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Activiteitenkalender
tot 30 juni Archeologische Overzichttentoonstelling in Asten. Zie hieronder voor meer informatie.
vr. 28 april Open dag opgraving middeleeuwse Catharinakerk en de huidige kerk. Van 9.00 tot 

16.30 uur. Zie de volgende pagina voor meer informatie
za. 20 mei Fietsexcursie langs archeologische vindplaatsen in de Kempen. Meer informatie op de 

volgende pagina,
za. 10 juni Contactdag van Brabantse (amateur)archeologen in Cuijk. Georganiseerd door de 

Archeologische Sectie van het Noord-Brabants Genootschap. Meer informatie en 
aanmelden via 073 - 6139484 of  info@noordbrabantsgenootschap.nl  

september Tentoonstelling Schijndel in de Gouden Eeuw. AVKP verzorgt voor deze tentoonstelling
het archeologische deel met informatie over de opgravingen aan de Hoofdstaat - 
Groeneweg en de Steeg. Meer bijzonderheden in een volgende AVKP actueel. .

vrij. 15 sept. Het Marcus Mysterie. Voor alle medewerkers (inclusief de vrijwilligers) zijn gratis 
kaartjes (40 plaatsen) beschikbaar. Opgeven bij Nico Arts (n.arts@eindhoven.nl) 

za. 16 sept Bijeenkomst correspondenten AVKP-actueel en bestuur.  Aansluitend een bezoek aan 
de tentoonstelling Schijndel in de Gouden Eeuw. De correspondenten krijgen hier nog 
afzonderlijk een uitnodiging voor. 

zo. 24 sept. Afsluiting van de Tentoonstelling in Schijdel. Op die dag zullen we ons als AVKP 
presenteren. Hiervoor wordt nog een programma gemaakt. Wie mee wil werken kan zich 
alvast melden. 

za. 7 okt. Excursie naar het NISA (Nederlands Instituut voor Scheeps- en 
onderwaterArcheologie) in Lelystad. en de Bataviawerf. Verder een bezoek aan onder 
andere Schokland en Almere

9 en 10 nov. Reuvensdagen (het nationale congres van Nederlandse archeologen) in het 
Muziekcentrum  in Eindhoven. Vaste vrijwilligers van de Archeologische Dienst 
Eindhoven hebben gratis toegang. Voor anderen kan Nico Arts (n.arts@eindhoven.nl) voor
kaartjes zorgen.

za. 25 nov. Excursie, bestemming nog nader in te vullen. 

Archeologische overzichtstentoonstelling in Asten
De archeologische werkgroep van de heemkundekring de Vonder van Asten-Someren heeft  in het 
gemeentehuis van Asten voor het eerst een archeologische overzichtstentoonstelling van vondsten uit de 
gemeente Asten samengesteld. Het is een presentatie van archeologische vondsten die in de loop der jaren
door amateur-archeologen verzameld zijn of tijdens archeologisch onderzoek aan het licht gekomen zijn 
op plaatsen waar de ondergrond door woningbouw of ontgrondingen is verdwenen. Het is een selectie van
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archeologische voorwerpen die samen met foto’s en historische afbeeldingen een beeld geven van het 
dagelijks leven van mensen die hier in een ver verleden leefden en het landschap gebruikten. Vanaf de 
jonge Steentijd (10.000 jaar voor Chr.) en vroege IJzertijd tot in de 18e eeuw zijn er uit Asten 
vindplaatsen bekend. In de tentoonstelling komen onder andere aan bod: vuurstenen werktuigen uit het 
Mesolithicum uit de Peel, handgevormd aardewerk uit de vroege IJzertijd van de Ommelseweg, 
Romeinse munten uit Ommel, het Kasteel van Asten en de Middeleeuwse waterputten onder het 
gemeentehuis van Asten. Ook wordt aan de hand van de onlangs gedigitaliseerde archeologische kaart 
van Asten een overzicht van alle bekende vindplaatsen gegeven.

Naast archeologische vondsten van de heemkundekring, zijn de vondsten afkomstig van amateur-
archeologen als Jos van de Weerden, Frank Geven en Rob van Zuijlen. De vondsten van het kasteel van 
Asten zijn afkomstig van de stadsarcheoloog in Den Bosch, Hans Janssen.
Datum: 1 april tot en met 30 juni 2006
Openingstijden: tijdens kantooruren
Adres: Markt 1 in Asten
 (Corr. Ria Berkvens)

Open dag Catharinakerk
Op 28 april is, vanaf een loopbrug over de opgraving, de stand van zaken te zien. Uiteraard is ook het 
bezoekerscentrum open. De open dag is in samenwerking met de Catharinakerk en vrijwilligers van het 
Catharinagilde. In de Catharinakerk zullen vrijwilligers zijn die rondleidingen geven en informatie 
verstrekken. Ook zullen er vrijwilligers van het gilde aanwezig zijn met attributen.
We willen, als daar belangstelling voor is, voor afsluiting van de opgraving (augustus) ook nog een keer 
een rondleiding voor alleen AVKP-leden organiseren. Laat ons weten of je daar geïnteresseerd in bent 
(awnafdeling23@wanadoo.nl) of doorgeven aan een van de bestuursleden. Bij voldoende belangstelling 
(tenminste 10 personen) organiseren we daar iets voor.

Fietsexcursie op zaterdag 20 mei door de Kempen 
Met de volgende excursiepunten:
Eindhoven-Meerhoven: opgraving in uitvoering
Zandoerle-Molenberg: molenheuvel op grafheuvel
Knegsel-Huismeer: grafheuvels
Knegsel-Antwerpsebaan: middeleeuwse (of oudere) weg
Vessem-Rouwven: nederzetting oude steentijd (Ahrensburgcultuur)
Hoogeloon: terrein Romeinse villa, middeleeuwse kerktoren
Oostelbeers-Oude Toren: middeleeuwse nederzetting
Oostelbeers: lunch
Oirschot: tufstenen kerk
Oirschot: urnenveld
Eindhoven-Mispelhoef: borrel
Verzamelen om 9.30 uur bij de opgraving in Meerhoven, aankomst bij de Mispelhoef ca 17.00 uur. 
De fiets-afstand is ca 40 km.
Wie de tocht niet per fiets kan maken kan ook per auto langs alle excursiepunten gaan. Dat betekent wel 
veel wachten en je moet dan zelf vervoer regelen. 
Opgave kan op het opgavelijstje op het prikbord in de werkruimte van het Archeologisch Centrum 
Eindhoven, via email w.vd.wijdeven@eindhoven.nl of telefonisch: 040-2386586.
Deelnemers krijgen in de week voor de excursie schriftelijk bericht met de bijzonderheden.

Veldwerk
Als nieuwe opgravingen door de Archeologische Dienst Eindhoven zijn gestart:

- Meerhoven
- Kruising A50/A58. 

Vrijwilligers zijn welkom. Aanmelden bij de Archeologische Dienst. 
De opgraving van de volkuil in HOME is opnieuw uitgesteld (want hoe later hoe beter). 
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Van de correspondenten 

Hoogeloon
Een bezoekerscentrum nabij de zichtbaar te maken plattegrond van de in de jaren ’90 opgegraven 
Romeinse villa komt er niet. Onderzoek in opdracht van de Projectgroep Romeinse Villa Hoogeloon / 
Stichting ’t Loons Heem wijst uit dat dit vanwege de exploitatie niet haalbaar is. Met medewerking van 
de VU wordt naar alternatieve locaties gezocht.
(corr. Bart Beex)

Uden
Leden van de werkgroep archeologie van de Heemkundekring Uden hebben onlangs het uitgraven van 
een aantal bouwputten aan de Oude Maasstraat in Uden archeologisch begeleid. Hoewel de bodem op een
aantal plaatsen flink verstoord bleek te zijn konden toch nog de nodige oudere sporen worden herkend. 
Het grootse gedeelte hiervan lijkt te dateren uit de Late Middeleeuwen. Het betrof vooral greppels, kuilen 
en enkele paalgaten waarin veel scherven van zogenaamd steengoed en grijsgedraaid aardewerk 
gevonden werden. Structuren van gebouwen zijn niet waargenomen maar de grote hoeveelheid scherven 
doet vermoeden dat hier ooit een erf heeft gelegen. Dit vermoeden wordt versterkt door de vondst van een
waterput in de laatste bouwput die onderzocht kon worden. Het bijzondere van de waterput is dat deze 
geheel is opgebouwd uit veldkeien. Als fundering fungeert een karrenwiel. Helemaal onderin de put 
werden een scherf steengoed en enkele scherven grijsgedraaid aardewerk gevonden. Datering circa 1400. 
De put, die net buiten de fundamenten van de te bouwen villa zou vallen, kon behouden blijven door de 
bereidwilligheid van de betrokken aannemer.
(corr. Goof van Eijk) 

Sint Oedenrode
BAAC is sinds begin december in St.Oedenrode actief geweest bij de opgraving van een terrein van de 
'burcht van Rode'. 31 Maart was de laatste dag van de campagne. Er is een reeks sporen ontdekt, waaraan 
nu wordt gewerkt om tot nadere conclusies te komen. Binnen een gracht zijn sporen van een zaalhuis 
gevonden. (rechthoek, afmeting ten minste geschat op 28 x 10 meter). Er zijn ook veel artefacten 
gevonden, zoals pijlpunten uit de steentijd en veel Pingsdorf-aardewerk. Verder zijn er resten gevonden 
van een vermoedelijke klokkengieterij. Ook de toegangspoort bij de brug is ontdekt (vermoedelijk iets 
later dan de 10e-11e eeuw). De grachtvulling is gezeefd en leverde een veelheid aan materialen op.
(Hans Hendriks, uit verslag ZOBAC 31-30-0

Tentoonstelling bronzen Wijnservies Nistelrode
Momenteel vindt in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden de tentoonstelling plaats van het twee jaar 
geleden in Nistelrode opgegraven Romeinse bronsdepot. De tentoonstelling onder de naam ‘Schatvondst 
Romeins Wijnservies’ zal duren tot en met 26 augustus 2006. Daarna zullen de stukken een tijdje in het 
Noord Brabants museum te Den Bosch te zien zijn.

Steentijd
Afgelopen jaar is onder redactie van o.a. Jos Deeben en Leo Verhart een boek verschenen onder de titel 
‘De Steentijd van Nederland’ (met een bijdrage van Nico Arts). Het is een gedegen werk van 365 
pagina’s, rijk geïllustreerd (met landkaarten in kleur) en voorzien van een uitgebreide literatuuropgave. 
Door een misverstand bij de bestelling heb ik een paar exemplaren in huis. Het kost € 16,50. Interesse? 
Mail of bel mij: Roel Postma, tel 040 – 241 25 70, e-mail: r-postma@chello.nl. 

Van het bestuur

Nieuwe wet Archeologische Monumentenzorg
Op 4 april is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Monumentenwet 1988. Met het aannemen van dit voorstel wordt het verdrag van Malta nu ook in de 
Nederlandse wetten geïmplementeerd. Zodra ook de Eerste Kamer akkoord gaat krijgt handelen 'in de 
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geest van Malta', daarmee een wettelijke basis. Alle consequenties van 'Malta' voor het gemeentelijk 
archeologiebeleid en de rol van vrijwilligers zijn beschreven in het boekje 'Verleden wordt Heden'.

Herdruk 'Verleden wordt Heden'
We hebben veel positieve reacties op dit boekje gekregen, Uit onze regio en uit het hele land. We hebben 
daarom een herdruk gemaakt. Er is nu weer voldoende voorraad. Het boekje is gratis verkrijgbaar voor 
AVKP-leden en Heemkundekringen. Wie met dit boekje naar de eigen gemeente wil gaan kan ook gratis 
van ons een exemplaar krijgen. We gaan binnenkort ook alle bibliotheken in ons werkgebied van een 
exemplaar voorzien.

Expertgroep Ruimtelijke Ordening
In juni gaan we van start met het formeren van een 'Expertgroep RO'. AVKP-leden en heemkundekringen
kunnen een beroep op deze expertgroep doen voor advies bij inspraak en  bezwaar en beroepsprocedures 
bij bijvoorbeeld bestemmingsplannen, vrijstellingen, vergunningen voor ontgronding e.d..
Er zijn voor een eerste bijeenkomst van deze expertgroep nu zo'n acht belangstellenden. Wie ook in 
deelname geïnteresseerd is kan dat melden. 

Knipselarchief
Al jaren wordt er min of meer een knipselarchief bijgehouden. Ik ben bezig met het opschonen en 
ordenen hiervan, samen met Jacques Govers.
Het gaat om stukken uit kranten en tijdschriften, die niet in de bibliotheek van de Archeologische Dienst 
aanwezig zijn. Een tweede voorwaarde is dat het nieuws bevat over de regio waar de AVKP opereert.
De stukken worden gekopieerd en op volgorde van datum in een ordner gestopt. 
Een database is in de maak, zodat stukken makkelijk teruggevonden kunnen worden, met behulp van een 
plaats, tijd of trefwoordaanduiding.
Het archief is op dit moment nog niet klaar, wij hopen dat binnenkort wel voor elkaar te hebben. Als het 
klaar is, is het archief in de bibliotheek te vinden, met een geprinte database erbij. 
(Winnie van Vegchel)

Najaarcursus
Ook dit najaar gaat de activiteitencommissie een cursus organiseren. Het onderwerp is dit keer 'het 
menselijk skelet'.  Nadere gegevens volgen in de eerstkomende ledenbrief

Praktijkcursus voor ambtenaren
De activiteitencommissie is samen met Nico Arts tevens bezig met het organiseren van een praktijkcursus
(van één dag) over archeologie voor gemeenteambtenaren. Gemeenten hebben een sleutelrol voor behoud
en bescherming van archeologisch erfgoed. We zien zo'n cursusdag als een van de manieren om 
ambtenaren warm te krijgen voor archeologie. Jullie krijgen tzt nadere informatie over deze cursusdag, 
met als vraag in de eigen gemeenten ambtenaren voor deelname te interesseren. 
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