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Redactioneel
Dit is de eerste aflevering van een tweemaandelijkse mededelingenblad voor alle leden van afdeling 23, 
Kempen en Peelland, van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.
Is de Nieuwsbrief van de afdeling, zoals u die tot nu toegestuurd kreeg, dan niet goed? Meer dan dat: die 
is prima en u zult hem ook nog steeds blijven ontvangen. Er zijn, denk ik, maar weinig AWN-afdelingen 
die zo’n interessant tijdschrift uitgeven. Alleen hij verschijnt helaas erg onregelmatig. Begrijpelijk, want 
de Nieuwsbrief wordt grotendeels geschreven en samengesteld door de Afdeling Archeologie van de ge-
meenten Eindhoven en Helmond en die heeft het de laatste jaren ontzettend druk gekregen. Door die on-
regelmatige verschijning kan echter vaak onvoldoende ingespeeld worden op de actualiteit en voor een 
vereniging die diverse activiteiten wil ontwikkelen, is dat lastig. Daarom proberen we u eens in de twee 
maanden op de hoogte te brengen van wat er zoal in onze regio te doen is aan archeologische zaken. Er  
zijn een aantal correspondenten aangezocht die ons van kopij gaan voorzien. Hopelijk zal deze ledenbrief 
er toe bijdragen dat u beter op de hoogte gaat worden van de archeologische activiteiten die er in de regio 
plaats vinden. En natuurlijk met de bedoeling dat u er zich ook daadwerkelijk bij betrokken gaat voelen.

Heemzolder
De heemkundevereniging ‘De Hooge Dorpen’  (Vessem, Wintelre en Knegsel) heeft in de Jacobushoeve 
in Vessem de beschikking gekregen over een eigen werkruimte. De bedoeling van deze ruimte is om ge-
ïnteresseerden de gelegenheid te geven historisch onderzoek te doen over de drie kerkdorpen. Er zijn di-
verse bronnen (kadasterkaarten, familiegegevens en krantenknipsels) beschikbaar. Ook zijn archeologi-
sche vondsten te zien, zoals de crematieresten uit het urnenveld dat in 1935 opgegraven is door W.C. 
Braat. 
Openingstijden: woensdag van 14.00 – 16.00 uur en donderdag van 20.00 – 22.00 uur.

Zobacnieuws
Uit de vergaderingen van het ‘Zuidoost-Brabants Archeologisch Contact’ pikken we de volgende wetens-
waardigheden:

 Veel amateur-archeologen werken nog steeds onder de vertrouwde koepel van de eigen heemkun-
dekring, die soms bij de AWN is aangesloten;

 In St.-Oedenrode worden plannen gemaakt voor opgravingen bij de sloop van het bejaardenhuis 
en in het centrum;

 De Archeologische Sectie denkt aan een ‘baksteendag’;
 In Geldrop e.o. is het uitgegeven boekje van de Hemkundekring  goed ontvangen. De vondst van 

een zilveren denarius in Valkenswaard door Piet Derks wordt ondersteund;
 Er is een interessante archeologisch kaart van Schijndel verschenen die uitnodigt tot opgravingen;
 In Son gaan mogelijk de resten van een Romeinse villa verloren door de aanleg van een golfbaan;
 In Nuenen dreigen archeologisch activiteiten stil te vallen door gebrek aan enthousiaste mensen;
 Museum Kempenland hoopt op een gemeentelijk bijdrage voor de ontwikkeling van een lokale 

cultuurhistorische overzicht.
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Cranendonck
In de huidige gemeente Cranendonck (vroeger resp. Budel en Maarheeze) is er op archeologisch terrein al
het nodige gebeurd. Hier is met name Heemkundekring “Budel en Cranendonck” (binnenkort: “De Baro-
nie van Cranendonck”) voor verantwoordelijk geweest. Vanaf de jaren 1970 is het terrein waarin zich de 
ruïne van het gelijknamige kasteel wettelijk beschermd. Na het archeologisch onderzoek in april-mei 
1997 o.l.v. Nico Arts is deze bescherming uitgebreid. Onlangs (januari 2003) is een deel van de fraaie 
vondsten die toen werden gedaan weer naar Cranendonck teruggekeerd en in twee vitrines in het oude ge-
meentehuis van Maarheeze (adres: Cranendonck 1) geplaatst. Daar het is tijdens openstelling voor pu-
bliek vanwege huwelijken en bijeenkomsten te bezichtigen.

Ook in Budel kreeg een oude opgraving recentelijk een vervolg. Daar werd in 1989 door de Universiteit 
van Amsterdam (Frans Theuws en Arno Verhoeven) een onderzoek ingesteld naar middeleeuwse sporen 
nabij de r.k. kerk ter plaatse van een gedeeltelijk gesloopt klooster. Eén enkele Karolingische scherf leek 
de enige verwijzing naar het Pippinidische/Karolingische koningsgoed dat Budel in de vroege middeleeu-
wen was. Daarnaast werden drie boomstamwaterputten (met Brunssum-Schinvels aardewerk, eind 12de 
eeuw) geborgen door de stichting STRABO (Alfons Bruekers). De vindplaatsen zijn sindsdien met kope-
ren plaatjes in het wegdek aangegeven. Een geconserveerde put zal naar verwachting binnenkort opnieuw
een plaatsje krijgen nabij de oorspronkelijke plaats. Op het aangrenzende terrein waar tot voor enkele ja-
ren geleden de MAVO van Budel zich bevond heeft de gemeente Cranendonck op instigatie van de 
Heemkundekring in december 2002 een archeologisch proefonderzoek laten verrichten door BAAC b.v. 
uit ’s-Hertogenbosch. Het betrof hier een booronderzoek op het 1 Ha. grote terrein. Helaas bleek het ge-
bied op een klein stuk na, door de bouw van het schoolgebouw in de jaren ’60 van de twintigste eeuw 
grotendeels verstoord te zijn. Kring en gemeente blijven alert bij de aanstaande woningbouw op het ter-
rein. 
De werkgroep archeologie van de Cranendonckse Heemkundekring, opgericht na de eerdergenoemde op-
graving van het kasteel heeft enige jaren geleden een zeer gedetailleerde Archeologisch Attentiekaart van 
en voor de gemeente Cranendonck vervaardigd. Met enige regelmaat zal deze worden aangevuld en ver-
der uitgewerkt. Momenteel heeft de werkgroep een overzicht gemaakt van alle bijzondere middeleeuwse 
terreinen in de gemeente. Dit overzicht zal binnenkort aan de gemeente worden aangeboden. Met name 
het terrein van de middeleeuwse “Borgh”, de versterkte woning van de rentmeester van het Akense Ma-
riakapittel dat de kerk van Budel bezat, kan de komende jaren als gevolg van de nodige inbreidingsplan-
nen in het centrum van Budel in gevaar komen. 

Geldrop
De heemkundekring “De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten” organiseert dinsdag 13 mei een le-
zing met als onderwerp Geld en het gebruik ervan in Middeleeuws Brabant”. Spreker is Dr. J.W.M Lode-
wijk. De bijeenkomst vindt plaats in Het Wapen van Zesgehuchten, Hoog Geldrop 158, Geldrop. Aan-
vang 20.00 uur.

Archeologische studiedag Noordbrabants Genootschap
De jaarlijkse archeologische studiedag van de Archeologische Sectie van Het Noordbrabants Genoot-
schap vindt plaats op zondag 30 maart in Café – Zaal “Fellenoord”, Fellenoord 6 in Boxtel.  Aanvang 
10.30 uur, einde 15.45 uur. Het onderwerp is: De midden-steentijd met speciale aandacht voor de over-
gang paleolithicum-mesolithicum, klimaat, vegetatie en landschap. 
Sprekers zijn Dr. Wim Hoek van het Nederlands Centrum voor Geo-ecologisch Onderzoek, Dr. Wietske 
Prummel van het archeologisch instituut van de RU Groningen, prof. Dr. Philippe Crombé van de univer-
siteit van Gent en drs. Jos Deeben van de ROB.
Deelnemersprijs € 10,-. Voor de lunch kunnen soep (à € 2,25) en broodjes (à € 1,15) besteld worden. 
Deelnemers moeten zich vóór 22 maart schriftelijk aanmelden bij Het Noordbrabants Genootschap, 
Postbus 1104, 5200 BD ’s-Hertogenbosch met opgave wat ze voor de lunch willen gebruiken. Ter plaatse 
kan betaald worden.



Voor inlichtingen: J. Broertjes, 040 – 285 68 59
Veldhoven
De Archeologische Werkgroep ’t Oude Slot’  heeft jaren geleden een omvangrijke steentijdopgraving in 
Westelbeers  gehad. Onder de titel ‘Bivak aan de Beerze’ is daarvan in boekvorm verslag gedaan. Maar 
nog lang niet alle vondsten zijn verwerkt. De vereniging heeft nu besloten een tweede boek te maken zo-
dat een beeld gegeven wordt van de totale opgraving.
Verder is de vereniging bezig met een booronderzoek op de Panberg in Eersel onder auspiciën van het 
ROB. Bij goed weer wordt er op zaterdagen geboord en helpers zijn welkom.
Voor inlichtingen: R. Postma, 040 – 241 25 70

Afdeling Archeologie van Eindhoven en Helmond
Dit jaar staan er nog minstens vijf opgravingscampagnes op het programma:

 Het buurtschap Putten (bij Rielsedijk, Eindhoven) inclusief  een esdek op de dekzandrug. Start be-
gin april, duur ± 8 weken;

 Smalle Haven (stadskern Eindhoven): vermoedelijk in april/mei, duur maximaal 5 weken;
 Vijksteeg (stadskern Eindhoven): start begin april, duur 3 weken;
 Een middeleeuwse hoeve in De Kroon (bij Mierlo-Hout, Helmond): vermoedelijk in juni, duur ± 5

weken.
De tentoonstelling ‘alias Marcus van Eindhoven’ in het souterrain van het stadshuis in Eindhoven heeft 
ruim 5000 bezoekers getrokken, waarvan 3000 kinderen. De tentoonstelling sloot op 14 maart.
Omroep Brabant TV zal in het kader van de nieuwe serie ’Spoorzoeker’ opnamen maken op de opgra-
vingsterreinen van de Vijksteeg, Putten en de Kroon.
Voor inlichtingen: Archeologisch Centrum, Keizersgracht 2, Eindhoven, 040 - 245 26 29
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