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ACTIVITEITENKALENDER 
 
SEPTEMBER 
Zo 10 Open monumentendag in het  
 Erfgoedhuis, pag 3 
Wo 13 Introductie Erfgoedgeowiki, pag 3 
Wo 20 Lezing Pieckenpoort en vestingwerken, 

Ronald van Genabeek, pag 3/10 
Zo 24 Verrassende stadswandeling/archeo-

loop door Eindhoven door Wim van 
Hoof, pag 3 

 
 
 
 
 
 

OKTOBER 
Maand van de geschiedenis 
Vr 6 Opening Depot Erfgoedhuis en Eind-

hoven Museum op Sectie C, pag 3. 
Za 7 Excursie Dusseldorf, pag 3. 
14/15 Nationale Archeologiedagen: diverse 

activiteiten** 
Wo 18 Lezing 3D-technieken voor archeologie 

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

WIST U DAT... 
 
 

... er weer volop activiteiten zijn in het Erfgoedhuis in september en oktober 

... Eindhoven in Beeld op 3 september een nieuwe expositie opent over ‘Boeren, burgers en buitenlui’ 

... deze expositie ook te zien is tijdens Open Monumentendag, 

... iedereen zijn laptop, informatie en foto’s kan meenemen naar de Introductie Erfgoedgeowiki 

... er in de regio diverse activiteiten worden georganiseerd tijdens de nationale Archeologiedagen 

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

 

 

 
 
 
 
 

WATER VERBINDT ERFGOED 
 
 
Tijdens de Nationale archeologiedagen op 14 
en 15 oktober worden in de regio verschillende 
activiteiten georganiseerd door lokale heem-
kundekringen en/of IVN-afdelingen rond het 
thema Water verbindt Erfgoed. Tesamen 
vertellen deze activiteiten een deel van het 
verhaal over het leven en werken langs het 
water in het stroomgebied van Dommel en Aa.     
De werkgroep komt op 1 september weer bij 
elkaar om alle plannen te verbinden, mogelijk 
zelfs tot een meerjarig project. 

Er verschijnt in ieder geval een gezamenlijke 
agenda met alle activiteiten, zoals wandelingen 
en fietstochten langs de beekdalen, een 
zoektocht naar de bron van de Gender, een 
tentoonstelling met plattegrond met vondsten in 
en om het water, kinderactiviteiten met water, 
het aanbrengen van het erfgoedverhaal in het 
Ekkersrijttunneltje.  
 
We houden je op de hoogte! 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2017

 Augustus Augustus September September

Wk Wk Wk Wk

33 34 35 36

Ma 14 21 28 4

Di 15 22 29 5  

Wo 16 23 30 6  

Do 17 24 kopij koerier Brabants Heem  31 7  

Vr 18 Deadline AVKP-Actueel 25 1 8  

Za 19 26 2 9 Open monumentendag

Zo 20 27 3 Opening expositie EiB 10 Open monumentendag

 September September September/Oktober Oktober

Wk Wk Wk Wk Maand vd Geschiedenis

37 38 39 40

Ma 11 18 25 2

Di 12 19 26 3  

Wo 13 Introductie Erfgoedgeowiki 20 Lezing Pieckenpoort 27 4  

Do 14 21 28 5  

Vr 15 22 29 6 Opening depot Erfgoedh/EM

Za 16 23 30 7 Excursie Dusseldorf

Zo 17 24 Stadswandeling Eindhoven 1  8

 Oktober Oktober Oktober Oktober/November

Wk Maand vd Geschiedenis Wk Maand vd Geschiedenis Wk Maand vd Geschiedenis Wk

41 42 43 Dutch Desing Week 44

Ma 9 16 23 30

Di 10 17 24 31  

Wo 11 18 Lezing 3D-technieken 25 1  

Do 12 19 26 2  

Vr 13 Nationale archeologiedagen 20 27 Deadline AVKP-Actueel 3  

Za 14 Nationale archeologiedagen 21 DDW - 1e dag 28 4

Zo 15 Nationale archeologiedagen 22 DDW 29 DDW - laatste dag 5

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

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

Cursus 
13 september Erfgoedgeowiki 
Ria Berkvens, onze regioarcheoloog geeft op 
woensdagavond 13 september een Introductie in 
de Erfgoedgeowiki. Neem je laptop mee en infor-
matie of een foto over object of locatie. Aanvang is 
om 20 uur. Wie al eerder een demonstratie wil 
bijwonen is op 10 september welkom in het 
Erfgoedhuis (12-17 uur). 

 
7 oktober Basiscursus archeologie 
Op zaterdag 7 oktober start een nieuwe serie van 
de basiscursus archeologie. De cursusdagen zijn 
op de eerste en derde zaterdag van de maand. 
Aanmelden is nog mogelijk via  
awnafdeling23@gmail.com. 
 

Lezingen 
20 september Lezing Pieckpoort 
Stadsarcheoloog Ronald van Genabeek vertelt 
meer over de Pieckenpoort en vestingwerken in ’s-
Hertogenbosch. Lees meer op pagina 10.  

Excursies en archeolopen 
24 september Archeoloop/stadswandeling door 
Eindhoven 
Wim van Hoof is sinds zijn pensionering alweer 
bijna 10 jaar geleden aktief als stadsgids voor de 
VVV van Eindhoven. Talloze groepen hebben zich 
laten verrassen door onze stad, met bijna altijd 
zeer enthousiaste reakties. Wim wil jullie graag 
rondleiden door de vaak ten onrechte vermaledijde 
stad Eindhoven,natuurlijk zal hij het accent leggen 
op de historie. Waarschijnlijk zullen jullie net zo 
verrast zijn na afloop als zijn, veelal buitenlandse, 
groepen. De lengte van de wandeling is circa 2 
uur, eventueel kan er een pauze ingelast worden. 
De wandeling start om 14 uur bij het Erfgoedhuis. 
 
7 oktober Excursie Düsseldorf 
Dit is al bekend: Neanderthal museum, historisch 
centrum en Kasteelruine Kaiserswerth. Wordt vast 
interessant. Meer informatie volgt.  
 
 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

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

 
Volop activiteiten in het Erfgoedhuis 
De komende maanden zijn er bijna wekelijks 
activiteiten in het Erfgoedhuis. Hieronder staat   
een korte toelichting. Kijk voor aanvullende 
informatie op de kalender van het Erfgoedhuis.  
 
Op zondag 3 september opent Eindhoven in Beeld 
haar nieuwe tentoonstelling Boeren, burgers en 
buitenlui, het thema van Open Monumentendag 
2017. Zie pag. 4. De tentoonstelling is ook te 
bezichtigen op zondag 10 september, tijdens Open 
Monumentendag. Het Erfgoedhuis is geopend van 
12 tot 17 uur en er wordt een demonstratie over de 
Erfgoedgeowiki gegeven. Wie meer wil weten, kan 
op woensdagavond 13 september ook nog de 
Introductie in de Erfgoedgeowiki volgen. De lezing 
van deze maand gaat over de Pieckenpoort en 
vestingswerken in Den Bosch. Zie pag 10. En op 
25 september leidt Wim van Hoof ons rond tijdens 
zijn stadswandeling/archeoloop door Eindhoven.  

Op vrijdag 6 oktober om 16 uur wordt op Sectie C 
het Depot van het Erfgoedhuis en Eindhoven 
Museum geopend. In het Erfgoedhuis wordt vanaf 
zaterdag 7 oktober tweewekelijks de basiscursus 
Archeologie gegeven. En in het weekend van 14 
en 15 oktober zijn er weer kinderactiviteiten in het 
Erfgoedhuis tijdens de Nationale Archeologie-
dagen met het thema Water verbindt Erfgoed. De 
oktoberlezing gaat over 3D-technieken voor ar-
cheologie en wordt gegeven door Detlev Hage-
naars. We sluiten oktober af met de Dutch Design 
Week in samenwerking met atelier 
www.yenanchen.com.  
 
In november gaat de lezing over de opnamen voor 
de film Redbat in het preHistorisch Dorp en vindt 
GLOW plaats op het NRE-terrein.  
 
 
 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/aktiviteiten.html
http://www.yenanchen.com/
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Archeologie niet meer op website 
Digitale stad Eindhoven heeft in juni alle digitale 
archeologische rapporten van de website verwij-
derd. In een gemeente waarin zoveel als mogelijk 
digitaal moet is dat vreemd. De ongeveer 100 
archeologische rapporten, voornamelijk van 
opgravingen in Eindhoven en Helmond, zijn nu 
alleen nog digitaal raadpleegbaar voor vakge-
noten, niet meer voor het publiek. Het Erfgoedhuis 
is mede bedoeld voor een betere publieks-
voorlichting, daar wordt nu afbreuk aan gedaan. 
De opgravingsrapporten zijn wel op papier in te 
zien in de bibliotheek van het Erfgoedhuis. 
De gemeentelijke archeologie had in 2001 haar 
eerste eigen website. In 2005-2006 werd die site 
tienduizenden keren bezocht, temeer omdat de 
opgraving van fundamenten en begravingen van 
de Catharinakerk midden in het centrum van 
Eindhoven via webcams bekeken kon worden. 
Kort daarna mocht het niet meer, alles moest 
voortaan via de gemeentelijke website. En dan, 
zonder overleg met de gemeentelijke archeologen, 
haalt de afdeling communicatie de archeologische 
informatie van de website. Terug naar af dus. Toch 

maar weer een eigen website? Of beter nog, alles 
via de website van het Erfgoedhuis?  
 
Expositie Boeren, burgers en buitenlui 
Zondag 3 september opent de stichting Eindhoven 
in Beeld een nieuwe expositie in het Erfgoedhuis 
op het NRE-terrein. De expositie wordt om 13 uur 
geopend door Simon van Schooten, voormalig 
bewoner van de Genneperhoeve. De opening zal 

om 14 uur worden 
opgeluisterd door Tuna 
Ciudad de Luz. U bent 
van harte welkom om bij 
de opening aanwezig te 
zijn. Eindhoven in Beeld 
is die dag geopend van 
12 tot 16 uur. De 
expositie is tijdens de 
maanden september t/m 
januari te bezoeken op 
maandag t/m vrijdag van 
11 tot 16 uur.  

 
 
 
 
 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende 
instantie 

(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Reusel- Molenstraat (opgraving) Transect Eind aug 2017 

Geldrop-Talingstraat (proefsleuven) RAAP Eind aug 2017 

Breugel – Keske (proefsleuven) ADC Eind aug 2017 

Geldrop- Willem Barentzweg (proefsleuven) VUhbs Juli en sept. 2017 

Budel – Cranendoncklaan 92 (proefsleuven) ?? Najaar 2017? 

Aalst – Achtereind (archeologische begeleiding) RAAP? 2017 

Son – Dommelstraat (proefsleuven) 
ADC 
ArcheoProjecten 

2017 

Aalst – Emmastraat (archeologische begeleiding) ?? 2017 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2017 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? 2017 

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

Bergeijk/Eersel - EVZ De Run (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2017? 

Valkenswaard – fietspad De Malpie 
(archeologische begeleiding) 

?? 2017? 

Waalre – Reconstructie Markt (archeologische 
inspectie/begeleiding) 

?? 2017? 

Westerhoven – St. Servatius (proefsleuven) ?? 2017 

Hapert – Waterpark De Beerze (arch. Begeleiding) RAAP? 2017? 

Oirschot – Aarlese Heide Challenge (proefsleuven) ?? 2018 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Bladel - Bleijenburg 
In opdracht van Bleijenburgh BV heeft Transect in 
december 2016 een opgraving uitgevoerd in het 
plangebied Bleijenhoek 50 in Bladel. In het plan-
gebied zal een woningcomplex worden gebouwd. 
In 2016 zijn hier eerst proefsleuven gegraven 
waaruit bleek dat er diverse bewoningssporen 
aanwezig waren uit de 18/19

e
 eeuw.

1
 Het leek te 

gaan om een bijgebouw, een wandgreppel van 
een huis en mogelijk een erfscheiding. Hierop 
werd door de gemeente besloten dat de 
archeologisch resten via een opgraving veilig 
gesteld moesten worden.  
Er is een groot aantal verschillende soorten sporen 
aangetroffen, namelijk paalsporen, (puin-)kuilen, 
esgreppels, spoorconglomeraties, natuurlijke en 
recente verstoringen. Het gaat veelal om grote 
sporenclusters met geheel dezelfde vulling en 
grillige vormen. Deze bevinden zich in het 
westelijke deel van de werkput. Tot de recente 
sporen behoort een betonnen put met grote 
insteek, waarvan een deel opgevuld is met geel 
bouwzand. In de wirwar van palen is het moeilijk 
om structuren te herkennen. In de paalsporen zijn 
mogelijk twee structuren herkend van bij-
gebouwen, zoals een schuur of opslagplaats. Het 
vondstmateriaal laat zich dateren in de 18e-20e 
eeuw en omvat keramisch bouwmateriaal (dakpan-
/baksteenfragmenten en mortel), industrieel wit 
aardewerk, roodbakkend aardewerk en gecorro-
deerde metaalvondsten. Uit historisch kaart-
materiaal blijkt dat het plangebied in gebruik is 
geweest als akker en heidegrond. Pas vanaf 1901 
is bebouwing aanwezig die in 1973 weer ver-
dwenen is. De sporen van de opgraving stammen 
dus naar alle waarschijnlijkheid uit de periode 
1901-1973. Deze sporen bevinden zich in het 
noordelijk deel van de put en strekken zich uit tot 
waar de esgreppels te zien zijn. De esgreppels 
bevinden zich in het zuidelijk deel van de werkput. 
Een aantal paalsporen oversnijdt de esgreppels en 
zijn dus jonger. De esgreppels komen onder het 
plaggendek vandaan en kunnen daarmee 
stammen uit de Late-Middeleeuwen of de Nieuwe 
tijd.  

                                                      
1 

Archeologisch proefsleuvenonderzoek twee 
plangebieden: Beukenbos fase II (Bleijenhoek 17A en 
17B) en Villa Bleijenbugh (Bleijenhoek 50) in de 
gemeente Bladel (Econsultancy), auteur T.H.L. Hos, 
2016. 

 
Sporenoverzicht Bleijenhoek 50 in Bladel. 

 
Bron: A. Pels-Ouweneel, 2017: Bladel Bleijenhoek 50, 
gemeente Bladel (N-B). Een archeologische definitieve 
opgraving (DO) (Transect rapport 1286). 

 
Bloemen op kasteel Stapelen (Boxtel) 
Op woensdagavonden worden in het Erfgoedhuis 
regelmatig vreemde en/of nieuwe vondsten 
gemeld. 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. De ene is 
de van een standvoet van een kelkvormige pot van 
dikwandig grijs gedraaid aardewerk.  
 

 
Standvoet van een kelkvormige pot 

 
In het midden van de bodem (diameter ongeveer 9 
cm) bevinden zich 4 gaten en 2 langwerpige 
openingen die zijn aangebracht in de nog zachte 
klei. Het zal hier gaan om een bloempot. Het grijs 
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gedraaide aardewerk dateert deze scherf in de 14
e
 

of 15
e
 eeuw. 

 

 
Een buis op pootjes.. fragment van een ringvaas. 

 
De tweede scherf is van rood aardewerk. Het is 
deel van een merkwaardig voorwerp in de vorm 
van een buis op pootjes. Boven de pootjes zit een 
dik hol uitsteeksel. Na enig zoeken blijkt het 
voorwerp een fragment te zijn van een ‘ringvaas’. 
Dit zijn ronde buisvormige voorwerpen van 
aardewerk op pootjes met op de bovenkant van de 
‘buis’ enkele potjes met een open bodem die in de 
buis uitkomt. Twee exemplaren, eveneens van 
rood aardewerk, worden in een boek uit 1986 
beschreven (Pottery produced and traded in North-
West Europe 1250-1650). Ze zijn gevonden in 
Alkmaar en Amsterdam en worden gedateerd in de 
jaren 1600-1650. Die van kasteel Stapelen zal uit 
dezelfde periode dateren. 
(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 Marienhage. 
 
Budel – Borgh 
In opdracht van Van Schijndel Vastgoed b.v. heeft 
Aeres Milieu een archeologisch proefsleuven-
onderzoek uitgevoerd op de locatie Doctor Ant. 
Mathijsenstraat te Budel. De aanleiding tot het 
onderzoek wordt gevormd door de geplande sloop 
van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw 
van een supermarkt met appartementen en 
parkeerplaatsen binnen het plangebied. 
Het plangebied maakt deel uit van de historische 
dorpskern van Budel. Budel is als nederzetting 
ontstaan uit een vroegmiddeleeuws (Karolingisch) 
domeingoed. Bekend is dat dit domein met 
mogelijk aanwezig kerkje in de 10e eeuw werd 

overgedragen aan het Mariakapittel te Aken. 
Centraal binnen het plangebied was tot kort na de 
Tweede Wereldoorlog een vierkant omgracht 
perceel bekend. Het is aannemelijk dat binnen dit 
terrein sinds de (late) middeleeuwen een versterkt 
huis of borgh (kasteel) met een tiendschuur 
aanwezig was. Het ging hierbij om het mogelijke 
exploitatiecentrum van het oude kapittelgoed van 
Aken. Hoewel uit de beschikbare schriftelijke 
bronnen niet achterhaald kan worden waar de 
exacte locatie van deze borch was, is het 
aannemelijk dat deze binnen deze omgrachtingen 
heeft gelegen, mede gezien de ligging in de 
dorpskern van Budel en binnen 100 meter van de 
oorspronkelijke kerk van Budel. Binnen het 
plangebied geldt zodoende een zeer hoge ver-
wachting op het aantreffen van resten gerelateerd 
aan het voormalige borchterrein en de hierbij 
gelegen tiendschuur. Ook worden binnen het 
plangebied resten verwacht van historische 
bebouwing, gelegen aan de historische straat, de 
huidige Doctor Ant. Mathijsenstraat. Te denken 
valt aan resten van de voormalige pastorie uit het 
begin van de 19e eeuw en oudere bebouwing die 
terug kunnen gaan tot de (late) middeleeuwen. 
 
In totaal werden 6 proefsleuven gegraven. Het 
uitgevoerde onderzoek wijst uit dat er ter plaatse 
van de voorgenomen ontwikkeling sprake is van 
een behoudenswaardige vindplaats in de vorm van 
een omgrachte locatie waar vermoedelijk een 
versterkte woning en tiendschuur aanwezig waren. 
De gracht is redelijk in beeld gebracht middels het 
onderzoek. Deze blijkt nagenoeg volledig gevuld 
met materiaal uit de Nieuwste Tijd. Op het 
binnenterrein zijn verschillende grote paalsporen 
aangetroffen die zonder verder onderzoek niet 
nader geduid kunnen worden. Vermoedelijk gaat 
het om middeleeuwse paalkuilen van een of twee 
gebouwen, hoewel dit vooralsnog niet verder kan 
worden onderbouwd. Minstens een van de 
paalkuilen bevatte stukken huttenleem. Mogelijk 
een aanwijzing voor het toepassen van een 
zogenaamde vakwerktechniek die in de 
middeleeuwen voorkomt. Er zijn vooralsnog geen 
aanwijzingen voor de ligging van het versterkte 
huis, noch over de verschijningsvorm van dit 
versterkte huis. In werkput 6 is er naast de middel-
eeuwse resten ook sprake van de funderings-
resten van de pastorie uit 1812 behorende tot de 
nog bestaande kapel. 
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Zicht op één van de proefsleuven met daarin duidelijk de 
donker opgevulde gracht van de Borgh. 

 
Bron: N. v.d. Feest, 2017: Archeologisch inventariserend 
veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, Doctor Ant. 
Mathijsenstraat te Budel (Aeres Milieu). 

 
Vondsten Derpsestraat in Deurne 
Aan de Derpsestraat in Deurne zijn al een aantal 
jaren terug diverse scherven aardewerk en 
vuursteen gevonden. De bewoner en vinder Sylvia 
van Bommel-Visser weet het niet meer precies, 
maar waarschijnlijk zijn de vondsten gedaan bij de 
bouw van het huis. Daarvoor stond er de oude 
boerderij van Tinuske Joosten. Er zaten op circa 
500 m2 nog veel meer scherven in de grond.  
De Derpsestraat, vroeger de Commerstraat 
geheten, mag tot de belangrijkste en oudste 
straten uit het verleden van Deurne gerekend 
worden en vormde een onderdeel van de route 
van Den Bosch door de Peel naar Keulen. De 
vindplaats ligt direct ten noorden van een oud 
akkercomplex dat als toponiem Den Romeijn 
draagt. Het is onduidelijk in hoeverre dit merk-
waardige toponiem, dat al lang voor de vondst in 
1910 van de Romeinse helm in de Peel werd 
gebruikt, is te herleiden tot de Deurnese schepen 
Jan Jansen Romeijn, die in 1683 een huis aan de 
Korte Steenweg huurde (zie 
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=De_R
omein_(toponiem)) 

 
De oude boerderij van Joosten. 

 
Onder de vondsten bevinden zich een fragment 
van een slijpsteen, fragmenten van geglazuurd en 
ongeglazuurd roodbakkend aardewerk, enkele 
fragmenten steengoed, één mogelijk vroeg-
middeleeuwse scherf en stukken natuurlijk 
vuursteen. Het merendeel van het aardewerk 
dateert uit de Nieuwe tijd (16/17e eeuw). 
 

 
Scherven aardewerk en vuursteen 
 

Ria Berkvens 

 
Deurne – Klein Kasteel 
Econsultancy bv heeft in samenwerking met Bodac 
op 28 maart 2017 in opdracht van Nooyen 
Aannemersbedrijf BV een archeologisch onder-
zoek door middel van een opgraving uitgevoerd in 
het plangebied Haageind 60 te Deurne. De 

http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=De_Romein_(toponiem))
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=De_Romein_(toponiem))
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aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de 
voorgenomen realisatie van een gastenverblijf met 
kelder op het perceel, ter plaatse van een 
bestaande vijver. Vanwege de ligging in een 
gebied met een hoge archeologische waarde op 
de gemeentelijke archeologische beleidskaart is 
archeologisch onderzoek verplicht gesteld bij alle 
grondroerende activiteiten. 
Tijdens het onderzoek is één werkput aangelegd 
met een oppervlak van circa 220 m2. Vanwege de 
stevigheid van de leembodem bleken minder 
schuine taluds noodzakelijk. Voorafgaand aan het 
onderzoek is de vijver leeggepompt en is rond de 
vijver bronbemaling geplaatst. Bij de start van het 
onderzoek was de vijver zo goed als droog. De 
bodem van de vijver bleek op 23,1–23,2 m +NAP 
te liggen, ten opzichte van het maaiveld op 25,0 m 
+NAP, oftewel ongeveer 1,8 à 1,9 m beneden 
maaiveld op het diepste punt met flauwe taluds 
naar de randen. Allereerst is door de graafmachine 
de randen langs de vijver laagsgewijs verdiept tot 
op het archeologisch niveau. Dit bleek op 
ongeveer 1 meter beneden maaiveld te zijn. De 
uitkomende grond is gebruikt om de diepste delen 
van de vijver te vullen zodat de graafmachine vlak 
kon staan. 
Een groot deel van het oppervlak van de 
toekomstige nieuwbouw was tot beneden het 
opgravingsvlak (1 m beneden maaiveld) verstoord 
door de aanwezigheid van de vijver. Rondom de 
vijver is een zône onderzocht waarbij enkel in de 
noordoost hoek van het onderzoeksgebied sporen 
en vondsten zijn aangetroffen. Het gaat om de 
randzone van een gracht met daarin vier zware 
palen van vermoedelijk een beschoeiing. Al het 
vondstmateriaal, bestaande uit aardewerk, dak-
pan, glas en metaal is afkomstig uit de vulling van 
de gracht. Vermoedelijk was de omgrachting van 
het Klein Kasteel van oorsprong breder dan de 
huidige gracht. Nadat de gracht zijn verdedigende 
functie had verloren is deze aan de binnenzijde 
deels gedempt om zo meer ruimte te krijgen op het 
perceel. Dit is in ieder geval voor de 19e eeuw 
gebeurd, aangezien de grachten op de oudste 
kadastrale kaarten (1832) reeds overeenkomen 
met het huidig tracé. Mogelijk kan het vondst-
materiaal meer inzicht brengen in de datering van 
deze herinrichting, aangezien het vondstmateriaal 
afkomstig is uit de dempingslagen van dit deel van 
de gracht. Een dendrodatering van een houten 
beschoeiingspaal kan een indicatie geven van de 
ouderdom van de gracht, aangezien het waar-
schijnlijk is dat het aanbrengen van de beschoeiing 
is gedaan na het aanleggen van het grachten-
systeem. 

 
Situatie voorafgaand aan het onderzoek aan het 
Haageind. 

 
Bron: M. v.d. Glind, 2017: evaluatierapport Opgraving 
Deurne Haageind 60 (Econsultancy/Bodac). 

 
Nuenen – Kapperdoes 
In opdracht van tuincentrum Coppelmans heeft 
RAAP op 1 en 2 juni 2017 een proefsleuven-
onderzoek met doorstart naar een opgraving 
uitgevoerd in het plangebied Kapperdoesweg te 
Nuenen. Aanleiding voor het onderzoek zijn 
plannen voor de nieuwbouw van een tuincentrum 
met bijbehorende infrastructuur. Omdat uit het 
vooronderzoek blijkt dat de archeologische 
verwachting hoog is, is archeologisch vervolg-
onderzoek in de vorm van proefsleuven nood-
zakelijk.

2
 Aangezien behoud in de bodem hier niet 

mogelijk is, heeft de gemeente Nuenen besloten 
dat bij aanwezigheid van archeologische resten 
deze eerst opgegraven dienen te worden alvorens 
er gebouwd kan worden. 
Bij het onderzoek zijn zeven proefsleuven aan-
gelegd in het plangebied met een totale 
oppervlakte van 905 m2 waarbij 59 archeologische 
sporen aangetroffen, vooral paalsporen. Alleen in 
het noorden zijn oude akkerdekken aangetroffen. 
In het overige gebied bestaat de bodem uit een 
bouwvoor, een geroerd overgangspakket en het 
onderliggende dekzand. De vermenging is 
waarschijnlijk ontstaan door landbouwactiviteiten 
(ploeg- en spitsporen) en zandafgravingen. In het 
noorden zijn tijdens de aanleg van de proefsleuf 
enkele paalkuilen aangetroffen met een 
donkerbruingrijze vulling en hier en daar een 

                                                      
2
 Nijdam, L.C., 2008. Nuenen-West (gemeente Nuenen, 

Gerwen en Nederwetten).Een inventariserend 
veldonderzoek in de vorm van een verkennend 
booronderzoek, ADC Rapport 1209. ADC 
ArcheoProjecten, Amersfoort. 
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houtskoolspikkel. Omdat vondstmateriaal ontbrak 
maar het wel om goede sporen ging, is in overleg 
met het bevoegde gezag besloten om de werkput 
uit te breiden. Bij deze uitbreiding werd een 
huisplattegrond aangetroffen en omdat behoud 
hier niet mogelijk was, is besloten om een 
opgraving uit te voeren. De plattegrond lijkt een 
overgangsvormvan/tussen type Oss-Ussen 5A 
(Late IJzertijd) naar het Alphen-Ekerentype (vroeg-
Romeinse tijd). De plattegrond is noordoost-
zuidwest georiënteerd en bestaat uit een dubbele 
rij wandpalen en twee zware middenstaanders. 
Mogelijk dat de kleine paalkuilen die kort aan of 
tussen de wandpalen liggen en een gelijkaardige 
vulling hebben, wijzen op verbouwing- of herstel-
werkzaamheden. Uit alle paalkuilen samen is 
slechts één vondst van een klein wandfragment 
handgevormd aardewerk tevoorschijn gekomen. 
14C-datering kan de datering van het huis mogelijk 
nog aanscherpen. 
 

 
Overzichtstekening van de aangetroffen huisplattegrond 
bij Kapperdoes. 

 
Bron: G. Hensen, 2017: RAAP-Evaluatie- en 
selectierapport plangebied Kapperdoesweg te Nuenen, 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Archeo-
logisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek met 
doorstart naar een opgraving. 

 
Valkenswaard – Kloosterpark 
Onderzoeksbureau BAAC heeft tussen 9 juni en 
29 juli 2015 in opdracht van Bouwbedrijf 
Pennings en Zn. bv een archeologische 
begeleiding en opgraving uitgevoerd in het plang-
ebied Kloosterpark te Valkenswaard. Tijdens het 
onderzoek zijn 17 opgravingsputten met een totale 

oppervlakte van 5514m² onderzocht. De aanleiding 
voor het archeologische onderzoek was de 
voorgenomen realisatie van woningen, waarbij 
archeologische waarden verloren zouden gaan. 
Het uitgevoerde onderzoek is het vervolg op een 
bureauonderzoek, een booronderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven. 
In de 12e en 13e eeuw bestaat Valkenswaard uit 
een groep gehuchten waarvan het belangrijkste ligt 
aan het begin van de Kromstraat, ten noordwesten 
van het plangebied. In de 16e en 17

e
 eeuw groeit 

dit gehucht in noordoostelijke richting uit en zet 
zich door tot de vorming van de huidige kern van 
Valkenswaard. Het plangebied Kloosterpark maakt 
deel uit van een driehoekige akker en wordt ook 
wel aangeduid met de Hatenhof, vernoemd naar 
een hoeve die zich in de 15e eeuw aan het begin 
van de Gruenstraat (de huidige Molenstraat) moet 
hebben bevonden. Aan de hand van de aan-
getroffen vondsten en sporen is enig inzicht 
verkregen in het gebruik van het plangebied vanaf 
de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. 
Binnen het onderzoeksgebied zijn zeven water-
putten, vier mogelijke waterputten, zes greppel-
systemen, diverse grote kuilen en grond-
verbeteringsbanen aangetroffen. Het onderzoek 
heeft tevens een grote hoeveelheid (paal)kuilen 
opgeleverd, maar gebouwstructuren zijn niet 
herkend. 
De oudste waterput heef een uitgeholde 
boomstam als bekisting en is vermoedelijk aan het 
eind van de 13e eeuw of in de 14e eeuw in gebruik 
geweest. Vervolgens wordt gebruik gemaakt van 
waterputten met een bekisting van plaggen en 
vervolgens van planken. De jongste waterputten 
hebben een bakstenen bekisting en zijn 
vermoedelijk vanaf (het eind van) de 17e eeuw tot 
in de 20e eeuw gebruikt. De bewoning bevindt zich 
ten zuiden van een doorgaande weg. Het 
onderzoek laat zien dat deze weg oorspronkelijk 
vermoedelijk noordelijker heeft gelegen dan de 
huidige Luikerweg. Voor de oudste waterputten 
kan dit een verklaring zijn waarom geen bijbe-
horende boerderijen zijn aangetroffen. Voor de 
jongere waterputten geldt dat de bijbehorende 
bewoning wellicht niet herkend is omdat de 
gebinten van het skelet op stiepen werden 
geplaatst. Aan het begin van de 19e eeuw wordt 
het plangebied bewoond door kleermakers en een 
rentenier/bierbrouwer. Van boerenbedrijven lijkt 
geen sprake meer te zijn.  
Wanneer deze verandering heeft plaatsgevonden 
is onduidelijk. Mogelijk is dit omstreeks (het einde 
van) de 17e eeuw gebeurd, ten tijde dat binnen het 
plangebied (minimaal) drie erven ontstonden. In de 
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18e of 19e eeuw heeft binnen het plangebied 
verbetering van het plaggendek plaatsgevonden. 
Dit blijkt uit de aanwezigheid van zogenaamde 
grondverbeterin gsbanen die geregeld tijdens 
archeologisch onderzoek worden aangetroffen en 
vaak worden aangeduid met de term 
‘moesbedden’. Vermoedelijk was het verbeteren 
van het plaggendek met name noodzakelijk 
vanwege verzuring van de bodem door het sterk 

geïntensiveerde gebruik van heideplaggen. De 
grondverbetering vond plaats door het volledig 
(handmatig) omspitten van de bodem, tot in de 
natuurlijke ondergrond. Tijdens het omwerken van 
de grond werd mogelijk tevens mest en kalk 
toegevoegd om de verzuring van het plaggendek 
tegen te gaan. Het onderzoek in plangebied 
Kloosterpark heeft inzicht verschaft in het ontstaan 
en de geschiedenis van Valkenswaard. 

 
 
 
 
 
 

NIEUWE ONTDEKKINGEN BIJ DE MIDDELEEUWSE VESTINGWERKEN 
VAN ’S-HERTOGENBOSCH – Lezing 20 september 
 
In het voorjaar van 2016 vond in 
’s-Hertogenbosch een opgraving 
plaats naar de restanten van de 
Pieckenpoort, de grootste en 
rijkste poort van de middel-
eeuwse verdedigingswerken van 
’s-Hertogenbosch. Bij de opgra-
ving kwamen de indrukwekken-
de funderingen van de deze 
poort tevoorschijn. Hoewel er in 
de 19

de
 eeuw al opmetingen van 

de poort gemaakt waren leverde 
de opgraving veel nieuwe ont-
dekkingen op. Zo bleek de poort 
een nog onbekende waterinlaat 
te bevatten en moesten de 
muren regelmatig worden her-
bouwd of hersteld omdat de 
torens in de moerassige 
ondergrond weg zakten. De 
opgraving vormt het laatste grote onderzoek dat in 
het kader van de restauratie van de vestingwerken 
is uitgevoerd. Dit enorme project heeft ongeveer 
20 jaar geduurd en veel nieuwe inzichten over de 
ontwikkeling van de stadsmuur opgeleverd. Na de 
restauratie is veel daarvan blijvend zichtbaar 
gemaakt 

 
De lezing wordt gehouden door Ronald van 
Genabeek, stadsarcheoloog van ’s Hertogenbosch 
Datum: woensdagavond 20 september 
Tijdstip: 20:00 uur 
Locatie: Erfgoedhuis Eindhoven, Gasfabriek 2 
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NAGEKOMEN FOTO 
 
 
Deze foto heeft vorige keer net de deadline 
gemist. Daarom in de herkansing.  
 
Jan Timmers (rechts) geeft uitleg tijdens de 
archeoloop in Gemert Bakel op 11 juni. Hij 
organiseerde deze samen met beleidsmede-
werker archeologie Vanessa Jolink van de 
gemeente Gemert-Bakel (links vooraan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5E METAALTIJDENDAG - 6 & 7 OKTOBER 2017 TE OSS 
 
 

 
Het lustrumprogramma van de Metaaltijdendag 
2017 bestaat uit twee dagen:  

 op vrijdag 6 oktober is er een thematisch deel 
met gerelateerde lezingen over grafheuvels in 
de ochtend en een vrij middagprogramma,  

 op zaterdag 7 oktober zijn er wederom lezin-
gen over grafheuvels in de ochtend en is er 
een (bus)excursie in de middag. 

Klik hier voor het gedetaileerde programma.  
 
De lezingen zijn op vrijdag en zaterdagochtend in 
zalencentrum Vivaldi, gelegen aan de Molenstraat 
81 te Oss.  
 

 
Meld je vanaf augustus aan voor de vijfde 
(Lustrum!) metaaltijdendag. Je kan je opgeven 
voor één of twee dagen, en opties doorgeven voor 
de lunch op de eerste dag. Aanmelden kan via 
deze link. Er is beperkte ruimte dus meld je snel 
aan! Tot op de vijfde (Lustrum) Metaaltijdendag te 
Oss!  
 
N.B. De derde bundel 'Metaaltijden' is uit. Deze is 
te bestellen bij Sidestone press. Lees hier meer 
erover en over hoe zelf een bijdrage te leveren. 
Voor de spelregels klik hier. 
 

http://www.metaaltijden.nl/Metaaltijden_2017_lustrum_programma.pdf
http://www.vivaldi-oss.nl/
http://goo.gl/kRDU5z
http://www.sidestone.com/bookshop/metaaltijden-vol-3
http://www.metaaltijden.nl/proceedings.html
http://www.metaaltijden.nl/proceedings.html
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EEN PREHISTORISCHE URN VORMT DE AANZET TOT EEN 
KUNSTOBJECT 
 
 
Zoals bekend heeft de heemkundevereniging ‘De 
Hooge Dorpen’ een collectie urnen in bruikleen die 
afkomstig zijn uit een urnenveld uit de late 
Bronstijd/vroege IJzertijd uit Knegsel. Deze potten 
van aardewerk werden gevonden bij een opgra-
ving van een urnenveld in Knegsel

i
. Toen in 

1934/1935 de Knegselse Heide werd ontgonnen 
kwamen scherven van urnen te voorschijn. Mede 
door het attent optreden van veldwachter Huub 
Joosten en het toenmalige gemeentebestuur werd 
er eerst een archeologisch onderzoek verricht door 
medewerkers van het Rijksmuseum van Oud-
heden, voordat de ontginningsploeg de grond 
omwoelde. Er werd een groot grafveld met daarin 
veel urnen aangetroffen. Deze urnen worden deels 
in het Rijksmuseum te Leiden bewaard, in het 
provinciaal archeologisch depot  in Den Bosch en 
in Vessem op de Heemzolder. De urnen die op de 
Heemzolder in de vitrine staan, bevatten de 
crematieresten van overledenen uit de late Brons-
tijd/vroege IJzertijd (600-800 BC). Deze crematie-
resten die naast asresten, ook botmateriaal 
bevatten, kunnen gebruikt worden om vast te 
stellen of de overledene een man, een vrouw of 
een kind was

ii
. Voor de gemeente Vessem waren 

deze urnen jarenlang een blikvanger omdat ze in 
het gemeentehuis te Vessem zichtbaar voor de 
bezoekers waren tentoongesteld. Het zijn zeker 
niet de oudste vondsten in de huidige gemeente. 
Er zijn onder meer in Wintelre nog oudere sporen 
uit de Steentijd gevonden. Het vondstmateriaal uit 
de Steentijd is evenwel in particuliere handen en 
derhalve minder toegankelijk.  
 
De urnen uit de Vroege IJzertijd/Late Bronstijd 
hebben een kenmerkende vorm en versiering. Het 
maakproces van de urnen is niet goed bekend. 
Zover we weten hebben we hier te doen met 
handgevormd aardewerk, het oppervlak wordt 
‘besmeten’ met klei, waardoor het ruw blijft. De 
draaischijf als hulpmiddel om een mooie ronde pot 
te vormen, wordt pas gebruikt in de latere eeuwen 
in de aardewerk-ateliers uit de Romeinse tijd. De 
urnen in de Vroege IJzertijd hebben vaak een 
simpele vorm die met bi-conisch wordt aan-
geduid

iii
. Fig. 1 laat een urn zien uit de 

Heemzoldercollectie waar we de bi-conische vorm 
min of meer kunnen zien. De vorm verloopt boven 
het knikpunt niet geheel conisch, de onderste helft 
daarentegen wel. Bovendien bevat deze urn oren 

om hem vast te houden. We zien op deze urn 
geen versiering. 
 

 
Figuur 1 Een urn uit de Heemzoldercollectie. 
 
Het tweede voorbeeld uit de Heemzoldercollectie 
is een urn die in principe ook bi-conisch is, maar 
waarvan de bovenrand teruggedrukt is en daar-
door als een apart onderdeel zichtbaar blijft. 
Opvallend element hier zijn de twee rijen van 
ingedrukte driehoekjes die als versiering voor de 
pot dienden. Dergelijke versieringen werden op 
verschillende manieren aangebracht. We kennen 
indrukken met een nagel, met een touw, met een 
drie- of vierhoekig voorwerp of in de vorm van een 
korenaar. Daarnaast kon een rij van drie- of 
vierhoekjes uitgesneden zijn. We spreken dan van 
een Kerbschnitt-versiering. Door de versierings-
elementen op allerlei manieren te combineren, 
konden ingewikkelde versieringen worden 
geconstrueerd. 
 

 
Figuur 2. Een urn met een rand en twee rijen ingedrukte 
driehoekjes als versiering 
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Dat de urnen op de Heemzolder kunstenares 
Antoinette Donkers-Dekker uit Wintelre zouden 
inspireren tot een eigentijds ontwerp was voor mij 
een aangename verrassing. Antoinette had van de 
gemeente Eersel de opdracht gekregen een 
relatiegeschenk voor de burgemeester te ontwer-
pen in de vorm van een vaasje. Antoinette liet zich 
hierbij inspireren door de urnen op de Heemzolder. 
De geschiedenis van Eersel (en zijn kerkdorpen) 
zou een  rol gaan spelen in haar ontwerp. Als we 
haar proefmodel bekijken (zie figuur 3) dat zien we 
direct de bi-conische vorm in haar ontwerp 
terugkomen. Een nieuw element is dat de 
bovenkant verlengd is met een lange hals. De 
versieringen die net als in prehistorische urnen via 
indrukken zijn verkregen, zijn net boven de knik in 
een ritmische lijn aangebracht. 
 

Figuur 3. Het hedendaagse ontwerp van het bi-conische 
vaasje 

 
Laten we Antoinette zelf aan het woord over de 
toelichting op het ontwerp voor het relatiegeschenk 
voor de gemeente Eersel: “Met dit ontwerp wil ik 
een verbinding maken tussen het verre verleden 
en het heden in de gemeente Eersel. Het heden 
bouwt nl. altijd voort op het verleden. Ik heb me 
hierbij laten inspireren door de vroegste 
overblijfselen van potten/ urnen die men gevonden 

heeft, in de gemeente Eersel, dateren uit de 
ijzertijd. De potten die ik hier concreet voor mijn 
ontwerp gebruikt heb, zijn in 1935 gevonden in 
Knegsel en staan tegenwoordig op de Heemzolder 
in Vessem. De onderste vorm van het vaasje 
verwijst naar deze urnen/ potten uit de ijzertijd. 
Zowel in de conische vorm met de scherpe knik als 
in de rand versiering. Naar boven toe wordt de 
vorm smaller waardoor er een vaasvorm ontstaat 
die bovenaan weer iets uitloopt. Zo wordt er in het 
heden letterlijk voortgebouwd op het verleden.   
De vierkantjes die dienen als decoratie verwijzen 
naar de vierkantjes in de spiralen in het 
huisstijlhandboek van de gemeente Eersel. 
Rondom vertrekken er vanuit de onderste 
randversiering 6 verticale lijnen die bestaan uit 
vierkantjes. Deze 6 verticale lijnen staan voor de 6 
kernen waaruit de gemeente Eersel bestaat. Niet 
alle kernen zijn even groot, zo zijn ook niet alle 
lijnen even hoog.  
Materiaal: Keramiek afwerking geglazuurd met een 
transparante glans glazuur. De vierkantjes zijn in 2 
kleuren groen ingekleurd volgens de Eerselse 
kleuren genoemd in het huisstijlhandboek. 
Afmetingen: Hoogte 18,5 cm  Diameter op het 
dikste deel 7,5 cm.”  
Antoinette Donkers-Dekker   
 

 
Fig. 4 De geglazuurde vaasjes zien er heel anders uit 
als hun eeuwenoude voorgangers maar hun vorm en 
versiering hebben ze behouden. 
 
1
 Braat, W.C. , : Een urnenveld in Knegsel (Gem. 

Vessem), OMROL (1936) 17, 38-46 
1
 Theunissen, l., :Midden-bronstijdsamenlevingen in het 

zuiden van de Lage Landen. Een evaluatie van het 
begrip ‘Hilversum-cultuur’(proefschrift Universiteit 
Leiden) Leiden, 1999 
1
 H.Mandos en A.D. Kakebeeke, : De Acht Zaligheden 

Oude kern van de Kempen, 1971, 250-258 

Mat Theunissen 
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FEEST 20 JAAR AVKP 
 

 

Op 24/6/2017 hadden wij als vereniging een 
belangrijk evenement te vieren, namelijk het 20-
jarig bestaan van onze AVKP, en dat hebben we 
geweten! Om 8.30 u was het verzamelen bij het 
erfgoedhuis in Eindhoven en kwam er een grote 
bus het terrein opgereden om ons naar Herne in 
Duitsland te rijden, om daar een prachtig 
archeologisch museum te bezoeken. 
 

Alles liep op 
rolletjes en daar-
door zaten wij al 
rond 10.30 u aan 
de 'Kaffee mit 
Kuchen' in een 
van de beste 
lunchrooms van 
heel Duitsland! 
Want wat was er 
veel keus en wat 

was het lekker, echt voor ieder bekje een ander 
lekker snackje. En dan is het zo ver, gezellig 
keuvelend dwars door het centrum van Herne, 
naar het museum, waar 2 welbe-spraakte lieftallige 
gidsen ons stonden op te wach-ten. Wat konden 
die dames, beide archeologen, vertellen! Inmiddels 
weten wij dan ook heel veel meer van het 
Mesoliticum in Duitsland. En wat hebben wij een 
práchtige collectie gezien. Een werkelijk 
schitterend museum met een bijzonder mooie 
hedendaagse presentatie! Als we dát toch eens in 
ZuidoostBrabant zouden kunnen realiseren .... we 
blijven dromen! 
 

 
 
Wat ben ik blij dat ik in deze tijd leef en de 
archelogen van Herne mij in 2 rondleidingen even 
terug in de tijd lieten kijken. Van steentijd en 
bronstijd via ijzertijd naar de Romeinen. Daarbij 

werd haarfijn uit de doeken gedaan dat ons maat-
schappelijk bestel, ons doen en laten en zelfs de 
milieuproblematiek en overbevolking, z’n oor-
sprong heeft bij de omslag van jagers naar verza-
melaars. Echt heel bijzonder! En dan hebben we 
nog niet eens alles gezien. Want een uitgebreide 
afdeling met uitleg over wetenschappelijk onder-
zoek in de archeologie, met allerlei mogelijkheden 
om te experimenteren en proefjes te doen, daar 
werd snel doorheen gelopen, anders waren we nu 
nog niet thuis geweest. Nog een keer terug dus. 
De tijd vloog en zo zijn we rond 17.00 u weer in de 
bus gestapt en een kleine 2 uur later weer veilig 
terug in de huidige tijd afgezet voor ons Erfgoed 
huis. Kortom het was een feest om dit zo mee te 
mogen maken. 
En daar willen wij (ik) onze AVKP hartelijk voor 
bedanken en natuurlijk ook Herbert en Peter die dit 
feestelijk uitje heel goed voorbereid hadden!! 
Kortom het was een fantastische dag!!  
 
Joke Boomgaard 
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FEEST 20 JAAR AVKP – GESLAAGDE BARBECUE 
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EVEN VOORSTELLEN: TWEE NIEUWE LEDEN UIT UDEN  
 
 
Sinds april 
2017 is er 
redelijk onop-
gemerkt een 
nieuw lid bij de 
AVKP, die we 
graag even 
willen voor-
stellen.  
 
Bart van 
Duijnhoven 
woont in Uden 
en is werk-
zaam als IT-er 
in de logistiek.  
Geschiedenis 
en archeologie zijn al erg lang zijn hobby. Bart 
vertelt dat zijn vader hem al meenam naar hune-
bedden in Drenthe en kastelen langs de Loire. Zo 
ontstond zijn fascinatie die ertoe leidde dat hij op 
zijn 12

e
 al een detector had.  

Nog steeds is hij daarmee geregeld in de weer, 
zeker nu zijn kinderen wat ouder zijn en hij 
daardoor wat meer tijd heeft. Er staan al mooie 
vondsten op zijn naam, die hij determineert en 
registreert via de Heemkunde Kamer in Uden. Hij 
zoekt op plekken waar oude hoeven stonden en zo 
vond hij onder andere ooit een gietijzeren leeuw. 
De mooiste vondst is zeker een spotpenning uit de 
80 jarige oorlog waarop een kardinaal staat 
afgebeeld die verandert in een hofnar als je de 
penning draait. Het is zeker niet zo dat hij andere 
gevonden oude materialen laat liggen: die gaan 
ook mee voor zijn collectie.   
 
Bart gaat deelnemen aan onze Basiscursus Ar-
cheologie die dit najaar start; vooral om een 
bredere kennis te krijgen. Zijn voornemen is ook 
om actief mee te gaan draaien in projecten en die 
er maar genoeg zijn in het Udense, waar binnen 
de heemkunde zo’n 5 tot 6 leden de harde 
archeologie-kern vormen.  
Toen we op een woensdagavond in juni, in ons 
Erfgoedhuis de vitrines bekeken en kennis 
maakten met onze actieve vrijwilligers, bleek de 
brede interesse die Bart heeft. Maar metaal en de 
restauratie ervan kreeg extra aandacht. We gaan 
vast meer van hem horen 
 

Het gaat goed 
daar in Uden 
met de arche-
ologie. Dat 
blijkt niet al-
leen uit de 
recente op-
gravingen en 

vondsten 
maar ook uit 
het aantal 
nieuwe leden 
en belangstel-
lenden voor 
de Basiscur-
sus Archeo-
logie.  

Uit een gesprek met Jos Kempkens blijkt dat het 
een het gevolg is van het ander: aangewakkerd 
door de archeologische activiteiten in het Udense 
heeft Jos zijn contact met de archeologische 
werkgroep van de Heemkunde Kring in Uden, 
geïntensiveerd.  
Dat heeft wel even een aanloop gehad want hij is 
al drie jaar geleden gestopt met zijn werk en heeft 
die tijd gebruikt om rust en afstand te nemen en 
om te bezien wat hij echt zou gaan oppakken als 
hobby. Het werd archeologie en een bewuste 
keuze! Dat lag voor de hand want de oudheid had 
al heel lang zijn interesse: met name zijn fascinatie 
in de antieken. Jos werkte in verkoop en 
projectleiding van grote houtconstructies voor 
sporthallen en dergelijke. Dat werk en het vele 
reizen hiervoor bracht hem op veel mooie plekken 
en zo ook in aanraking met het verleden.  
 
Jos pakt alle voorkomend werk aan binnen de 
werkgroep archeologie van de HKK Uden en gaat 
ook deelnemen aan de komende Basiscursus 
Archeologie in Eindhoven. Daarnaast is hij van 
plan om zich aan te melden voor de veldwerk-
mogelijkheden bij de opgraving in Haps om zijn 
vaardigheden te vergroten.  
 
Plannen genoeg dus, met name ook in Uden, waar 
heel veel werk ligt. We zullen Jos dus maar af en 
toe zien in het Erfgoedhuis in de lichtstad. Maar bij 
onze BBQ in juli was hij van de partij, bakte hij ze 
bruin, en had hij zijn plek wel gevonden binnen de 
AVKP.  

 

  

Bart van Duijnhoven en Jos Kempkens     
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OPROEP VOOR EXTRA HANDEN TIJDENS DDA 
 
 
Op zondag 11 november willen we de AVKP-kraam neerzetten en be-
mensen tijdens de ledendag van De Detector Amateur (DDA). We 
zoeken nog enkele mensen die mee willen helpen. Deze speciale DDA-
ledendag wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de DDA en vindt plaats in Zeeland (NB). 
 
De vereniging De Detector Amateur (DDA) is in 1992 opgericht met als statutair doel: "Het verbeteren van de 
verstandhouding tussen detectoramateurs en (amateur)archeologen en het bevorderen van meldingen van 
vondsten gedaan met een metaaldetector, aan de bevoegde instanties”. Een goede reden dus om ons van 
onze archeologische kant te laten zien. Wie mee wil helpen kan zich melden bij Theo van der Vleuten via 
info@tbargus.nl.  
 
 
 
 
 

WAAR VONDEN WE DE HUTSPOT? 
Een zoektocht naar de legendarische Schans Lammen in Leiden 
 
 
De Lammenschans is de plek waar op 3 oktober 
1574 de beroemde Leidse Hutspot werd gevon-
den. De legendarische hutspot was daar achter-
gelaten door de Spanjaarden die op de vlucht 
waren geslagen voor de Watergeuzen. 
Zo kwam een einde aan het Spaanse beleg. Het 
Ontzet van Leiden wordt elk jaar op 3 oktober in de 
Sleutelstad nog uitbundig gevierd. 
 

 
 
Tot nu toe is nooit serieus (archeologisch) 
onderzoek gedaan naar de precieze locatie van 
Schans Lammen. En dat is vreemd, in een stad 
waar zo’n plek enorm tot de verbeelding spreekt. 
Daarom is een project opgestart en wordt 
publiciteit gegenereerd.  

Op dit moment is het onderzoek zelfs extra urgent. 
Door de aanleg van de Rijnlandroute, die mogelijk 
precies over het onderzoeksterrein loopt, is 
onderzoek na die tijd uitgesloten. 
 
Helpt u mee om het archeologisch onderzoek 
mogelijk te maken? Doe dan mee aan de 
CROWDFUNDING die start op 19 augustus bij 
Voorjebuurt.nl; zie: 
https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/waar-
vonden-we-de-hutspot/ 
 
Tegenover uw bijdrage staat een vergoeding die 
past bij het project. Zo ontvangt u voor een 
bijdrage van 10 euro een replica van een papieren 
noodmunt die werd gebruikt tijdens de Spaanse 
bezetting.  
Na de crowdfunding blijft het nog even spannend 
tot de reacties van alle aangeschreven fondsen 
binnen zijn. Maar rond 3 oktober hopen we het 
startschot voor het onderzoek te kunnen geven! 
Mochten er vragen zijn, dan horen we dat graag. 
 
Vriendelijke groeten, 
Ruurd Kok 
senior beleidsadviseur RAAP 

 
 
 

 
 

mailto:info@tbargus.nl
http://voorjebuurt.nl/
https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/waar-vonden-we-de-hutspot/
https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/waar-vonden-we-de-hutspot/
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NIEUWS UIT HELMOND 
 
 
Open Monumentendag 9-10 september 2017 
Archeologie-expo Kasteelmuseum Helmond 
over Boeren, burgers en buitenlui en hun 
honden 
Boeren, burgers en buitenlui verschillen nogal van 
elkaar. De een woont op het platteland, de ander 
in een dorp of veilige stad. En de buitenlui, die 
hebben geen vaste woonplaats, of wonen op het 
platteland. Vanwege hun leefstijl onderscheiden 
zich van boeren en burgers en vallen ze een 
beetje buiten de samenleving. 
De stadsomroeper wist met de openingszin 
‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ van iedereen de 
aandacht te krijgen voor het nieuws dat hij te ver-
tellen had. Hoewel de verschillen tussen boeren, 
burgers en buitenlui groot zijn, delen ze één 
gezamenlijke interesse: ze hielden allemaal (van) 
honden. Anderzijds zijn honden onvoorwaardelijk 
trouwe makkers, die geen onderscheid maken 
tussen boer, burger of buitenstaander.  
Vanuit een gezamenlijke verre voorouder, de wolf, 
ontstond na duizenden jaren een grote variatie in 
typen en rassen. Door selectie en gericht fokken 
ontstonden honden die voor allerlei klusjes ge-
schikt waren zoals: waakhond, herdershond, jacht-
hond, trekhond, reddingshond, vechthond, politie-
hond, speurhond, schoothondje, rattenvanger, 
dameshondje. Sommigen kostbare exemplaren 
kregen bij geboorte een stamboom, waarmee de 
status werd bevestigd. Andere hondenbezitters 
waren tevreden met een bastaard, keffer of joekel. 
Honden zonder een trots baasje, leidden een 
hondenleven en scharrelden hun kostje bijeen als 
straat- of zwerfhond.  
 

 
Afb. 1. Het ‘zielige hondje’ van Helmond: Bij opgra-
vingen onder de Librije aan de Markt is in 1985 een klein 
hondje uit de 15

de
 eeuw gevonden dat ondanks enkele 

handicaps, nog een lange tijd in leven bleef. 
Waarschijnlijk werd het dier door haar baasje goed 
verzorgd.  

Afb. 2. Het jachtboek van Gaston Phoebus uit 
omstreeks 1350 besteedt veel aandacht aan honden en 
hun verzorging. Voor elk type jacht worden aparte 
hondenrassen afgericht en onderhouden: sterke brakken 
voor de zwijnenjacht, hazewindhonden voor hazen, 
teckelachtigen voor jacht op vossen en dassen. 

 
Tijdens archeologisch onderzoek in de binnenstad 
en het buitengebied van Helmond zijn tientallen 
skeletten van honden gevonden. Aan de botresten 
valt het formaat en type hond af te leiden. In com-
binatie met de vindplaats vertellen de vondsten 
over de vroegere betekenis van het dier: bij de 
middeleeuwse burcht het ‘Oude Huys’ zijn resten 
van een grote jachthond en van een klein schoot-
hondje gevonden in een adellijke context. In de 
binnenstad is een laatmiddeleeuws schoothondje 
opgegraven met aanwijzingen dat het dier, on-
danks een gebroken achterpootje en onderkaak, 
nog lange tijd is verzorgd. Aan de Oude Aa zijn 
skeletten van grote honden gevonden met ken-
merken dat deze als trekdier voor een hondenkar 
zijn ingezet. Zwerfhonden in de stad werden 
gedood en kwamen voor het vel bij de leerlooier 
terecht, zoals blijkt uit de aangetroffen resten bij de 
Elzas-passage. Tijdens Open Monumentendagen 
is in het kasteel van Helmond, onderdeel van het 
Museum Helmond, een tijdelijke expositie ingericht 
van archeologische honden. Op zaterdag- en 
zondagmiddag, 9 en 10 september, neemt 
gemeentelijk archeoloog Theo de Jong bezoekers 
mee op ontdekkingstocht naar het bijzondere 
verhaal van deze vroegere honden.  
 
Meer informatie: T.de.jong@helmond.nl   
T.de.jong@eindhoven.nl 06-5137 7897 
 
  

mailto:T.de.jong@eindhoven.nl
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Historie Brandevoort, een 
interactieve route  
Op 22 september 2017 
wordt de interactieve route 
historie Brandevoort gepre-
senteerd. De route voert 
langs een tiental archeolo-
gische vindplaatsen waar een verhaal wordt 
verteld over archeologisch onderzoek, de vondsten 
en de bewoningsgeschiedenis van dit gebied. 
Vanaf de late prehistorie is het gebied regelmatig 
bewoond. Voor schoolgroepen is er een speciaal 
programma waarbij met augmented reality leer-
lingen worden uitgedaagd als een archeoloog op 
zoek te gaan naar sporen en vondsten, maar wat 
hoort er eigenlijk niet thuis tussen de vondsten? En 
wie kan het beste verhaal vertellen? 
http://www.beamitup.nl/workshops, 
https://izi.travel/nl/6d65-historie-brandevoort/nl  

 
Nationale archeologiedagen  
In het weekend van 14 en 15 oktober zijn de Natio-
nale Archeologiedagen. Op zaterdagnacht wordt in 
Helmond de ‘Nacht van Cultuur’ georganiseerd. 

Tijdens dit evenement worden allerlei activiteiten 
gepresenteerd in de bibliotheek in Helmond. Onder 
begeleiding van voormalig stadsdichter van 
Eindhoven en auteur van ‘het Pauwenpootje’, Piet 
van den Boom, wordt een workshop opgezet om 
verhalen op te tekenen rond archeologische vond-
sten van een vuilstortplaats in Helmond (Mierlo-
Hout). Bij de sanering zijn hier vorig jaar 
honderden objecten verzameld uit de crisis-
periode van de jaren ’30, uit de periode van de 
tweede wereldoorlog, en de periode van weder-
opbouw, tot begin jaren ’60. Deze vondsten bevat-
ten verhalen en herinneringen, die voor een vorige 
generatie heel vanzelfsprekend was. Bezoekers 
worden uitgenodigd om met een voorwerp uit de 
vuilstort, herinneringen op te halen bij ouders, 
grootouders of senioren in een verzorgingstehuis. 
Het uitgangspunt daarbij is: niet het ding is 
belangrijk, maar wat het je vertelt. Het resultaat 
wordt een tentoonstelling met de objecten en een 
bundeling van de verhalen uit eerste hand: 
‘Helmond in honderd stukskes’..  
https://www.kunst-kwartier.nl/agenda/nacht-van-
cultuur/). 

 
 
 
 
Ekkersrijttunnel: ’drive-through-history-spot’ 
Binnenkort wordt de fietstunnel bij Ekkersrijt, de 
ondergrondse verbinding tussen Eindhoven en het 
industriegebied Ekkersrijt, opgeknapt. Na jaren 
wordt er in de tunnel groot onderhoud uitgevoerd 
door de gemeente Eindhoven. Omdat er in de 
omgeving van Son en Eindhoven-noord de afgelo-
pen jaren veel archeologische onderzoek is uitge-
voerd wordt het tijd de nieuwe historische kennis 
door te geven. De ondergrondse doorgang is een 
prachtige plek om het verleden te presenteren. Met 
informatie van medewerkers van het Erfgoedhuis 
heeft de gemeente Eindhoven graffiti studio Giftig 
gevraagd een ontwerp te maken voor de 
aankleding van de tunnelwanden. Het belooft een 
boeiende ondergrondse tijdreis naar de 
gevarieerde bewoningsgeschiedenis van dit 
gebied. De tunnel moet tijdens Nationale 

Archeologiedagen medio oktober gereed zijn 
 
Opening Archeologisch Depot Eindhoven 
De afgelopen periode is het depot met archeo-
logische vondsten uit Eindhoven en Helmond 
verhuist van de Deken van Somerenstraat naar de 
Daalakkersweg. Hier is een nieuw depot ingericht, 
tezamen met de collectie van het Eindhoven Mu-
seum en enkele kleinere gemeentelijke collecties 
van KLIK en BKR. Ook een deel van de (edu-
catieve) collectie van het voormalige Milieu 
Educatie Centrum Eindhoven is opgenomen in het 
depot. Op dit moment wordt de standplaats van de 
ruim 4000 vondstdozen opgetekend en wordt het 
calamiteitenplan afgerond. Op 6 oktober 2017 
wordt het depot officieel in gebruik genomen, in het 
bijzijn van wethouder M-A Schreurs. 
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