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Activiteitenkalender
t/m 12 juni "Eindhoven ondersteboven, 15 jaar archeologie van stad en platteland" Museum 

Kempenland Eindhoven. De tentoonstelling is dus verlengd. Voor leden zijn er vrij-
kaartjes, zie vorige ledenbrief. 

maart Start opgraving Catharinaplein Eindhoven. Meer informatie hieronder. 
za. 12 mrt AWN-cursus:  Hantering van archeologisch materiaal. Dordrecht. Meer informatie 

elders in deze ledenbrief
wo.16 mrt Lezing door Nico Arts over: De opgraving van een onbekend houten 'kasteel' uit 

de 13e-14e eeuw in het noorden van Eindhoven'. Aanvang lezing 20.00 uur.
Aansluitend: Jaarvergadering AVKP. Leden ontvangen begin maart de uitnodiging 
voor de ledenvergadering en de jaarstukken.  

di. 22 mrt Lezing over de opgravingen in Nistelrode en Oss. Eugene Ball en Elly Heirbaut (Ar-
chol/ROB). ’t Oude Slot  (zie onder Veldhoven) 

5, 6, 16, 23 en 26 april: Cursus Archeologisch Veldwerk.  De cursus bestaat uit een inleidende bij-
eenkomst, drie zaterdagen in het veld en een afsluitende bijeenkomt. Aanmelden voor 
16 maart bij de BRG, tel. 073-6156262 of email: brg@erfgoedbrabant.nl . Kosten 45 
euro. AVKP-leden kunnen de kosten terugvragen bij de penningmeester. 

Eindhoven, opgraving Catharinakerk   Vrijwilligers welkom!
Medio maart 2005 gaat in het stadscentrum van Eindhoven een bijzondere opgraving van start. Het be-
treft het koorgedeelte van de middeleeuwse Catharinakerk met het daarlangs liggende kerkhof. De op-
graving gaat voortdurend door tot in augustus 2006. Gedurende zes dagen per week (maandag t/m za-
terdag) zal op het opgravingsterrein gewerkt worden. In totaal zal ruim één miljoen kilo archeologisch 
sediment met troffel worden onderzocht. De archeologische overblijfselen bestaan uit funderingen van 
de kerk alsmede naar schatting minstens 500 menselijke begravingen, daterend uit de jaren circa 1225-
1830. Bijzonder is dat alle begravingen op DNA zullen worden onderzocht met onder andere als doel 
verwantschapsrelaties tussen de begraven individuenen te bepalen. Tegelijkertijd zal een medisch on-
derzoek plaats vinden naar de oorsprong van een DNA-mutatie die beschermd tegen Aids (en pest en 
pokken). 
Over het grootste deel van het opgravingsterrein zal begin maart een grote tent worden geplaatst. Ter 
plekke is een veldlaboratorium, een educatief centrum en een kantine aanwezig. Het internationale on-
derzoeksteam bestaat uit een gemotiveerde, creatieve en enthousiaste verzameling van veldleiders, lo-
gistiek medewerkers, veldarcheologen, veldtechnici, studenten, vrijwilligers, vondstadministrateurs, 
fysisch antropologen, genetici, allerlei materiaalspecialisten, educatief medewerkers, een historicus, 
een webmaster, twee actrices, bewakers, een huishoudelijk medewerkster en een projectleider.
Uiteraard zijn vrijwilligers bijzonder welkom: leden van de Archeologische Vereniging Kempen- en 
Peelland hebben voorrang. De vrijwilligers-werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit ‘troffe-
len’, zeven en vondstverwerking (schoonborstelen en nummeren). 
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Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze tenminste drie dagen per maand aan het onderzoek deelnemen,
een vrijwilligers-overeenkomst ondertekenen, gemotiveerd zijn en regelmatig begrip moeten hebben 
voor de extreme forensische maatregelingen voor het nemen van DNA-monsters. Voor vrijwilligers 
die tijdens een vakantieperiode tenminste 5 dagen beschikbaar zijn, kan in overleg, de eis van drie da-
gen per maand worden aangepast. 
Vrijwilligers kunnen zich uitsluitend schriftelijk opgeven bij de gemeentelijk archeoloog van Eindho-
ven: Nico Arts, afdeling Archeologie, gemeente Eindhoven, Postbus 2358, 5600 CJ Eindhoven of per 
email: n.arts@eindhoven.nl. Gelieve bij deze opgave te vermelden welke dagen (eventueel weken) 
men aan het onderzoek kan deelnemen (nota bene: de men kan zich opgeven voor de gehele opgra-
vingscampagne: van medio maart 2005 tot ongeveer begin augustus 2006). Alle deelnemers van de op-
graving krijgen een uitgebreide inleiding en handleiding toegezonden.
Aanmelding betekent niet automatisch ook mee kunnen doen. Vrijwilligers die zich aanmelden krijgen
nader bericht. 

AWN-cursus Hantering van archeologisch materiaal -  zaterdag 12 maart a.s     
Deze dag wordt georganiseerd door de landelijke AWN. De dag is praktijkgericht en zal zeker bijdra-
gen aan een bewuster omgaan met onze archeologische vondsten.
De cursus wordt gehouden in het Johan de Witt-Gymnasium, Oranjepark 11 te Dordrecht. De kosten 
bedragen € 20,= per deelnemer, inclusief werkmateriaal, koffie, thee en lunch.
Het programma is in grote lijnen als volgt:

- vanaf 09.30 uur ontvangst deelnemers met koffie en thee
- 10:00 uur opening en algemene inleiding
- eerste praktijkoefening: uitzoeken en conserveren van bodemmonsters, zaden, ander organisch 

materiaal
- lezingen: aardewerk met bijzonderheden; metaalrestauratie; organische materialen
- praktische workshops (per deelnemer 2 workshops naar keuze):

organisch: 1. hout, 2. pollen, zaden etc., 3. botmateriaal, 4. leer, 5. textiel.
anorganisch: 1. aardewerk, 2. glas, 3. metalen, 4. steen

- toelichting depotbeheer
- ca. 16:30 uur: afscheid en sluiting.

Opgave graag z.s.m., doch uiterlijk 1  maart 2005, door middel van bijgaand formulier. 
AVKP-leden kunnen de cursuskosten terugvragen aan de penningmeester.  Als je deelname meldt via 
het prikbord (of per email) kan de reis naar Dordrecht gezamenlijk worden geregeld. 

Archeologisch Overleg AVKP – provinciaal archeoloog      (verslag C. vas Baaren)
Op 1 februari vond overleg plaats tussen de provinciaal archeoloog M.P.W. Meffert en vertegenwoor-
digers van het bestuur AVKP. Dit naar aanleiding van de bijeenkomst die 4 september met de corres-
pondenten van de ledenbrief is gehouden. 
Het doel van de vergadering is om de visie van de provinciale archeoloog te horen over het oplossen
van de problemen en knelpunten, die de archeologische werkgroepen en heemkundekringen ervaren
om archeologische gebieden voor vernietiging te beschermen en te (laten) beschrijven waar vernieti-
ging onvermijdelijk is. De provinciaal archeoloog herkent en ondersteunt het merendeel van de ge-
noemde knelpunten.  Hij voegt toe dat zijn taakomschrijving en de wet- en regelgeving hem in vele ge-
vallen geen ruimte geven om er iets aan te doen. Het volgende schema geeft een overzicht van de be-
oordeling van archeologische gebieden. 

          
 Gebieden:  met hoge verwachting         met middelhoge 

              Grote terreinen

               Kleine terreinen
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Verplicht onderzoek
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Verplicht vooronderzoek
door archeologische con-
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Verplicht onderzoek
door archeologische 
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De goedkopere oplossing kan zijn:  geen verplichting  tot archeologisch onderzoek of een aanbeveling
tot onderzoek door competente vrijwilligers.
Een korte samenvatting van kernpunten uit het overleg wordt hieronder gegeven :
- Het gebrek aan informatie over planning en rapportage van archeologisch onderzoek is een pro-

bleem van versnippering van opdrachtgeving en rapportage.
- De provinciaal archeoloog staat positief ten opzichte van een provinciaal centraal punt voor een

register van geplande/uitgevoerde/gecompleteerde archeologische projecten. De uitvoering van de
sinds 2000 panklare voorstellen voor het maken van een Archeologische Kroniek  is een probleem.

- Om de soms moeizame contacten tussen gemeenten en lokale archeologische werkgroepen op te
lossen, dienen zowel de lokale werkgroepen als de verantwoordelijken in de gemeenten een rol te
spelen. De AVKP zal een symposium organiseren over de relatie gemeentelijk archeologie en vrij-
willigers.

- Vrijwilligers en amateur-archeologen kunnen en spelen een belangrijke rol spelen in de planning
en uitvoering van archeologisch onderzoek. De provinciale archeoloog is bereid om het gebruik
van competente vrijwilligers en amateurs aan te bevelen in het Plan van Aanpak/Programma van
Eisen.

- Vrijwilligers kunnen en willen zelfstandig kleinschalig archeologisch onderzoek verrichten op ter-
reinen waar het proportionaliteitsbeginsel dicteert, dat officieel archeologisch onderzoek en een ge-
certificeerd archeoloog niet verplicht zijn.

- De noodzaak voor een regionaal archeologisch beleid is duidelijk door de huidige versnippering.
Een regionaal archeoloog, die het SRE adviseert, is gewenst. De provincie ondersteunt deze ge-
dachte en plannen hiervoor worden ontwikkeld.

- De kwaliteitseisen, die de provincie hanteert voor een vooronderzoek, zijn  besproken.
- De lokale expertise aanwezig in archeologische werkgroepen en heemkundekringen kan en wordt

benut door archeologische bedrijven.
Wie graag het volledige verslag ontvangt kan dat opgraven bij de secretaris. 

Cranendonck
De werkgroep Archeologie van Heemkundekring "De Baronie van Cranendonck' is dit najaar weer op-
nieuw van start gegaan. Via e-mail wordt contact met elkaar gehouden en daarnaast zijn er vergaderin-
gen in de heemkamer van het historische Schepenhuis aan de Markt te Budel.
De kring zal in samenspraak met Nico Arts een reactie naar de gemeente Cranendonck opstellen naar 
aanleiding van de diverse archeologische booronderzoeken in de gemeente. De enorme terreinen van 
de voormalige MAVO in het centrum van Budel, dat van het beoogde industrieterrein Airpark II 
aldaar en dat op het esdek van de Bruine Akkers, werden aldus onderzocht, maar leverden archeolo-
gisch gezien niets op. De werkgroep zet vraagtekens bij deze aanpak, die weliswaar voldoet aan de mi-
nimumeisen maar volgens haar geen goed inzicht geeft in de archeologische ondergrond.
Daarnaast gaat de werkgroep de documentatie van eerdere onderzoeken en losse vondsten in de ge-
meente vervolmaken en via officiële meldingsformulieren registreren.
Een deel van de vondsten van de opgraving van kasteel Cranendonck (1996) is permanent, en van de 
nodige bijschriften voorzien, tentoongesteld in het 'kasteeltje' Cranendonck 1 te Soerendonk.
Dank aan Nico Arts.
(Corr. Jac. Biemans)

Geldrop – Mierlo
Gemeentelijk archeologisch beleid en de vrijwilliger.
Op 9 februari zit de senior stedenbouwkundige tevens de nieuwe beleidscoördinator van de gemeente 
Geldrop-Mierlo rond de tafel met leden van de archeologische werkgroepen van de heemkundekring 
‘Heeze, Leende en Zesgehuchten’,  van de heemkundekring ‘Myerle’ en het lid van de gemeentelijke 
monumentencommissie belast met cultuurhistorie en archeologie. Het doel van de vergadering is ken-
nismaking, het toekomstige archeologische beleid van de gemeente, de inbreng van de vrijwilligers (op
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het beleid en bij de uitvoering van onderzoek) en een bespreking van ongeveer 40 archeologische ter-
reinen, die vernietigd zullen worden door bouwactiviteiten in de periode 2005 - 2010.

Een van de punten is een aanbeveling te doen voor verplicht archeologisch onderzoek door een archeo-
logisch bedrijf met medewerking van vrijwilligers of archeologisch onderzoek door vrijwilligers onder
toezicht van een beroepsarcheoloog op vrijgegeven gebieden, waar het proportionaliteitsprincipe van
toepassing is.
Kaarten en lijsten met bouwprojecten worden uitgereikt.  De noodzaak van een geactualiseerde ge-
meentelijke waardenkaart wordt bevestigd. De heemkundekringen worden gevraagd om de noodzaak
van archeologie voor deze projecten aan te geven.
(corr. Cees van Baaren)

Geldrop – Mierlo
Archeologische waarnemingen worden verricht door de archeologische werkgroep Myerle op het Bos-
park ’t Wolfsven,  waar de infrastructuur verbeterd wordt en nieuwe vakantiewoningen gebouwd zul-
len worden. Het terrein is een dekzandterrein met vennen, stuifduinen en uitwaaiingen. In de vorige 
eeuw zijn archeologische bewoningssporen uit de Steentijd gevonden op het terrein bij de vennen. Tot 
nu toe zijn er geen nieuwe vondsten. De werkzaamheden en de waarnemingen gaan nog enige weken 
door.
(corr. Cees van Baaren)

Uden
Zoals in de AVKP nieuwsbrief nummer 31 al te lezen viel, is door “Archeologic Past2Present” een zo-
genaamd Quick Scan archeologiebeleid gemeente Uden gepresenteerd, waar de honden werkelijk geen
brood van lusten. De actieve werkgroep archeologie van de plaatselijke Heemkundekring is hierbij 
door zowel de opdrachtgever (Gemeente Uden) als door de samenstellers, volledig buitenspel gezet. 
Tijdens een recent werkbezoek van het college van B&W aan het Udense Heemhuis, is door het be-
stuur van de Heemkundekring krachtig geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Nadien heeft de 
werkgroep archeologie een uitgebreid inhoudelijk commentaar op het rapport naar het college ge-
stuurd, vergezeld van het dringende advies het rapport verder maar te negeren. De werkgroep adviseert
de gemeente tevens om eerst een goede archeologische verwachtingskaart te laten samenstellen en pas 
op basis daarvan een degelijk archeologie beleid te ontwikkelen. Een autonoom beleid, indien moge-
lijk in samenwerking met buurgemeenten, heeft de voorkeur.

Aan de Oude Maasstraat te Uden, hebben leden van de werkgroep archeologie het uitgraven van een 
bouwput voor een villa archeologisch begeleid. Tijdens eerdere graafwerkzaamheden in de directe om-
geving zijn vondsten uit de Midden Steentijd, de Vroege IJzertijd, de Romeinse tijd en de Late Middel-
eeuwen aangetroffen. Deze keer bleven de oudere vondsten beperkt tot een aantal laat middeleeuwse 
scherven, die zich onderin het deels verstoorde esdek bevonden. Ook werden enkele greppels waarge-
nomen waarvan vermoed wordt dat ze een functie hadden tijdens de definitieve ontginning van het ter-
rein. Deze zal, gezien de gevonden scherven, rond de tweede helft van de 14de eeuw hebben plaatsge-
vonden.
(corr. Goof van Eijk)

Schijndel
Dat het ook anders kan blijkt in Schijndel. De Heemkundekring heeft samen met de AVKP in de afge-
lopen jaren een inventarisatie gemaakt van de archeologische waarden in Schijndel. Dat heeft geleid 
tot een rapport en een Archeologische Waardenkaart Schijndel. Deze kaart is door de gemeente voor 
akkoord voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Die hebben nu onlangs laten weten 
dat de Archeologische Waardenkaart Schijndel  gebruikt kan worden als informatiebron voor toekom-
stige bestemmingsplanwijzigingen en voor de lopende aanpassing van het bestemmingsplan Buitenge-
bied  2000. Deze kaart komt nu in plaats van de IKAW 2001 van de ROB, waardoor een besluit over 
wel of geen archeologisch vooronderzoek op een veel verfijnder beeld van archeologische waarden 
kan worden gebaseerd.
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De gemeente heeft de Heemkundekring en de AVKP in een brief bedankt voor hun inzet en comple-
menteert hen ook met dit succes. 

Veldhoven, ’t Oude Slot
Op dinsdag 22 maart vindt de laatste lezing van dit seizoen plaats. Dan zullen drs. Eugene Ball en Elly 
Heirbaut verslag doen van de opgraving bij de aanleg van de A50 bij Nistelrode en Oss waar o.a. een 
grote depotvondst van bronzen vaten en pannen werd gedaan. De lezing wordt gehouden in ’t Oude 
Slot’ , Hemelrijken 6 in Veldhoven en beginnen om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Kees Bleijerveld is teruggetreden als voorzitter van de Archeologische Vereniging ’t Oude Slot, maar 
blijft nog wel bestuurslid. Egbert Knorr volgt hem op als voorzitter.
(corr. Roel Postma)

Van het bestuur
Symposium 
In september gaan we een symposium organiseren voor vertegenwoordigers van gemeenten en vrijwil-
ligers over het nut en belang van vrijwilligers voor gemeentelijk archeologische beleid. De correspon-
denten van de ledenbrief zullen bij de verdere voorbereiding worden betrokken. Andere leden die mee
willen werken aan de voorbereiding of voorbeelden willen aandragen kunnen contact opnemen met
Tonnie van de Rijdt.

Vervolg informatie AWN-verzekeringen 
In de vorige ledenbrief hebben we kort informatie gegeven over de AWM-verzekeringen. 
Hier volgt nog wat nadere informatie.
De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit voor een ongeval
dat  plaatsvond  tijdens  een  door  de  AWN  georganiseerd  evenement.  Bij  veldwerkwerkzaamheden
wordt er verwacht dat er een protocollenboek wordt bijgehouden, aan de hand waarvan kan worden
aangetoond dat er conform de veiligheidsvoorschriften is gewerkt. 
De aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen door materiële en/of letselschade die in
AWN-verband door een (aspirant ) lid is toegebracht aan derden of zaken van derden. Voor materieële
schade geldt een eigen risico (115 euro per schade). 
De rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten van rechtsbijstand die nodig is om verhaal te kunnen ha-
len voor financiële gevolgen van in AWN-verband geleden materiële of lichamelijke schade (met uit-
zondering van schade door of met motorvoertuigen en rechtsbijstand voor het verhalen van vermo-
gensschade). Juridische bijstand wordt dan door de rechtsbijstandverzekering geregeld. 
Wie meer details wil weten, zoals uit te keren bedragen, kan contact met het bestuur opnemen.
Bij deelname als vrijwilliger aan veldwerk  door een archeologisch bureau geldt de AWN-verzekering
niet en moet je zelf nagaan wat er hoe er aan verzekeringen bij dat bureau geregeld is. 

Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA)
Deze stichting behartigt de belangen van het archeologische erfgoed. Het is een platform- en koepelor-
ganisatie voor het brede archeologisch veld in Nederland. Hieronder vallen zowel de professionele als 
de amateur organisaties die actief zijn.  De SNA heeft een website met boordevol informatie over de 
vele aspecten van archeologie. 
Deze website is te vinden op www.sna.nl . Tevens is er de mogelijkheid om op de hoogte gehouden te 
worden door middel van een mailinglist. Via de website kan men zich aanmelden via Archweb-L. 
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AANMELDING STUDIEDAG HANTERING

Ik meld mij aan voor de studiedag “Hantering van Archeologisch Materiaal”
op zaterdag  12 maart 2003. De kosten ad € 20,= zal ik ter plaatse voldoen.

Naam:  .....................................................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:  .......................................................................................................................

Telefoon overdag: ...............................................   Telefoon ’s avonds: .................................................

E-mail-adres: ..........................................................................................................................................

Voorkeur workshops organisch 1 2 3 4 5

 anorganisch 1 2 3 4

U wordt verzocht drie workshops van uw voorkeur aan te geven door de workshops van uw keuze te omcirkelen. 
In twee daarvan zult u worden ingedeeld. 

Sturen naar:
AWN Commissie Deskundigheidsbevordering 
t.a.v. Anne-Marie Visser 
Dorpsstraat 21 
4641 HV Ossendrecht 
(e-mail: jmvisser@planet.nl). 
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