
AVKP actueel
Tweemaandelijkse ledenbrief van de Archeologische Vereniging

Kempen-Peelland, AWN afd 23

Nr. 2 mei 2003

Eindredactie: 
R. S. Postma, Winselerhof 23, 5625 LW EINDHOVEN, tel. 040 -  241 25 70, 
e-mail: r-postma@chello.nl

Activiteitenkalender
- za 7 juni: booronderzoek Loevestein, in samenwerking met de 'Werkgroep Loevesteyn'.

ter vaststelling van de middeleeuwse grachtomvang om de hoofdburcht en de vrijwel ver-
dwenen voorburcht. 
Vertrek om 9.30 uur uit Eindhoven en terug uiterlijk 19.00 uur. 
Op 4 juni (vaste verenigingsavond) worden voor degenen die meedoen aan dit booronder-
zoek nog nadere instructies gegeven.

- za 14 juni: excursie AVKP naar Bonn:  zie de brief van AVKP van 12 mei voor aanmelding etc.
- za 21 juni: Wie wordt onze AWN-schutterskoning?

Ons lid Jacques Govers, gildebroeder bij het St-Catharinagilde Eindhoven-Stad, nodigt le-
den (16+) van de AWN Kempen- en Peelland uit om op zaterdag 21 juni een middag te 
schieten met de kruisboog op de schutsboom van het St.Catharinagilde in het Stadswan-
delpark te Eindhoven.  Aanvang 14.00 uur.
Geschoten zal worden op een gipsen schijf van  ca. 15 cm doorsnede, waarna tevens de 
mogelijkheid bestaat op om de “wip” te schieten. Hij/zij die het laatste stuk van de ‘ko-
ningsvogel’ afschiet mag zich koning(in) noemen. Een oude traditie binnen de schuttersgil-
den.

- wo 25 juni: inleiding over de opgraving Schijndel, door Ria Berkvens en Henk Beyers.
Werkruimte Keizergracht,  aanvang 21.00 uur.
Nog voor de bouwvakvakantie (eind juli) gaat de AVKP in het centrum van Schijndel een 
opgraving doen op een locatie waar  in de 17e eeuw een brouwerij was gevestigd. .
Er wordt zowel door de week als op zaterdagen gegraven (ca. 14 dagen). Nadere medede-
lingen over de juiste data worden in de loop van juni per brief toegezonden. 

- 26 mei t/m 21 juni: fototentoonstelling in Best
Historische boerderijen met culturele waarde. Deze tentoonstelling ‘Best waardevol’ is tij-
dens de openingsuren te bezichtigen in de bibliotheek.

- wo 3 sept: AVKP-lezing over een actueel thema, onderwerp wordt nog bekend gemaakt
- za 6 sept: Excursie AVKP
- za 22 nov. Excursie AVKP
- wo 10 dec. AVKP-lezing over een actueel thema, onderwerp wordt nog bekend gemaakt

Veldexcursies: We gaan speciaal voor leden excursies houden naar actuele opgravingsputten. Deze vinden
in de late middag/ vroege avond plaats. Een datum is vooraf moeilijk te plannen. Leden die
aan dit soort excursies mee willen doen kunnen zich aanmelden. U wordt dan per keer ge-
ïnformeerd over tijd en plaats. 

Aanmelding voor een of meer van de AVKP- activiteiten:
per post: AVKP, Keizersgracht 2, 5611 GD  Eindhoven 
per fax: 040  2425201
per e-mail vdrijdt@iae.nl  

mailto:r-postma@chello.nl


Bij deelname aan het booronderzoek in slot Loevestein ook graag vermelden of u de be-
schikking heeft over een auto en hoeveel personen dan met u mee zouden kunnen rijden.

Van het bestuur
www.awn-archeologie.nl
De AWN brengt vanaf begin mei een vernieuwde website uit. Ga zelf kijken en zie wat die te bieden 
heeft. Het AVKP-bestuur is de mogelijkheden van een eigen website aan het onderzoeken. We zullen in 
ieder geval zorgen voor goede informatie van onze afdeling op de awn-pagina.

Positie amateur-archeologen
De invoering van het verdrag van Malta werpt al enige tijd haar schaduw vooruit. Deze wet brengt, door 
een betere bescherming van het archeologisch erfgoed, veel goeds. Voor de amateur-archeoloog lijkt 
(blijkt?) het minder goed uit te pakken. 
We hebben als afdeling gemerkt dat b.v.het organiseren van eigen booronderzoek, zoals in Asten en op 
slot Loevestein, allerlei vragen en discussie oproept. Mogen we dit als amateurs nu wel of niet?
Deze kwestie is door het bestuur op de laatste ledenvergadering van de landelijke AWN aan de orde ge-
steld. Op die bijeenkomst is door het ROB uitleg gegeven over wat amateur-archeologen nog wel kunnen 
doen. Dit is, kort samengevat:
 meewerken aan opgravingen door een vergunninghouder (dus meedoen aan een professionele opgra-

ving) 
 zelf opgraven daar waar geen indicatie (van ROB of provinciaal archeoloog) aanwezig is dat een op-

graving moet plaatsvinden. Dit kan b.v. het geval zijn bij een negatief selectieadvies of bij toevals-
vondsten waarvoor geen andere oplossing meer voorhanden is.

In deze laatste situaties wordt de vergunning niet automatisch gegeven. Dit wordt per geval bekeken. 
Onduidelijk is nog of booronderzoek wel of niet onder de definitie van veldwerk valt. Formeel is dat tot 
nu toe niet het geval (en is dus ook geen vergunning nodig). De verwachting is echter dat ook voor boor-
onderzoek scherpere regels gesteld gaan worden en provinciale archeologen en het RIA blijken daar al op
vooruit te lopen.
In Westerheem zal de brief van het ROB en meer informatie over deze kwestie gegeven worden. U kunt 
ook de vernieuwde AWN-site bezoeken (www.awn-archeologie.nl). Vragen en eigen ervaringen inzake 
onderzoek door amateurs kunt u via die site melden. 

Jaarvergadering en Bestuursvergaderingen
Op de jaarvergadering van 26 maart zijn de plannen en begroting voor het komende jaar goedgekeurd.
Bestaande activiteiten - de werkavond op woensdag, excursies, bibliotheek - lopen prima en worden ge-
continueerd. Met nieuwe activiteiten zoals de Ledenbrief 'AVKP actueel' en de 'AVKP-lezing' op de 
woensdagavond (zoals 14 mei over booronderzoek in slot Loevestein) heeft u als kennis kunnen maken.
In het najaar gaan we een 'inwerkprogramma' voor nieuwe leden presenteren. De activiteitencommissie 
heeft nog diverse plannen in voorbereiding. U hoort hier meer over. Via de enquête (meegezonden met de
laatste Nieuwsbrief) kunt u eigen wensen en deskundigheden melden. Er zijn inmiddels zo'n 20 enquête-
formulieren ontvangen. Deze formulieren kunnen nog steeds worden ingestuurd. 

Meldingen vondsten
We doen, wellicht ten overvloede, nog eens een dringend beroep op alle awn-leden om archeologische 
vondsten en vindplaatsen ook te melden. Benadruk het belang daarvan ook bij anderen: de Heemkunde-
kring, locale werkgroepen en 'losse enthousiastelingen'.  Vondstmeldingen zijn een onmisbare bron van 
informatie om de archeologische waarde van een gebied te bepalen. 
U kunt met uw vondsten op de vaste verenigingsavond terecht (woensdagavond) en dan krijgt u desge-
vraagd ook deskundig advies. U kunt daar ook informatie en een formulier krijgen voor de verplichte 
vondstmelding bij de provinciale dienst/afdeling. 

Open monumentendag of andere presentaties
Op 13 en/of 14 september vinden in veel gemeentes activiteiten plaats in het kader van de 'Open monu-
mentendag'. Het thema voor dit jaar is 'Boerenbouw'. Voor plaatselijke werkgroepen een goede gelegen-
heid om zich aan een breder publiek te presenteren. De AVKP is een pakket aan het samenstellen dat voor



deze en ook eventuele andere publiekspresentaties gebruikt kan worden. Voor meer informatie kunt u 
kontact opnemen met het bestuur.
Informatie over de monumentendag zelf vindt u op www.openmonumentendag.nl

AWKP- bestuur zoekt leden op
In de vijf jaren, dat de AVKP bestaat, is gebleken dat bijeenkomsten in de verenigingsruimte aan de Kei-
zersgracht te Eindhoven druk bezocht worden door leden. Om allerlei legitieme redenen nemen echter 
ook veel leden niet deel aan het verenigingsgebeuren, dat zich veel in Eindhoven concentreert. Het be-
stuur wil de komende periode de lijnen ombuigen en de leden opzoeken in plaats van te verwachten ze bij
verenigingsactiviteiten te zien. In die ontmoeting kan ongedwongen gebuurt worden over de archeologi-
sche drijfveren, ervaringen en activiteiten én kan wellicht een lijntje worden uitgegooid naar de toekomst.
Om het buurtbaar te houden hebben we het werkgebied in enkele sectoren verdeeld. Als eerste zijn we 
van plan het noordoostelijke gedeelte van ons werkgebied te bezoeken. De leden in dat gedeelte (St. Oe-
denrode, Schijndel, Veghel, Uden, Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek) kunnen binnenkort een uitnodi-
ging verwachten. En we hopen natuurlijk dat er positief op gereageerd zal worden.

Waalre (corr. Jacques Govers)
De mist trekt op.
Sinds de succesvolle opgraving van de middeleeuwse kerk te Aalst in maart/juni 1996 is er een enthousi-
aste groep leden van de Stichting Het Waalres Erfgoed zicht gaan bezig houden met de bestudering van 
het Waalrese bodemarchief. Tot op heden heeft het ze niet meegezeten. Diverse mogelijke opgravingen 
zijn de mist ingegaan waarvan recentelijk  Hulterbussel I en II, en Brabantialaan.  Verkennend onderzoek 
door grondboren en veldlopen hadden aangetoond dat op deze locaties voor nieuwbouwprojecten moge-
lijk een interessant bodemarchief aanwezig kon zijn. Vooral op het terrein van Hulterbussel I lag bij het 
veldlopen oud veel scherfmateriaal voor het oprapen. Uit heemkundig onderzoek is bekend dat daar mo-
gelijk een oude middeleeuwse boerderij heeft gestaan. Ondanks toezeggingen van de gemeente werd de 
bouwvergunning verstrekt voordat een onderzoek plaats had gevonden. De aannemer ging zijns weegs en 
groef het perceel af.
Gedurende anderhalf á twee jaar heeft de werkgroep zich ingespannen om te komen tot een archeologi-
sche waardekaart die op 28 oktober 2002 gepresenteerd werd aan de verantwoordelijke wethouders. Ook 
de verantwoordelijke ambtenaar over grondzaken was hierbij aanwezig, maar toonde zich minder enthou-
siast: ”Moet ik daar ook al rekening mee gaan houden !”

Maar het begint te gloren voor de archeologie in Waalre.
Op 18 april jl. is er een gesprek geweest met twee medewerkers van de gemeentelijke  afdeling ruimtelij-
ke ordening en leden van de archeologische werkgroep. Door de gemeente is op de afdeling VROM een 
beleidsmedewerkster aangesteld voor archeologische zaken. Tijdens dit gesprek zijn enige concrete af-
spraken gemaakt, waaronder:
 De gemeente zal contact opnemen met Nico Arts over de wijze van samenwerking  bij archeologische

projecten.
 Nieuwe projecten zullen getoetst worden aan de archeologische waardekaart.
 Daarnaast is de archeologische werkgroep gevraagd verkennend onderzoek te doen door middel van 

grondboringen op met name genoemde nieuwbouwprojecten.
 Binnen de werkgroep is een van de leden speciaal belast voor het onderhouden van de contacten met 

afdeling bouw- en woningtoezicht.
Rest ons nu nog een convenant tussen de gemeenten Waalre en Eindhoven op het gebied van archeolo-
gisch onderzoek en het werk kan weer beginnen.

Uitwerking vondstencomplex Volmolen.
Bij toeval werd door een van de leden van de werkgroep een grote hoeveelheid scherfmateriaal, botten en 
metaal gevonden bij het uitgraven van de oever nabij Café de Volmolen in opdracht van het Waterschap 
de Dommel voor het opnieuw versterken van de oever.
De hoeveelheid is enorm, en door Nico Arts wordt gesproken van een unieke vondst die voornamelijk  
voorkomt in stedelijke omgevingen.



Door leden van de werkgroep is alles in grote lijnen gesorteerd en gecatalogiseerd. Om kennis en ervaring
op te doen hebben de leden op woensdag 12 maart een bezoek gebracht aan Keizersgracht 2. Een van de 
vervolg activiteiten nu is het vaststellen van de grootte van het vondstencomplex, waarvoor inmiddels 
toestemming is verkregen van de eigenaar van Café de Volmolen op wiens terrein de afgegraven grond 
met het materiaal afkomstig is.
Vervolgens is de werkgroep bezig met passen en meten van het gevonden materiaal om later de meest be-
langrijke stukken op te tekenen. Tevens zal mogelijk een en ander tentoongesteld worden in  het Waalrse 
Museum wanneer daar een tentoonstelling ingericht wordt in het kader van het jaar van de boerderij.

Mierlo (corr. Kees van Baaren)
Rapport SAI en AAI-1 locatie Molenhoek te Mierlo
Het Archeologisch adviesbureau ArcheoMedia heeft in opdracht van de gemeente  het  “Verkennend ar-
cheologisch bodemonderzoek Molenhoek te Mierlo” uitgevoerd in november 2002. De Molenhoek ligt in 
het huidige centrum van Mierlo en het onderzoek is uitgevoerd na aanleiding van voorgenomen nieuwe 
bebouwing. Het onderzoek bevestigt deels de middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde. 
De recommendatie is om indien behoud in situ niet mogelijk of wenselijk is aanvullend archeologisch on-
derzoek te laten uitvoeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (AAO).
Onder het esdek met een dikte van 40-125 cm bevindt zich ongeroerd pleistoceen dekzand. Het boor-
gatonderzoek heeft de archeologische indicatoren (aardewerkfragmenten, houtskool, glas en ijzer) vanaf 
(waarschijnlijk) de periode Romeinse tijd / vroege Middeleeuwen aangetroffen.

Knegsel (corr. Mat en Liebeth Theunissen)
Kruisende heerbanen
Op 6, 7 en 10 december 2002 werden door de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) 
proefsleuven getrokken in een akker die zich bevindt tussen de grafheuvels aan het Huismeer (Knegsel) 
en de weg van Knegsel naar Zand-Oerle. Doel van dit onderzoek was om vast te stellen hoe groot de om-
vang van het archeologisch monument aan het Huismeer is en na te gaan of de wettelijke bescherming 
van dit perceel gerechtvaardigd is. Tevens kan men vaststellen wat de gaafheid van het monument is. De 
bewuste akker is archeologisch beschermd doordat hij direct grenst aan de grafheuvels. Het lag daarom 
voor de hand de akker aan een nader onderzoek te onderwerpen. De proefsleuven waren ongeveer 30 cm 
diep, zijnde de dikte van de bouwvoor, en 2 m breed.
De resultaten van de proefopgraving overtroffen alle verwachtingen. Kort samengevat kwamen er drie 
soorten van sporen uit. Op de eerste plaats werden aan de noordoostzijde van het perceel sporen zichtbaar
van twee aan elkaar gekoppelde kringgreppels die deel uitmaken van een urnenveld dat zich wellicht ver-
der onder de zandweg en bosperceel uitstrekt. Meer in het midden van het perceel en lopend vanaf de 
grafheuvels naar de Zandoerlese weg en vervolgens over de weg heen op de naastliggende akker richting 
het stroompje, De Rijt, werd een langgerekte strook paalsporen gevonden over een afstand van meer dan 
150 meter. De breedte van deze strook was ongeveer 3 meter waarin een palenbundel van vier tot vijf 
naast elkaar gestelde palen voorkwamen. 
Een zelfde strook paalsporen had de archeoloog Hijszeler in het begin van de jaren vijftig aangetroffen in 
zijn opgravingsvlak van de grafheuvels aan het Huismeer. Veertig jaar later vonden leden van de Hooge 
Dorpen in het tracé van het fietspad aan de Zandoerleseweg eveneens zo'n palenwolk. De proefsleuven 
van de ROB knoopten bij wijze van spreken beide vondstlocaties aan elkaar: over een afstand van ruim 
150 meter was de strook paalsporen te vervolgen. De paalsporen zijn de restanten van wat eens een palis-
sade was: een brede strook van houten palen, die gezien de diepte niet al te hoog zijn geweest. Over de 
functie zijn allerlei hypotheses op te stellen en ook over de datering is het laatste woord nog niet over ge-
zegd. Wel kan gesteld worden dat de grondsporen - op grond van de uitloging - niet recent zijn, maar hoe 
oud precies, is vooralsnog niet duidelijk. Op deze palissade, die qua lengte uniek is voor Zuid-Nederland, 
hopen we later nog eens terug te komen. De derde soort sporen waren karrensporen met een buitenge-
woon brede wielafstand, die, omdat ze scherp waren afgetekend in het zand, veel recenter moeten zijn dan
de andere sporen. De breedte tussen het midden van het ene spoor en het midden van het andere was 185 
cm. Het artikel in de Heijmraeder (jaargang 10, nr 1) gaat in op een mogelijke verklaring van deze karren-
sporen.
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