisch onderzoek 
David Hardy doet in het Erfgoedhuis uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van het klooster 
Mariënhage. Historische onderzoek wordt ook gemeld door Boxtel, Boekel Erp, Deurne, Uden 
Bouwhistorisch speelde in Boxtel bij de opgraving Goorestraat  een grote rol. Bouwhistorisch 
onderzoek gedaan in Boxtel voor Stapelen en in Deurne Eersel, Erp, Son en Breugel en Uden. Dat 
zijn voornamelijk onderzoeken naar bij nog bestaande oude boerderijen. 
Boekel gebruikt luchtfoto’s voor het zoeken naar potentiele locaties van oude (omgrachte) boerderijen 
en watermolens 
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BELANGENBEHARTIGING EN SAMENWERKEN 

Regiodag over Handhaving 
Handhaving is een steeds terugkerend probleem. Doel van deze studiedag was neer kennis van 
wetten en regels en de weg leren kennen voor het melden van (vermoedelijke) overtredingen. Hans 
van Osch medewerker Toezicht & Handhaving bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant gaf een 
presentatie over de systematiek van de Ontgrondingenwet en de Brabantse handhavingsstrategie. 
Dit ging vooral over handhaving in het buitengebied bij ontgrondingen, waaronder ook 
grondverplaatsingen worden verstaan. Ronald van Genabeek, gemeentelijk archeoloog in Den Bosch 
gaf een aantal voorbeelden over de praktijk van handhaving, zowel in de stad als bij werkzaamheden 
in het buitengebied. Met daarna een levendige discussie over eigen ervaringen en problemen met 
handhaving. Er waren zo’n 30 deelnemers.  
 

 

Werkbezoek gedeputeerde Henri Swinkels  
De provincie heeft voor archeologie en het erfgoed als geheel een dubbele rol. De provincie kan 
gebieden aanwijzen van provinciaal belang en die mede beschermen. De provincie is ook 
toezichthouder voor gemeenten: houdt de gemeente zich aan de wettelijke regels.  
We hebben de gedeputeerde voor Leefbaarheid en Cultuur, Henri Swinkels, uitgenodigd om in het 
Dommeldal ter plaatste te zien waar belangrijke archeologische, cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden onder druk staan door o.a. gras- en boomteelt. Ook de problematiek van 
behoud van een oud landgoed en een monumentale boerderij is bekeken. Het werkbezoek (op 4 
november) was georganiseerd door AVKP samen met de heemkundekringen van Schijndel en Sint 
Oedenrode en de Stichting Brabantse Boerderij. 
Oplossingen waren er die middag uiteraard niet direct voor handen. Wel is door de gedeputeerde de 
toezegging gedaan daar nader naar te gaan kijken. De provincie heeft inmiddels het initiatief genomen 
om de problematiek van de boomteelt met alle betrokken partijen te gaan bespreken. 

Samenwerken met gemeenten 
In de ‘oorspronkelijke’ AVKP regio hebben we contactpersonen voor alle gemeenten. Voor de nieuw 
toegevoegde gemeenten Den Bosch en omgeving is dat tot nu toe niet gelukt en ook de contacten 
met de aangehaakte regio Midden Brabant lopen nog niet. Afstand en weinig regionale samenhang / 
binding lijken dan toch een belemmering. 
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Bij de samenwerking met gemeenten hebben we de contactpersonen niet alleen naar archeologie 
gevraagd maar naar contacten en activiteiten erfgoed breed. Dan was het wel een lastig een 
onderscheid te maken naar wat de archeologische werkgroep doet en wat anderen binnen de 
heemkundekring. We geven weer wat ons gemeld is, zonder de pretentie een volledig beeld te 
kunnen geven. 
 
Boekel, Deurne, Erp, Son en Breugel en Schijf zijn actief betrokken (geweest) bij het opstellen van het 
gemeentelijke archeologiebeleid. In Eersel is een boerderijen inventarisatie gemaakt in Vessem en 
Wintelre en Vessem ter opname bestemmingsplan buitengebied 
 
Geregeld overleg met de regioarcheoloog is er in Erp, Son en Breugel en Schijf. 
Structureel overleg met ambtenaren (en wethouder) is er in Boekel, Deurne, Eersel, Erp, Son en 
Breugel en Schijf. De werkgroepen in die gemeenten volgen ook actief bestemmingsplannen en 
omgevingsvergunningen. De werkgroep in Uden doet dat ook.  
In Eindhoven en Helmond hebben we veel contact met de gemeentelijke archeologen. Dat is wel 
vooral uitvoerend. Er is geen directe betrokkenheid bij het Erfgoedbeleid en RO-zaken. 
In  Erp, Uden en Son en Breugel is de werkgroep of heemkundekring vertegenwoordigd in de 
Monumentencommissie. In Boxtel is er deelname aan gemeentelijke adviescommissie Buitengebied  
In Son en Breugel is de heemkundekring betrokken bij het groen beleidsplan  
De heemkundekring Uden is lid Stuurgroep Maashorst, die van Heeze-Leende-Zesgeheugten neemt 
deel aan de klankbordgroep van Staatsbosbeheer.  
 
Handhaving is een blijvend punt van zorg. De regiodag was er aan gewijd.  
Er spelen twee slepende kwesties. Een in Bladel bij de aanleg van een golfbaan. Het alsnog verplicht 
gestelde archeologisch onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. In Erp loopt nog een zaak over 
een illegale ontgronding. 
Schijf heeft tweemaal de wethouder en regioarcheoloog geïnformeerd over bodemverstoringen in 
waardevolle gebieden. Eenmaal was dat op een gevechtslinie uit 1892 en eenmaal in een ecologische 
zone waarbij sporen van turftransport en turfconcessie´s over het hoofd werden gezien. Hun 
meldingen hebben geen succes gehad. De betreffende gebieden zijn wel vooraf door een 
archeologisch bedrijf onderzocht, helaas zonder de plaatselijke kennis op te vragen. Steentijd en 
turfhistorie wordt vergeten of niet gezien. 

Zienswijze 
In zowel Son en Breugel als in Uden is tweemaal een zienswijze ingediend. Ze betreffen alle vier de 
archeologische onderzoeksplicht in het buitengebied. Driemaal had de zienswijze (gedeeltelijk) 
succes. Eenmaal niet en was verder bezwaar ook niet haalbaar omdat al eerder niet tijdig op een 
bestemmingsplanwijziging was gereageerd.  
In Uden en Bladel kon door tijdig de gemeente te wijzen op archeologische belangen een 
gemeentelijke besluit worden bijgesteld en daarmee zienswijzen voorkomen. 
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Beschermde monumenten  
Verzoeken voor het aanwijzen van nieuwe archeologische momenten zijn voor zover bekend dit jaar 
niet gedaan. Wel voor gebouwde monumenten. 
Boekel heeft een aanvraag voor de status als gemeentelijk monument gedaan voor het oudste nog 
aanwezige grafmonument uit 1903. Ze zetten zich ook in voor behoud van een historisch bedrijfspand 
(1870) in centrum van Boekel. Het bedrijf had indertijd nationale bekendheid. Het huis staat nu te koop 
en zal na verkoop waarschijnlijk afgebroken worden, zie  
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/pand-van-waaruit-boekel-werelds-ging 
Van een historische boerderij, een  rijksmonument, is de eigenaar in 2015 overleden. de 
heemkundekring heeft gelobbied bij de gemeente voor behoud als museum. Dat is niet gelukt. 
Stichting de Brabantse Boerderij en nabestaanden zijn nu op zoek naar toekomstige functie en 
behoud. 
In Eersel zijn de oudere boerderijen die geen monumentenstatus zijn beschreven in bestemmingsplan 
buitengebied, waardoor een zekere bescherming tegen sloop is gewaarborgd. 
 
Schijf kent één archeologisch  monument. Een aanpalend terrein is inmiddels door de gemeente als 
attentiegebied aangewezen. De eigenaar van het archeologisch  monument in Schijf  vindt soms 
Steentijd en geeft deze vondsten aan de werkgroep. Zij zorgen voor melding.   
Mogelijk liggen er  twee werkplaatsen Laat Paleolithicum op een andere locatie. De werkgroep houdt 
dit in de aandacht.. 
Dat geldt ook voor mogelijk grafheuvels die 2014 zijn aangemeld. In 2015 is eenmaal een neolithische  
kling gevonden in de directe omgeving van de grafheuvels. 

Onderhoud monumenten 
Wijzelf als AVKP en ook de lokale werkgroepen zijn niet of nauwelijks betrokken bij instandhouding 
van wettelijk beschermde monumenten. 
 
In Uden is de glasplaat over de fundering van de oude kapel in de Kerkstraat vervangen. De 
zichtbaarheid van de fundering liet te wensen over. De werkgroep heeft actief meegeholpen dit te 
signaleren en te herstellen. 
Verder heeft de werkgroep meerdere malen aangegeven dat het urnenveld op Slabroek overwoekerd 
dreigt te worden door zaailingen van bomen en hebben ze zelf pogingen ondernomen deze te 
verwijderen 
De plannen voor het restaureren van een grafheuvel is Erp zijn door tijdgebrek blijven liggen. 
 
Schijf maakt zich zorgen over het rijksmonument de Heimolen te Rucphen. Die krijgt een andere 
functie en ontwikkelingen in de directe omgeving kunnen de molenbiotoop in gevaar brengen 

Andere samenwerkingspartners 
De gemeente - en regioarcheologen, gemeente zelf en heemkundekringen zijn ons belangrijkste 
netwerkpartners, zoals dit verslag laat zien. 
Als AVKP zijn we vertegenwoordigd in:  

- Herni van Abbe Stichting, een hoeder van het cultureel erfgoed in Eindhoven 
- Het Noord Brabants Archeologisch Genootschap, het genootschap organiseert provinciale 

studiedagen en contactdagen 
Binnen het Erfgoedhuis werken we samen met Eindhoven in Beeld. Tot nu toe vooral voor praktische 
zaken binnen het Erfgoedhuis. In de toekomst willen we naar meer inhoudelijke samenwerking, zoals 
voor tentoonstellingen en lezingen. 
 
Lokale werkgroepen en heemkundekringen werken ook vooral samen met andere heemkundekringen 
voor het uitwisselen van informatie en kennis. Voor Schijf zijn ouders en onderwijzers belangrijke 
partners voor hun activiteiten. Ze werken ook samen en leden van de Grensschutters (voor de 
historische fietsroute ) en met de natuurgroep.  
Uden meldt als enige vaste contacten met IVN (lezingen) en met Naturalis. 
 

  

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/pand-van-waaruit-boekel-werelds-ging
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ACTIVITEITEN VOOR EIGEN LEDEN 

AVKP actueel en Nieuwsflitsen  
AVKP-Actueel, de nieuwsbrief van AVP verschijnt 5 keer per jaar. Tussentijds worden Nieuwsflitsen 
gestuurd met nieuwe, aanvullende informatie of als reminder. In 2015 zijn 45 nieuwsflitsen verstuurd. 
In Actueel staat een activiteitenkalender, die sinds verhuizing naar het Erfgoedhuis ook de activiteiten 
van Eindhoven in Beeld (EiB) en de Archeologsche dienst bevat. Ook worden activiteiten gemeld van 
onder meer AWN, NBAG, Erfgoedacademie, AVL/LGOG en heemkundekringen. 
Naast de driekoppige redactie is er een team van vaste correspondenten voor de vaste rubrieken. De 
contactpersonen van AVKP, die elk een gemeente of gebied ‘vertegenwoordigen’ doen verslag van 
opgravingen, vondsten en ander archeologische nieuws uit hun omgeving. Nico Arts beschrijft Nieuws 
uit het Erfgoedhuis, Ria Berkvens geeft een overzicht van  Archeologisch onderzoek in de regio en 
Carel van den Boom beschrijft Nieuwe aanwinsten bibliotheek en Van den leesplank, waar wordt 
ingezoomd op een actueel of interessant boek. De excursiecommissie zorgt voor de verslagen van 
excursies en archeolopen. 
De rubriek Uit de regio vormt een essentieel onderdeel van Actueel, omdat we hier de ontwikkelingen 
in de regio willen weergeven. De kopij hiervoor varieert nogal in aantal en omvang. De redactie is 
hiervoor vooral op zoek naar korte berichten. Langere berichten of verslagen tot maximaal 1 A4 
worden seperaat opgenomen.  
Kopij wordt na een oproep aan alle correspondenten digitaal aangeleverd via het emailadres 
avkpactueel@gmail.com. Ook ontvangen we vaak tips van trouwe lezers. De digitale aanlevering is 
wenselijk voor een snelle verwerking. Actueel was in 2015 tussen de 14 en 20 pagina’s omvatte.  
  
Eigen nieuwsbrieven zijn er in Uden (8x) Erp (3x) en Schijf (3x). Elke nieuwsbrief bereikt 100 tot 200 
lezers. 

Basiscursus 
Begin dit jaar is door AVKP als pilot de Basiscursus Archeologie 
georganiseerd. Zowel leden als niet leden konden zich daarvoor 
aanmelden. Het was direct een succes, met 26 deelnemers. 
Leden betaalden € 90, niet-leden € 140 of konden lid worden. 
Dat hebben alle nog niet leden gedaan en dat leverde twee 
nieuwe leden op. 
Het AWN-basiscurriculum is aangepast en aangevuld tot een 
eigen opzet van 7 zaterdagochtenden. Het hele archeologische 
proces komt aan de orde,  van vooronderzoek tot publicatie. De 
docenten waren 5 beroepsarcheologen een geofysicus en twee 
AVKP-leden. In de lessen staat de theorie centraal. Omdat in 

diezelfde periode de eigen opgraving in Boxtel plaatsvond, kon daar de praktijk aan bod komen. De 
meeste cursusdeelnemers hebben een of meer dagen in Boxtel meegewerkt.  
Pilot van de nieuwe Basiscursus Archeologie bedoelt voor Vrijwilligers in de Archeologie. 

Excursies en Archeolopen 
De excursies en archeolopen zijn in 2015 
organisatorisch en ook inhoudelijk naar elkaar 
toegegroeid. In 2015 werden 5 excursies van 
zeer verschillende aard georganiseerd en 
uitgevoerd. De belangstelling was zeer wisselend 
(van 3 tot 26 deelnemers). Voor 3 aanvankelijk 
geplande excursies werd wegens een te geringe 
belangstelling afgezien van uitvoering. 
Bokrijk, een bezoek aan het grootste historisch 
openluchtmuseum in Belgie. Een inleiding in de 
Vlaamse bouwkunst van de Nieuwe tijd, met 
kunsthistorische begeleiding van Jelle Dekker. 

mailto:avkpactueel@gmail.com
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Het rivierenlandschap rond Ravenstein. Een wandeling langs de historische kerkjes langs de Maas 
vanuit Ravenstein door Demen, Diegen, Megen en Oss. 
Turnhout, een pittige wandeling langs de Sint Pieterskerk, het Begijnhof, het Taxandria-museum en 
het Kasteel van de hertogen van Brabant. 
Castricum en Zaandam, een bezoek aan het gloednieuwe “Huis van Hilde”, het voor publiek 
opengestelde Provinciaal Depot Noord-Holland en het beroemde zeventiende eeuwse Tsaar Peter 
huisje. 
Maastricht, een bezoek aan Fort Sint Pieter en de kazematten in het centrum van Maastricht. 
De werkgroep Erp is op excursie geweest in het provinciaal depot.  

Sociale activiteiten 
Het onderlinge contact is het cement in de vereniging. Werkavonden beginnen met koffiedrinken en 
bijpraten, bij excursies en archeolopen is een drankje en een hapje een vast onderdeel. 
Speciale activiteiten zijn de Nieuwjaarsborrel, de borrel na de Jaarvergadering en de barbecue. Er zijn 
dan zo’n 30 tot 40 leden, uit de hele regio. Na de jaarvergadering hebben we extra lang kunnen 
genieten van de drankjes en van de historische hapjes van de kookclub omdat de gepande lezing 
door pech niet door ging.  
De barbecue, dit jaar op ‘straat’ voor het Erfgoedhuis was erg gezellig en weer prima verzorgd door 
Theo van der Vleuten. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Toelichting op het resultaat van AWN afd. 23,  AVKP. 
Het resultaat over 2015 bedroeg een winst van 1504,- euro. Ontvangen zijn giften ad 200,- euro van 
Nico Arts die ons de opbrengsten van zijn lezingen ter beschikking stelde, waarvoor hartelijk dank. 
Overigens was er een goede begrotingsdiscipline. Er waren meer deelnemers dan begroot en de 
kosten van de basiscursus waren veel lager dan de som waarmee rekening was gehouden. Het eigen 
vermogen steeg daardoor van 13.389,- naar 14.893,- euro.  
 
Het rekeningenoverzicht vermeldt alle inkomsten en uitgaven in het jaar. Vragen daarover worden 
gaarne beantwoord in de vergadering. 
 



Resultaten AVKP 2015         Werkelijk 2013         werkelijk 2014         begroting 2015      werkelijk 2015         begroting 2016

2 februari 2016 baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten 

1 bestuur e.a.

1 porti -8 0 0 -35 0

2 ledenvergaderingen -84 -205 -300 -345 -300

4 bestuurskosten -85 0 -50 -50

5 verkoopmateriaal

6 public relations 13.892 -13.892 0 0 0 0 0

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

13.892 -14.069 -205 -350 0 -380 -350

2 algemeen

1 contrib./lidm.sch. 0 -50 -50

2 reiskosten

3 retributie 1.370 1.328 1.300 1.385 1.300

4 giften 875 365 200

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

2.245 0 1.693 0 1.300 -50 1.585 0 1.300 -50

3 opleiding/training

1 cursussen/training 5 -520 44 -816 2.000 -1.600 2.340 -1.139 -600

2 excursies,netto -548 -472 -600 -200 -600

3 boeken/abonn. -30 0 -100 0 -100

4 fotoarchief 0 0 -50 0 -50

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

5 -1.098 44 -1.288 2.000 -2.350 2.340 -1.339 0 -1.350

4 arch.werkzaamh.

1 gereedschap -610 0 0 0 0

2 veldwerk 115 -44 0 -1000 0 -685 -1000

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

115 -654 0 0 0 -1.000 0 -685 0 -1.000

5 diversen

1 ontv.rente 81 61 100 128 100

2 overig 6500 -85 138 -22 -100 -146 -100

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

6.581 -85 199 -22 100 -100 128 -146 100 -100

Totaal 22.838 -15.906 1.936 -1.515 3.400 -3.850 4.053 -2.549 1.400 -2.850

exploitatiesaldo 6.932 421 -450 1.504 -1.450

saldo eigen vermogen 12.968 13.389 12.939 14.893 13.443



-0 Rekeningen 2015 giro kas 1.bestuur e.a. 2.algemeen 3.opl.training 4.veldwrk 5.diversen Spaarrek. Nog te E.Verm. au

2 februari 2016 892,54 0,00 baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten AWN ontv./bet. AWN tr

saldo 1-1-2015 2.422,27 0,00 11.000,00 -33,36 13.388,91

referentie-rij
5 1 rente 92,22 92,22

3 1 cursusbijdrage 90,00 90,00

1 6 subsidie SRE 1.960,52 -1.960,52

peeldag -495,83 495,83

naar spaarrekening -3.000,00 3.000,00

3 1 cursusbijdrage 270,00 270,00

1 2 nieuwjaarsborrel -20,00 -129,67 -149,67

5 2 kosten giro -29,46 -29,46

1 1 mailing adreswijziging -34,50 -34,50

3 1 regiodag -313,50 -313,50

3 1 regiodag -40,00 -40,00

1 2 consumpties jaarverg. -57,83 -137,86 -195,69

2 4 gift 150,00 150,00

3 1 cursuskosten -528,80 -528,80

3 1 bijdragen 2014 2.030,00 2.030,00

van spaarrekening 1.000,00 -1.000,00

4 2 hesjes -684,86 -684,86

3 1 cursuskosten -36,93 -36,93

3 2 excursie Bokrijk -121,00 -121,00

2 3 retrib. awn   2015 1ehj 682,50 682,50

5 2 kosten giro -27,26 -27,26

3 1 cursuskosten  projector -100,00 -100,00

retour voorschot 531,95 -531,95

3 1 cursusbijdrage retour -50,00 -50,00

naar spaarrekening -907,78 907,78

3 1 lezingen -60,00 -60,00

5 1 rente 35,80 35,80

5 2 kosten giro -32,97 -32,97

3 2 excursie Turnhout -48,70 -48,70

5 2 kosten giro triodos -24,65 -24,65

3 1 lezingen -60,00 -60,00

3 2 excursie Zaandam -30,00 -30,00

5 2 werkbezoek gedeput. -31,40 -31,40

2 3 retrib. awn   2015 2ehj 702,50 702,50

kassaldovereffening -267,53 267,53

2 4 gift 50,00 50,00

referentie-rij
------------ ------------ ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

saldi ultimo 892,54 0,00 0,00 -379,86 1.585,00 0,00 2.340,00 -1.338,93 0,00 -684,86 128,02 -145,74 14.000,00 0,00 14.892,54

mutatie -1.529,73 0,00 3.000,00 33,36 1.503,63 -0

14.892,54 -0



Awn-code Budget- 2015 2015 2016 2017 2018 2019
2 februari 2016 houder budget werkelijk

Eigen Vermogen AWN per 1 januari 13.389 13.389 14.893 13.443 11.993 10.543

1.1 Porti 35

1.2 Ledenvergaderingen Tonnie 300 345 300 300 300 300

1.4 Bestuurskosten Auke 50 0 50 50 50 50

1.6 Public Relations AB

1 Bestuur e.a. subtotaal 350 380 350 350 350 350

2.1 contrib/lidmaatsch. AB 50 0 50 50 50 50

2.3 Retributie -1.300 -1.385 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

2.4 Giften -200

2 Algemeen    subtotaal -1.250 -1.585 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250

3.1 cursussen/training Peter -400 -1.201 600 600 600 600

3.2 excursies Peter 600 200 600 600 600 600

3.3 Boeken/abonn. Carel 100 0 100 100 100 100

3.4 Fotoarchief Laurens 50 0 50 50 50 50

3 Opleiding/training  subtot 350 -1.001 1.350 1.350 1.350 1.350

4.1 Gereedschap 0 0 0 0 0 0

4.2 Veldwerk 1.000 685 1.000 1.000 1.000 1.000

4 Arch. Werkzmhd subtot Henk 1.000 685 1.000 1.000 1.000 1.000

5.1 Ontvangen rente -100 -128 -100 -100 -100 -100

5.2 Overig 100 146 100 100 100 100

5 Diversen subtotaal Auke 0 18 0 0 0 0

Alg. Totaal netto lasten 450 -1.504 1.450 1.450 1.450 1.450

Eigen Vermogen AWN per 31 december 12.939 14.893 13.443 11.993 10.543 9.093
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