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Activiteitenkalender
wo. 10 nov. Tweede bijeenkomst cursus 'Tekenen archeologisch materiaal' o.l.v. Nico Arts, werk-

ruimte Keizersgracht, van 21.30 tot 22.00 uur.
zo. 21 nov. Veldlopen  van 11.00 tot ca. 13.00 uur

We gaan opnieuw een esdek verkennen in de omgeving van Eindhoven. Iedereen neemt de
eigen vondsten mee naar huis om die te wassen en te bekijken. Op wo. 25 november wor-
den de vondsten gezamenlijk gedetermineerd. Aanmelden via de intekenlijst op het prik-
bord in de werkruimte, tel. 040-244 65 17 of  e-mail  archeologie@eindhoven.nl. De deel-
nemers krijgen ongeveer een week vooraf informatie over de locatie en route. 

zo. 21 nov. Studiedag metaalvondsten. Tilburg, zaal  Boerke Mutsaers.
Een studiedag van de Archeologische Sectie van het Noordbrabants Genootschap en Bra-
bants Heem. Inlichtingen: Het Noordbrabants Genootschap, tel. 073-613 94 84, 
e-mail hnbg@hetnet.nl. 

wo. 24 nov. Determineren vondsten veldlopen 21-11, werkruimte Keizersgracht, aanvang 20.30 uur.
za. 27 nov. t/m 6 maart 2005 "Eindhoven ondersteboven, 15 jaar archeologie van stad en platte-

land" Museum Kempenland Eindhoven.
wo. 8  dec. Vervolg cursus 'Tekenen archeologisch materiaal'.
za. 11 dec. AVKP- excursie naar Zutphen met een ontvangst door de stadsarcheoloog Michel Groot-

veld. Het programma wordt nog ander ingevuld. 
wo. 15 dec. Introductiebijeenkomst nieuwe leden

Een uitnodiging aan alle nieuwe leden die nog niet of beperkt op de verenigingsavonden 
aanwezig zijn geweest. Ook mensen die al langer lid zijn en meer zouden willen weten van
alle activiteiten en mogelijkheden zijn op deze avond welkom. Aanvang 20.00 uur.
Zie voor meer informatie elders in deze ledenbrief. 

di. 18 jan. Twee eeuwen archeologisch onderzoek in Zuidoost Brabant, lezing door Liesbeth 
Theunissen. Eindhovense Volksuniversiteit. Academische Genootschap, Parklaan 93 in 
Eindhoven. Aanvang 20.00. 

wo. 19 jan. Lezing door Peter Seinen over onderwaterarcheologie en vondsten uit de Maas bij 
Cuijk (romeins). Aansluitend de Nieuwjaarborrel AVKP. De lezing start om 20.30 uur,
werkruimte Keizersgracht. 

Cursus Archeologisch Veldwerk     - april 2005  
Deze cursus wordt al een aantal jaren gegeven door de afdeling Archeologie van de gemeente Eindhoven 
in samenwerking met Stichting BRG. De data voor dit jaar zijn: 5, 9,16, 23 en 26 april.
Aanmelding  bij Stichting BRG tel: 073 - 6156262 of  brg@erfgoedbrabant.nl

Van het bestuur
Bijeenkomst met correspondenten Ledenbrief - 4 sept. jl.
Op 4 september waren correspondenten en AVKP-bestuur bijeen in de herberg van HOME. Het was een 
levendige en vruchtbare uitwisseling. Een overzicht van de stand van zaken in de verschillende gemeen-
ten leerde dat die zeer divers is. Zoals een beginnende enthousiaste werkgroep nog op zoek naar wat mo-
gelijk is, lokale werkgroepen die zelf actief aan veldwerk doen en werkgroepen die leden zien afhaken 
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omdat er geen of weinig ruimte is om actief te zijn. De samenwerking met de gemeenten en provincie 
blijkt erg cruciaal. Krijgt een lokale werkgroep tijdig informatie, wordt ze betrokken bij planning en be-
sluitvorming, neemt een gemeente de signalen van een werkgroep serieus? Welke medewerking geeft de 
provincie? De ervaringen hiermee zijn zeer wisselend en de discussie ging dan ook voor een groot deel 
over de vraag hoe je het beleid van gemeenten en provincie kunt beïnvloeden. Daar zijn verschillende 
suggesties voor gedaan. 
Alle correspondenten krijgen het verslag van de bijeenkomst toegestuurd. Andere belangstellenden kun-
nen dit verslag opvragen bij de secretaris van het AVKP-bestuur.

De rol van de amateur-archeoloog
Wat is de kracht van de amateur-archeoloog en hoe is die te versterken? Tijdens de bijeenkomst van 4 
september kwamen als belangrijkste punten naar voren: 
 De inzet van amateurs in het voor- en na-traject, d.w.z. bij het aanleveren van gegevens voor archeo-

logisch vooronderzoek en de controle van de uitkomst of in ieder geval inzage in het rapport. Dit kan 
door een goed contact met de provincie en de gemeenten. Maar dit zou ook in het beleid van die in-
stanties vastgelegd dienen te worden.

 Het in kaart brengen van archeologische waarden. De AVKP kan locale werkgroepen hiertoe stimule-
ren en zou dit ook bij gemeenten zelf kunnen aangeven in de vorm van overleg en/of een presentatie.

 De deelname van amateurs aan veldwerk: dit staat sterk onder druk omdat we vaak niet op de hoogte 
zijn waar archeologische (voor)onderzoeken worden uitgevoerd. Dit gaat ook ten nadele van de kwa-
liteit van het onderzoek (b.v. door te weinig specifieke kennis over het betreffende gebied, zie ook het
volgende kopje). De AVKP zou bij gemeenten de inbreng van amateurs in het archeologisch onder-
zoek naar voren kunnen brengen.

Het doen van archeologische waarnemingen door amateur-archeologen blijft in principe mogelijk naar
cultureel erfgoed dat vernietigd gaat worden door bouwprojecten en niet beschreven zal worden door de
officiële archeologische instanties. Wat die mogelijkheden precies zijn en welke voorwaarden dat stelt
moet beter verduidelijkt worden.  

Naar een regionaal beleid en een regionale  archeologische dienst?
De basis voor archeologisch onderzoek in de regio is meestal een programma van eisen van de provincie. 
Hierin wordt niet specifiek vanuit de regio gedacht (bijvoorbeeld nog steeds booronderzoeken op zand-
gronden ipv proefsleuven). Deze onderzoeken worden door veel verschillende bedrijven en verschillende 
archeologen uitgevoerd. Zij hebben te vaak geen ervaring op zand, laat staan dat ze op de hoogte zijn van 
regionale kennis. Het zou daarom wenselijk zijn als er een regionaal beleid zou komen (een regionale on-
derzoeksagenda). De AVKP zou bij gemeenten, provincie en overkoepelende organen (SRE) de hier ge-
noemde problematiek naar voren kunnen brengen en kunnen pleiten voor (eventueel samen met andere 
organisaties) het opzetten van een regionale dienst of het stimuleren van samenwerking.

Vervolgacties door de AVKP
Wat gaan we als AVKP-bestuur met al deze signalen en voorstellen doen? We hebben daar op onze be-
stuursvergadering van 4 okt. jl. over doorgepraat en de vervolgstappen zijn: 
 Het verslag van 4 september wordt naar alle correspondenten verstuurd. Zij kunnen hun commentaren

en aanvullingen doorgeven. 
 Het verslag gaat daarna naar de provinciaal archeoloog, Martin Meffert, met het verzoek tot een ge-

sprek over de geconstateerde problemen.
 Een van onze voorstellen in dat gesprek zal zijn een bijeenkomst voor gemeenteambtenaren binnen 

ons werkgebied te organiseren over nut en noodzaak van het betrekken van lokale werkgroepen en 
amateur-archeologen bij projecten. Als het kan zullen we zo'n bijeenkomst samen met de provincie 
organiseren. Als dat niet lukt doen we het zelfstandig als vereniging. 

 Het samenstellen van een informatiepakket en/of cursus voor leden over het samenwerken met de ge-
meente en beïnvloeding van het archeologisch beleid. Ook de landelijke AWN is met dit thema bezig 
en we zullen dan ook proberen zoveel mogelijk materiaal via hen te krijgen. 

 Lokale werkgroepen of leden die met een concrete vraag of probleem zitten kunnen een beroep doen 
op het AVKP-bestuur. We zullen dan samen met hen bekijken hoe we steun kunnen bieden.



 We blijven als bestuur graag op de hoogte van de positieve en negatieve ervaringen in de samenwer-
king met gemeenten en provincie. Wij kunnen daarvan leren en kunnen die kennis weer doorgeven 
aan anderen.

 Er zal jaarlijks een bijeenkomst worden belegd tussen correspondenten en bestuur. 

Landelijke werkgroep 
Het AWN hoofdbestuur heeft samen met het ROB een landelijke werkgroep ' Archeologisch bestel' in het
leven geroepen. Als voorlopige taken gelden: - het uitwisselen van informatie over de stand van zaken op 
gebied van de wetgeving en handhaving; - de communicatie over deze ontwikkelingen naar het brede veld
van amateur-archeologen en; - het bespreken van praktische knelpunten waarmee amateur-archeologen 
tijdens de uitvoering van hun taken te maken krijgen of hebben gehad. De AVKP-voorzitter, Tonnie van 
de Rijdt is gevraagd lid van deze werkgroep te worden en zal in principe ook gaan deelnemen. 

AVKP en ZOBAC
ZOBAC staat voor Zuid Oost Brabants Archeologisch Contact. Het is een overleg van een aantal archeo-
logische werkgroepen uit de regio, Stichting Museum Kempenland en enkele 'geïnteresseerden'. 
ZOBAC komt tweemaal per jaar bijeen. Er wordt informatie uitgewisseld op archeologisch gebied.
Ook de AVKP is lid van ZOBAC. Er is een overlap tussen de doelstellingen van AVKP en ZOBAC. On-
langs hebben we daarover gezamenlijk van gedachten gewisseld. Hoewel de doelstellingen overeenko-
men zijn er wel verschillen in werkwijzen en bereik. Dat laten we voorlopig ook zo. Er is afgesproken el-
kaar beter te informeren. AVKP gaat weer vast deelnemen aan de bijeenkomsten van ZOBAC (Kees van 
Baaren gaat dit doen als portefeuillehouder voor de contacten met de regio). En alle ZOBAC-leden ko-
men op de verzendlijst van AVKP-actueel. Bij ondersteuning van locale werkgroepen zullen we zoveel 
mogelijk samenwerken. De eerste initiatieven daartoe zijn reeds genomen. Wie meer wil weten over lid-
maatschap van ZOBAC kan contact opnemen met het secretariaat: Jan Spoorenberg, Pauwlaan 15, 5613 
CG Eindhoven, tel. 040 2432693. In de Nieuwsbrief Archeologie Kempen- en Peelland vindt u op de ach-
terpagina welke organisatie lid zijn van ZOBAC. 

Introductiebijeenkomst nieuwe leden
Dit jaar hebben we reeds 17 nieuwe leden kunnen verwelkomen. We proberen dat zoveel mogelijk per-
soonlijk te doen. De voorzitter belt nieuwe leden. Dat lukt niet altijd. En als er wel contact is lukt het niet 
altijd een afspraak te maken (of na te komen) voor een eerste bezoek aan de werkruimte op de Keizers-
gracht op de woensdagavond. Vandaar deze introductiebijeenkomst.
Alle nieuwe leden zijn bij deze van harte uitgenodigd. Ook leden die al langer lid zijn en meer willen we-
ten over alle activiteiten zijn welkom. U krijgt op die avond:
 informatie over de activiteiten van de AVKP
 informatie over mogelijkheden voor actieve deelname aan archeologisch onderzoek via de afdeling 

archeologie van de gemeente Eindhoven  
 idem voor mogelijkheden in de regio
 uitleg over de bibliotheek 
 een rondleiding door het gebouw.
Deze avond is tevens een goede gelegenheid om als nieuwe leden onderling kennis te maken en contacten
te leggen met ervaren leden. Aanmelding vooraf  kan via de in de kop vermelde adressen, we stellen dat 
op prijs maar u bent ook zonder aanmelding van harte welkom. 

Veldwerk
De afdeling archeologie van de gemeente Eindhoven voert op dit moment twee opgravingen uit.
 Laarstraat (zuid Eindhoven):  een Romeins grafveld en bewoning in de late middeleeuwen 
 Castilliëlaan (noord Eindhoven): nederzettingen uit de ijzertijd en late middeleeuwen.
Vrijwilligers zijn bij deze opgravingen welkom.
Vooraf aanmelden bij de afdeling archeologie: tel. 040-244 65 17 of  archeologie@eindhoven.nl).
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Son en Breugel
In de Nieuwsbrief van Son en Breugel van juli 2004 stond een interview met één van onze corresponden-
ten, Geit Emmery. Hij is een gedreven amateur-archeoloog die al veel archeologisch materiaal uit de 
grond heeft gehaald en hij is er van overtuigd dat er in Son nog veel meer sporen uit het verleden te vin-
den en te determineren zijn. Er bestaat, zegt hij, een goede kans dat er resten van een Romeinse nederzet-
ting en van bewoning uit de 5de en 6de eeuw zullen worden aantroffen. Daarvoor zijn in het verleden reeds 
reële aanwijzingen gevonden. Dit alles verdient professioneel onderzoek, maar ondanks herhaaldelijk 
aandringen van Geit had de gemeente daar weinig oren naar.
Heeft Geits jarenlange kruistocht tegen de Sonse politiek toch succes gehad? Het lijkt er op, want in het 
Eindhovens Dagblad van 28 juli werden drie archeologische onderzoeken in Son aangekondigd: bij de 
pastorie aan de Nieuwstraat die gesloopt wordt, voor de kerk en tussen het Raadhuisplein en de Heistraat.
Bureau Baac voert inmiddels onderzoek uit rond de pastorie en legt over het hele gebied een aantal proef-
sleuven aan. Geit zelf doet bouwbegeleiding en doet een zeefonderzoek over het hele traject. 

Ondersteuning vrijwilligers
Geit Emmery blijft actief en hij nodigt geïnteresseerden dan ook uit eens mee te draaien bij zijn archeolo-
gische onderzoeken om ervaring op te doen. Belangstellenden kunnen zich voor inlichtingen en aanmel-
ding telefonisch wenden tot Geit Emmery, tel.  0499 – 47 70 54.

Mierlo 
Archeologische waarnemingen bij bouwprojecten in Mierlo zijn en worden gedaan bij de Molenhoek in 
het huidige centrum en het Patronaatsgebouw bij de kerk in Mierlo. 
De Molenhoek heeft een esdek van ongeveer 90 cm en na verwijdering hiervan werden sporen van men-
selijke activiteiten zichtbaar. Het betreft teeltbedden, greppels en rechthoekige kuilen met houtskoolres-
ten. Er zijn weinig artefacten, zoals scherven aardewerk, steengoed en ijzeren voorwerpen,  gevonden in 
de bodem van het esdek en in de sporen. De oudste scherven zijn van Elmpter kookpotten en Zuid-Lim-
burgs aardewerk. Daarnaast steengoed uit de Nieuwe tijd, 15/16e eeuw. Dit bevestigt de theorie dat in de 
Late Middeleeuwen het gebied al een akkergebied was.  In een greppel uit de vorige eeuw werd een kope-
ren 2 centmuntstuk, gemunt in 1918, gevonden.
Archeologische waarnemingen in de bouwput van het nieuwe Patronaatsgebouw toonden aan dat dit ter-
rein in de 12e eeuw ontgonnen werd en dat een esdek van ongeveer 90 cm is opgebouwd in de afgelopen 
eeuwen.  Er zijn resten van de fundamenten van brouwerij Gambrinus uit het begin van de vorige eeuw 
aangetroffen. 
Op het terrein achter de kerk worden waarnemingen gedaan in een bouwput. Deze laten  tot nu toe zien: 
een deel van geruimde graven tot 2,50 m beneden het maaiveld, een mogelijke waterput en sporen van 
kuilen met veel scherven van aardewerk en steengoed. De oudste scherven zijn karolingisch(?), Zuid-
Limburgs aardewerk (een hardgebakken, handgevormde kogelpot uit de 12e eeuw), Elmpt aardewerkfrag-
menten en steengoed. Het steengoed betreft een eind 18e eeuwse waterkruik en een moderner 
(mosterd?)potje.
Recentelijk zijn er paalsporen gevonden van een gebouw van minimaal 10 x 5 m, dat vermoedelijk 12e 
eeuws is. Er wordt gezocht na de voor- en achterkant van het gebouw, dat ruwweg NW-ZO gericht is en 
gelegen is op kerkelijk terrein. Historisch wordt er bebouwing verwacht rondom de kerk van de 9e-12e 
eeuw  en daarna niet meer (Jean Coenen). (corr. Kees  van Baaren)

Oproep
In maart van dit jaar hield  Eric Drenth van het ROB een interessante lezing over barnsteen in ’t Oude 
Slot in Veldhoven. Hij vertelde dat er in ons land veel barnsteenvondsten zijn gedaan. Sommige stenen 
zijn hier langs natuurlijke weg gekomen gedurende de ijstijd, maar er zijn ook duidelijk barnsteenvond-
sten die getuigen van menselijke activiteiten. Merkwaardige genoeg beperken de vondsten zich tot het ge-
bied boven de grote rivieren. Zijn vraag is nu of er ook barnsteen in het zuiden van ons land is gevonden. 
Als dat geval is, zou hij daar graag van op de hoogte worden gesteld. Meldingen bij de redactie van 
AVKP-actueel t.a.v. Roel Postma.
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