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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 tot 5 juni. Voor leden zijn er 
vrijkaartjes, zie vorige ledenbrief. 

ma. 16 mei Tweede Pinksterdag. Kastelendag Asten . Een aantal groepen en verenigingen 
presenteren zich daar in een stand, waaronder de AVKP. Vanaf ca. 12.00 tot 17.00 uur is. 
Het kasteel van Asten is te vinden tussen Asten en Heusden, aan het eind van de 
kasteellaan (oprijlaan).

za. 21 mei Landelijke ledenvergadering AWN in Leeuwaarden (zie Westerheem van febr. 2005) 
do. 26 mei Lezing Museum Kempenland 'Opgraving van de Catharhinankerk in Eindhoven, 

eerste resultaten' door Nico Arts. Aanvang 20.00 uur
za. 28 mei Contactdag voor (amateur) Archeologen in Gemeenschapshuis 'De Koe' , Ambachtslaan

1 in Breda. Deze dag wordt georganiseerd door de Archeologische Sectie van het 
Noordbrabants Genootschap. Aanvang 10.00 uur. 
Aanmelding voor 20 mei aan het Noordbrabants Genootschap (Postbus 1104, 5200 BD 's-
Hertogenbosch of per e-mail info@hnbg.nl . Programma en andere informatie hangt op het
prikbord in de werkruimte Keizersgracht. 

do. 9 juni Lezing Museum Kempenland ' Recente opgravingen op het middeleeuwse platteland 
van Eindhoven' door Nico Arts. Aanvang 20.00 uur. 

za. 11 juni Bijeenkomst correspondenten AVKP actueel  en het AVKP bestuur in Oirschot.
De eerder op 11 juni aangekondigde excursie naar Den Haag wordt verplaatst naar het 
najaar. 

za.25 juni  AVKP-excursie naar Bonn of Essen met o.a. een bezoek aan de tentoonstelling over 
………………….. en een of twee pottenbakkerscentra [vult Willemien nog aan ]

di. 13 sept. 'Verleden wordt heden'. De bijdragen van vrijwilligers in het gemeentelijke 
archeologiebeleid. Een door de AVKP georganiseerd symposium voor vrijwilligers en 
vertegenwoordigers van gemeenten en andere overheden. Zie voor meer informatie 
hieronder. 

za. 17 sept. Opgraving in HOME van een 'volkuil'. Zie onder veldwerk. 
do. 10 nov. Symposium Biografie van Peelland in het gemeentehuis Deurne. Dit symposium dat o.a .

door SAS wordt georganiseerd laat zien hoe die Biografie tot stand is gekomen en wat je er
bij de uitvoering van recontstrtuctieplannen mee kunt. Het is een voorbeeld van vruchtbare 
samenwerking tussen vrijwilligers, overheden en andere betrokken organisaties. Dit  
symposium is een mooi vervolg op het AVKP symposium van 13. september. Meer 
gegevens zullen in een volgende Ledenbrief worden gemeld.

Veldwerk
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Noodopgraving Someren enkele weken uitgesteld
Deze week zou deze opgraving, door de archeologische werkgroep van Asten-Someren en de AVKP, van 
start gaan. Daar is ook een e-mail oproep voor uitgegaan. Door logistieke problemen moet de opgraving 
echter enige weken worden uitgesteld. 
Medewerking door vrijwilligers aan dit noodonderzoek wordt nog steeds zeer op prijs gesteld. 
Je kunt nu aan ons doorgeven of je in principe geïnteresseerd bent (via de mail : 
awnafdeling23@wanadoo.nl of op de woensdag avond) dan krijg je bericht wanneer de 
opgraving precies start. 

Het zal naar verwachting een interessante opgravingen worden. 
Het gaat om een terrein dat vrijkomt door sloop van een woonhuis aan de Vecht nr. 3. Het is een 
onderdeel van de nieuwbouwwijk Waterdael. Bewoning uit de prehistorie tot in de Volle Middeleeuwen 
in dit gebied is inmiddels volop is aangetoond bij de grootschalige opgravingen door o.a. de Vrije 
Universiteit in de jaren 90. Op de huidige locatie zijn bewoningssporen uit de vroeg Romeinse tijd te 
verwachten die samenhangen met het bijzonder rijke graf van een Romeinse soldaat dat hier iets verderop
in Waterdael is gevonden. De bijzondere aard van de bijgiften geeft aan dat we hier te maken hebben met 
een inheemse Somerenaar die, zeker voor deze streken, al zeer vroeg in contact had gestaan met de 
Romeinen. 
Op het terrein aan de Vecht zijn diverse sporen te verwachten waaronder boerderijen en waterputten uit 
de 1ste eeuw na Chr., die mogelijk een antwoord kunnen geven op de vraag of het hier daadwerkelijk om 
een geïsoleerde boerderij gaat of dat er sprake was van een grotere nederzetting. Daarnaast zijn ook nog 
sporen van graven te verwachten die deel uitmaakten van het grote urnenveld uit de Vroege IJzertijd van 
Waterdael. 
Bij het onderzoek zal het 900 m² grote terrein vlakdekkend worden onderzocht. De locatie bevindt zich 
aan de Vecht in de wijk Waterdael aan de oostkant van Someren, niet ver van de rotonde 
Witvrouwenbergweg - Lage Akkerweg..

Opgraving Milheeze
Vanaf eind april vindt een opgravingscampagne plaats in Milheeze door de archeologische dienst van 
Eindhoven. Er wordt ongeveer een halve hectare opgegraven. De verwachting is dat er sporen worden 
aangetroffen vanaf de IJzertijd tot de hoge middeleeuwen. Tot nu toe zijn een tweetal huisplattegronden 
uit de periode 1100-1300 voor de dag gekomen. Aan de rand van het opgravingsvlak is een veel en lang 
gebruikte weg zichtbaar die vanaf de onderkant van het esdek te volgen is tot aan het huidige oppervlak. 
Gezien het voorkomen van een aantal aardewerkfragmenten uit de ijzertijd kunnen ook 
nederzettingssporen uit die periode worden aangetroffen. Mensen die belangstelling hebben om mee te 
graven kunnen contact op te nemen met de Theo de Jong (. 

Opgraving HOME van een volkuil
In het Historisch Openluchtmuseum Eindhoven is vorig jaar geëxperimenteerd met oude voltechnieken 
(het vervilten van wol). De daarvoor gebruikte volkuil wordt nu op zaterdag 17 sept. opgegraven door de 
gemeente archeologie afdeling Eindhoven. Graag met hulp van vrijwilligers. Er kunnen zo'n vijf personen
deelnemen.  

Eersel
De Hendrik Brunsting Stichting (HBS), het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam 
vervolgde in het voorjaar in bittere kou het verkennend archeologisch onderzoek middels proefsleuven op
de Kerkebogten. Een aantal projectontwikkelaars realiseren hier een grote nieuwbouwwijk met 300 tot 
400 woningen en het nieuwe zorgcomplex De Wiekenborg.
Eerder vond men sporen uit de vroege, midden en late IJzertijd, de Romeinse tijd en de volle 
Middeleeuwen. Projectleider Michel Lascaris weet, half maart,  te melden dat nu een tweede nederzetting 
is aangetroffen uit de Volle Middeleeuwen, nederzettingssporen uit de IJzertijd (aansluitend bij de eerste 
campagne) en uit de Romeinse Tijd. Alles bijzonder goed geconserveerd.
(corr. Bart Beex)
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Lommel
Op de Maatheide in Lommel gaat Sibelco witzand winnen. Daaraan voorafgaand is het terrein van de 
voormalige zinkfabriek gesaneerd. De daarna optredende verstuivingen brachten vuurstenen artefacten 
aan het daglicht. In een gegraven sloot werd een laatglaciale Usselobodem ontdekt. Vervolgens werden 
enkele acuut bedreigde vondstlocaties opgegraven en boringen verricht. Hierbij kwamen naast enkele 
concentraties uit het Mesolithicum, vooral vondsten van de finaalpaleolithische Federmessergroepen aan 
het licht. De resultaten leverden een betere kijk op deze vindplaats, die vanaf het einde van de laatste 
ijstijd is bezocht en sinds de jaren ’30 uit de vorige eeuw bekend staat als één van de allerrijkste 
paleolithische sites in Vlaanderen. Maart 2005 werden in Lommel/Mol de resultaten gepresenteerd aan 
een breed publiek. Aangekondigd werd dat mogelijk nog een vijftal jaren het Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed actief zullen zijn op de site. Via de website van Museum Kempenland in Lommel zal 
vanaf juli 2005 een en ander te volgen zijn.
(corr. Bart Beex)

Hoogeloon
Projectgroep Romeinse Villa Hoogeloon heeft een ambitieus project opgestart om 5000 jaar Kempische 
(landbouw)geschiedenis beleefbaar te maken. Basis zal moeten worden een bezoekerscentrum op de 
plaats waar tussen 1980 en 1987 een opgraving is geweest. De plattegrond van de gevonden Romeinse 
villa wil men bovengronds zichtbaar maken. Een reconstructie van de vermoede bijbehorende grafheuvel,
de Kaboutersberg, moet het plaatje compleet maken. Deze zaken worden opgenomen in een wandelroute; 
inclusief grafheuvel Zwarte Berg uit de vroege bronstijd. Dit Koning Kyriëpad gaat ‘een snoer van 
historische parels’ vormen in en om Hoogeloon. Een en ander zal, voortschrijdend binnen de grenzen van 
het haalbare, gefaseerd gerealiseerd worden. Nog deze zomer zal het wandelpad gereed zijn.
(corr. Bart Beex)

Vessem 1
Proefsleuven op akkers nabij de Flinkert en de Oude Schoolstraat
In de week van 29 maart tot 1 april en van 4 t/m 8 april is door archeologen van de Vrije Universiteit van 
Amsterdam een proefopgraving verricht op oude, bolle akkers nabij de Flinkert in Vessem. Door het 
opentrekken van enkele sleuven konden archeologische sporen in het gele zand worden waargenomen die
wezen op sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en sporen van bewoning uit de IJzertijd. Voor de 
Romeinse tijd is een huisplattegrond van het type Alphen-Ekeren aanwezig, van mogelijk een bijzondere 
variant. Het aardewerk dat aangetroffen werd was handgevormd prehistorisch of inheems-Romeins, 
Elmpter waar en scherven uit de Late Middeleeuwen. Nadere toelichting op de opgravingsresultaten van 
de zijde van de VU kon nog niet worden verkregen.
(corr. Mat Theunissen)

Knegsel
Waardebepaling van het archeologisch monument ‘de lange wal’ te Knegsel.
In de week van 4 t/m 8 april j.l. werd door de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in
samenwerking met RAAP Archeologisch Adviesbureau een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de 
toestand van het archeologisch monument dat bekend is als ‘de lange wal’. Een klein deel van deze wal is
een archeologisch monument. Dit monument ligt aan de Steenselselseweg, Oeijenbos en Oude Dijk in 
Knegsel. Van deze lange wal wordt aangenomen, dat het een veekering is geweest tussen het vroegere 
‘gemeijnt’en de oude, middeleeuwse Knegselse akkers. Vee dat op de hei graasde, werd door de wal 
tegengehouden om schade aan de gewassen op de Knegselse akkers te voorkomen.
Tussen 1986 en 1991 inventariseerde een werkgroep van heemkundevereniging de Hooge Dorpen de 
restanten van lange wallen zoals die in het bosgebied van Knegsel nu nog voorkomen. Een belangrijk 
vaststelling was dat de lange wallen telkens voorkwamen op de grens tussen akkergebied en het 
omringende heidegebied. In 1976 had F. Theuws reeds geconcludeerd dat de lange wallen voorzien van 
palissaden mogelijk een afbakening zijn van het gemeijnt, d.w.z. het heidegebied rond de dorpen, en de 
dorpsakkers. Een vergelijkbare situatie trof hij aan in Riethoven, Bergeijk en Knegsel.  
Bij de lange wal in Knegsel bij de Steenselseweg zijn ook romeinse vondsten gedaan zoals een romeins 
graf en romeinse munten. Een directe samenhang van deze vondsten met de wal wordt uitgesloten, maar 
dat het hier een mogelijk, belangrijk archeologisch gebied betreft, ligt voor de hand. Reden genoeg om 



met behulp van boringen het gebied eens nader te onderzoeken. De resultaten van de boringen 
bevestigden dat er nabij de lange wal ook vondsten uit vroegere perioden (ijzertijd, romeins) voorkomen.
(corr. Mat Theunissen)

Wallencomplex Zandoerle 
Ook rond Zandoerle, Zittard en Toterfort liggen houtwallen die uit de lat middeleeuwen dateren. De 
Archeologische Groep van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) zet zich in voor behoud 
van dit wallencomplex en bepleit dat ze als monument worden opgenomen in bestemmings- en 
millieuplannen voor het buitengebied. 
Meer informatie op http://shev.des.nl/  en vervolgens onder de knop 'informatiebulletin’. 

Laarbeek: 
Onlangs is op het gemeentehuis de eindrapportage gepresenteerd van het grootschalige archeologisch 
onderzoek dat opdan de Beekseweg-Zuid (het nieuwe Bavariaterrein) is uitgevoerd. Het rapport o0mvat 
twee delen plus een map kaartenbijlagen. Door de grootschaligheid van dit onderzoek (ca. 30 hectaren) 
[moet ik  nog wat aanvullen]

Van het bestuur
Jaarvergadering 
Op 16 maart vond de goed bezochte jaarvergadering plaats. De plannen voor 2005 en de begroting zijn
goedgekeurd. Er ontstond, al vooruitlopend op het symposium in september, een levendige discussie over
de rol van de amateurs in het gemeentelijk archeologiebeleid. 
T.a.v. het bibliotheekbeleid is afgesproken  vandat de vereniging meer naslagwerken voor determinatie
van vondsten en over bouwhistorie zal gaan aanschaffen. In de bibliotheek komt een lijst te liggen waarin
wensen voor nieuwe boeken of andere media kunnen worden gemeld. 
Kees van Baaren en Ria Berkvens zijn herbenoemd als bestuurleden. Frank de Kleijn trad af, met dank
voor zijn inzet voor de vereniging. Winnie van Vegchel werd benoemd als nieuw bestuurslid. Zij gaat
binnen het bestuur de functie van secretaris op zich nemen. 

Videobanden Spoorzoeker
Van  de  uitzendingen,  door  Omroep  Brabant,  over  locaties  binnen  ons  werkgebied  hebben  we
videobanden aangeschaft. Deze staan in de bibliotheek van de Keizersgracht en kunnen worden geleend.

Symposium 
Dit symposium belooft een interessante middag te worden over de rol van vrijwilligers in het nieuwe 
bestel. 
(vul ik vanavond nog aan, met informatie die ik nog van Ellen en Jeanne moet ontvangen}

Leidraad 3
Leidraad nr 3: de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB)  ………
is inmiddels verschenen.
We schaffen als vereniging weer een aantal extra exemplaren aan t.a.v. de locale werkgroepen. Wie graag
een exemplaar wil ontvangen kan dat melden bij de secretaris van het bestuur Winnie van Vegchel. 
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