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Activiteitenkalender

ATTENTIE
za. 24 juli Open dag archeologische opgravingen Nistelrode (ARCOL) 

van 10.00 tot 16.00  aan de Zwarte Molenweg (naast de sportvelden).
Over deze opgraving vindt u meer informatie in deze Ledenbrief onder 'Nistelrode' .
Ook de opgraving van een aantal grafheuvels onder Heesch zijn te bezoeken:  A50 richting
Oss, afslag richting Schaijk N324, eerste mogelijkheid links, nog eenmaal links een dood-
lopende weg. Aanwijzingen volgen.

za. 4 sept. Bijeenkomst correspondenten AVKP-actueel en bestuur in HOME. 
De correspondenten hebben hier reeds een uitnodiging voor ontvangen.

za. 11 en
zo. 12 sept. Open monumentendag met als thema 'vestingwerken'. 

Meer informatie elders in deze brief.
za. 18 sept. Excursie Archeologische Werkgroep 't Oude Slot naar de tentoonstelling ‘Neandertha-

lers in Europa’ in het Gallo-Romeinse museum in Tongeren (B). zie onder Veldhoven 't 
Oude Slot. 

za. 25 sept. Opgraving HOME  (afd. Archeologie Eindhoven), zie onder veldwerk 
za. 16 okt. AVKP- excursie, reisdoel nog onbekend
wo. 13 okt. Start cursus 'Tekenen archeologisch materiaal'. Meer informatie en wijze van inschrij-

ving vindt u in deze Ledenbrief.
wo. 10 nov. Vervolg cursus 'Tekenen archeologisch materiaal'
wo. 8  dec. Vervolg cursus 'Tekenen archeologisch materiaal'
za. 11 dec AVKP- excursie, reisdoel is Zutphen.

In november of december zal ook nog. op een zondagochtend een veldverkenning plaatsvinden. Datum
en plaats worden later bekendgemaakt.

Van het bestuur
Vakantieperiode
Op 11 en 18 augustus zijn er geen verenigingsavonden. De werkruimte van het Archeologisch Cen-
trum Eindhoven is op die avonden wegens vakantie gesloten.



Open Monumentendag
Het thema van de Open Monumentendagen is dit jaar ' Vestingwerken'. In Eindhoven is daar, met name 
vanuit archeologisch perspectief, van alles over te vertellen. Er zullen op een aantal plaatsten presentaties 
plaatsvinden: de (vermoedelijke) locatie van de de Woenselse Poort, de Dommeltuin en de Oude Toren in
Woensel. De afdeling vraagt vrijwilligers om op die dagen een enthousiast verhaal over die locaties te 
houden. Je hoeft niet zelf aan deze opgravingen te hebben meegedaan. Nico Arts zal vooraf de nodig in-
structie geven. 
Vrijwilligers voor deze presentaties kunnen zich melden bij Nico Arts of Willemien van de Wijde-
ven (tel. 040-244 65 17 of  archeologie@eindhoven.nl).

Cursus 'Tekenen archeologisch materiaal'
Voor dit najaar heeft de Activiteitencommissie gekozen voor een cursus 'Tekenen Archeologisch materi-
aal'. Wederom is Nico Arts bereid deze cursus te verzorgen. Op de eerste avond geeft hij een algemene 
inleiding, daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag. Zij gaan onder leiding van Nico een aantal vond-
sten uit de opgraving in Schijndel tekenen.
Bij de vorige cursus bleek de belangstelling erg groot, te groot eigenlijk. Daarom beperken we nu het aan-
tal deelnemers. Er is plaats voor maximaal 10 cursisten. Aanmelden bij Nico Arts of Willemien van de 
Wijdeven (tel. 040-244 65 17 of  archeologie@eindhoven.nl). De eerste 10 aanmelders kunnen deel-
nemen, bij grote overtekening zullen we zoeken naar een alternatief. 

Bibliotheek / video's 
In een vorige Ledenbrief hebben we als eens gemeld dat iemand die graag een boek wil lenen dat niet in 
het AVKP-bestand aanwezig is, dit aan ons door kan geven. 
In de Activiteitencommissie is het idee geopperd ook videobanden in onze collectie op te nemen. Bijvoor-
beeld een Teleac-serie over archeologie, video's over opgravingen en dergelijke. Ook die video's kunnen 
dan worden geleend. 
Is daar belangstelling voor! Zo ja, dat dan graag melden aan de Activiteitencommissie (via de in de 
kop vermelde adressen) of aan Laurens Mulkens (040-2122490) als contactpersoon voor deze com-
missie. 

Oproep veldwerk - Opgraving Home (afd. Archeologie Eindhoven)
In de vorige AVKP-actueel was deze opgraving reeds aangekondigd. Die is toen niet door gegaan omdat 
de afdeling plotseling een spoedopgraving elders had. 
Als nieuwe datum is nu gepland 25 sept. a.s. We hebben voor een zaterdag gekozen, zodat veel vrijwilli-
gers (zo'n 10 personen) mee kunnen doen en we in een dag klaar kunnen zijn. 
In de vorige Ledenbrief schreven we over deze opgraving: In het Historisch Openlucht Museum Eindho-
ven is vorig jaar een boerderij uit de 'ijzertijd' afgebrand. Hoewel de situatie slecht deels vergelijkbaar is 
met resten uit de ijzertijd is onderzoek van het bodemarchief interessant. De afdeling Archeologie van de 
gemeente Eindhoven gaat hier een opgraving doen. Ze gaat bekijken welke sporen er zitten en hoe die 
zijn terug te vinden in de zandlaag onder het betreffende pand. Het is een vorm van 'experimentele arche-
ologie' waarvoor zo blijkt zowel landelijke als internationale belangstelling is'. 
Aanmelden telefonisch via 040-244 65 17 of  archeologie@eindhoven.nl.

Verwerking vondsten Schijndel
Ook de tweede opgraving in Schijndel is succesvol verlopen. In het begin van de  
opgraving vielen de grondsporen tegen. De tweede dag werd een aantal muurtjes 
blootgelegd, waarschijnlijk de fundamenten voor de bierketels. Nadat de kraan die-
per de grond in ging kwamen er vijf waterputten tevoorschijn. De interessantste er-
van zijn  uitgegraven. De meest bijzondere vondst was een houten kuip van ca. 150 
cm doorsnee, waarschijnlijk uit de 17e eeuw. Deze kuip zal, als dat (financieel) haal-
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baar is  worden geconserveerd. 
Er waren weer veel enthousiaste vrijwilligers en veel medewerking van de gemeen-
te Schijndel.
Op de woensdagavond is een groepje vrijwilligers bezig met het determineren van 
alle vondsten, onder een zeer gedegen en enthousiasmerende leiding van Ben van 
de Broek. Er valt veel te leren en er wordt veel geleerd. Gevolg is wel dat het traag 
gaat, dit mede omdat de vaste kern van dit groepje klein is.
We roepen daarom leden op om na de zomerstop, dus vanaf wo. 25 augus-
tus te komen helpen bij het determineren van de vondsten. De vondsten uit 
Schijndel worden gebruikt in de cursus 'tekenen archeologisch materiaal' (start 13 
okt.). We willen daarom graag voor die start klaar zijn met het verwerken van alle 
vondsten. 

Resultaten Booronderzoek Slot Loevenstein
Op 15 mei vond het tweede booronderzoek plaats op Slot Loevenstein naar de ligging van de middel-
eeuwse slotgracht. Het boren in de klei was zwaar (mannen)werk.  De resultaten zijn uitermate bevredi-
gend. De sporen wijzen erop dat de gracht de omvang heeft gehad die werd verwacht. Verder is een leem-
laag aangetroffen die volgens rekeningen eind 14de eeuw op de bodem is aangebracht om de gracht bij 
lage (grond)waterstand gevuld te houden.
De resultaten van het onderzoek zullen zo spoedig mogelijk in de Nieuwsbrief worden gepubliceerd. 

Website archeologie gemeente Eindhoven 
De website van de gemeentelijke afdeling Archeologie - www.archeologie.eindhoven.nl - is geheel ver-
nieuwd. U vindt daar een breed pakket aan informatie, waaronder alle  afgesloten archeologische onder-
zoeken. Er is ook een link naar de web-pagina van de AVKP. 

Uden1
De aanleg van de ecologische zone langs de Leijgraaf te Uden is inmiddels voltooid. De werkzaamheden 
bestonden onder meer uit het verlagen van circa 500 meter oever en de aanleg van twee paddenpoelen. 
Archol (Leiden) heeft de archeologische begeleiding op zich genomen geassisteerd door leden van de 
werkgroep archeologie van de plaatselijke heemkundekring. De vondsten hebben zich beperkt tot een ge-
ring aantal vrij recente scherven afkomstig uit de bouwvoor.

Uden2
Als voorwaarde voor het in behandeling nemen van een verzoek om verlenging van een vergunning voor 
het ontgronden van zeven hectare dekzandrug aan de Hoogstraat te Uden, heeft de provincie een archeo-
logisch onderzoek gelast. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd door Bilan (Tilburg) en bestond uit een 
bureauonderzoek in combinatie met een bescheiden booronderzoek (4 boringen). Bilan komt tot de con-
clusie dat het een terrein is met een hoge archeologische verwachting en adviseert een waarderend ver-
volgonderzoek met een megaboor van 20 cm. in een frequentie van 24 boringen per hectare. Het laatste 
woord is nu aan de provincie.

Nistelrode
Kort na afloop van de opgravingen in het tracé van de A-50 te Nistelrode, zijn de archeologische activitei-
ten voortgezet op een nieuwbouw locatie aan de andere kant van de rondweg, enkele tientallen meters 
verderop. Omdat op het laatste moment tot opgraven werd besloten, moest er in korte tijd veel werk ver-
zet worden om het al geplande bouwrijp maken van het terrein niet te doorkruisen. Met grote voortva-
rendheid is de klus ter hand genomen door een ploeg van Archol  met professionele hulp van enkele me-
dewerkers van ArcheoService. Daarnaast hebben groepen Leidse archeologie studenten en vrijwilligers, 
waaronder diverse AVKP leden, een flinke bijdrage geleverd. Er zijn onder andere circa vijftig platte-
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gronden en vijftien waterputten opgegraven uit IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Op zaterdag 24
juli is er een open dag gepland. Een week later moeten de werkzaamheden afgerond zijn.
(corr. Goof van Eijk)

Eersel
Proefsleuven in  plan Kerkenbogten in Eersel
De maand mei 2004 is door medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam gebruikt om in het plan 
Kerkenbogten een verkennend archeologisch onderzoek met behulp van proefsleuven uit te voeren. Hon-
derden meters proefsleuf werden open gelegd aan de zuidoostkant van Eersel. En niet tevergeefs naar we 
nu weten. Er zijn sporen gevonden uit de vroege, midden en late IJzertijd, de Romeinse tijd en de volle 
Middeleeuwen. Het betrof hier sporen van onder meer huizen, schuren, waterputten, greppels en zandwe-
gen. Deze zaten op een diepte van tachtig tot honderd centimeter onder het maaiveld. Daarnaast werden 
er potscherven, slijpstenen en een maalsteen gevonden. In hoeverre het proefsleuven-onderzoek wordt ge-
volgd door een meer uitgebreid onderzoek is op dit moment nog niet bekend.
(corr. Mat Theunissen)

Veldhoven ’t Oude Slot
Aan de uitwerking van het oudste gedeelte van de steentijdopgraving in Westelbeers wordt hard gewerkt. 
Als dit klaar is worden stappen ondernomen om te komen tot de uitgave ‘Bivak aan de Beerze, dl 2’.
Het booronderzoek op de Panberg o.l.v. Piet van Gisbergen is afgerond.
De jaarlijkse excursie van de archeologische werkgroep ’t Oude Slot  vindt plaats op zaterdag 18 septem-
ber en gaat naar de tentoonstelling ‘Neanderthalers in Europa’ in het Gallo-Romeinse museum in Tonge-
ren (B). Deelname aan deze interessante expositie staat ook open voor niet-leden. Inlichtingen en opgave 
bij R. Postma, tel. 040 – 241 25 70, e-mail: r-postma@chello.nl.
(corr. Roel Postma)
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