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Activiteitenkalender 
 
za. 28 okt. Booronderzoek in Breugel in het dal van de Dommel. Doel is te boren naar een moge-

lijke gracht. Belangstellenden kunnen zich nog telefonisch melden via 040 2415910.  
wo. 1 nov Vervolg cursus Menselijk Skelet. Tweede avond van deze cursus. Zie Cursussen en 

Lezingen. 
za. 4 nov.  Symposium over en naar aanleiding van Romeinse reisgidsen te Bavel. Meer in-

formatie onder Cursussen en Lezingen.  
9 en 10 nov. Reuvensdagen (het nationale congres van Nederlandse archeologen) in het Muziek-

centrum  in Eindhoven. Vrijwilligers die zich bij het Archeologisch Centrum Eindho-
ven hebben aangemeld hebben inmiddels de uitnodiging en gegevens ontvangen.  

do. 16 nov. Eendaagse cursus praktische archeologie voor gemeenteambtenaren uit ons werk-
gebied. Doel is de belangstelling voor en kennis over archeologie bij ambtenaren te 
vergroten. Er is ook plaats voor enkele vrijwilligers, bij voorkeur uit dezelfde gemeen-
ten als de deelnemende ambtenaren. Meer informatie bij Tonnie van de Rijdt (040 - 
2415910) 

zo. 19 nov. Studiedag archeologie in Tilburg, georganiseerd door de Sectie Archeologie van 
het Noord Brabants Genootschap (nadere gegeven onder Cursussen en Lezingen). 

di. 22 nov.  Eerste van een serie van vier lezingen in  Museum ’t Oude Slot aan de Hemelrijken 
in Veldhoven. Op deze eerste avond komt Nico Arts  spreken over de laatste resultaten 
van het onderzoek rond de begravingen bij de Catharinakerk in Eindhoven. 

za. 25 nov.  AWN-studiedag in Zwolle over Middeleeuws Aardewerk. Zie onder Cursussen en 
Lezingen. (Nb, de eerder aangekondigde AVKP- excursie op deze dag is verschoven 
naar 16 december) 

za. 16 dec.  AVKP- Excursie naar Brugge. Bezoek aan de tentoonstelling 'Geloof & Geluk. Sie-
raden en devotie in Mideeleeuws Vlaanderen' in museum Gruuthuse (zie ook 
www.geloofengeluk.be ). Verder bezoek aan archeologische bezienswaardigheden in 
Brugge. Aanmelden via archeologie@eindhoven.nl  of de intekenlijst op het prikbord.  

di. 16 jan.   Tweede lezing in de serie van 4 in Museum 't Oude Slot. Martijn Bink van bureau 
BAAC houdt een lezing over de door hem uitgevoerde opgraving in Goirle. 

wo. 17 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst AVKP. Lezing door Jos Husken over oude panden in 
Eindhoven (aanvang 20.30 uur). Aansluitend een drankje en hapjes.  

di. 27 feb.  Derde lezing in Museum 't Oude Slot. Ria Berkvens zal iets vertellen over de opgra-
vingsresultaten in Breda-west, gecombineerd met die van de HSL. 

di. 27 mrt. Laatste in de serie lezingen in Museum 't Oude Slot. Eugene Ball van de archeologi-
sche dienst in Nijmegen spreekt over de opgraving in Cuyk. 

 

http://www.geloofengeluk.be/
mailto:archeologie@eindhoven.nl


 2
CUSSUSSEN EN LEZINGEN 
 
Vervolg cursus menselijk skelet 
Op de eerste cursusavond (18 okt. jl) waren zo'n 30 mensen aanwezig. Er is hard gewerkt en enthou-
siast gepuzzeld met alle botten. Het vervolg is dus op 1 november. De cursus wordt gegeven door 
Steffen Baertsen en Leonie Korthorst. Aanvang 20.15 uur in het Archeologisch Centrum.  
 
Symposium Romeinse reisgidsen te Bavel 
Dit symposium wordt georganiseerd door de Studiekring Eerste Millennium (SEM). Het symposium 
gaat over en is naar aanleiding van de Romeinse reisgidsen: Tabula Peutingeriana (Peutinger kaart), 
Itinerarium Antonini en Geograaf van Ravenna. Van deze drie reisgidsen verschijnt een gebundelde 
nieuwe uitgave die op het symposium wordt gepresenteerd. Tevens verschijnt dan de eerste Neder-
landse vertaling van de kosmografie van de Anonymus van Ravenna.  
Locatie: zalencomplex Bruininks, Bavel. Kosten: € 20,- inclusief koffie thee en lunch, te voldoen aan 
de zaal. Zaal open vanaf 10.00 uur, opening symposium  11.00 uur, afsluiting 16.00 uur. Meer infor-
matie en aanmelden: info@semafoor.net . 
Het volledige programma is aan degenen die e-mail hebben, eind september reeds gemaild.  
 
Stichting Brabants Heem en Archeologische Sectie van het Noordbrabants Genootschap 
De archeologisch najaarsstudiedag vindt dit jaar plaats op zondag 19 november van 10.00 – 17.00 
uur in een van de zalen van Boerke Mutsaerts, Vijverlaan 2, Tilburg. Het onderwerp van de studie-
dag is dierlijk botmateriaal met bijdragen van  Anton Verhagen  en Theo de Jong. Na de lunch is er 
gelegenheid om met de inleiders en Leo Stolzenbach meegebracht en uitgestald materiaal te bespre-
ken. Uw bijdrage in de kosten voor deze studiedag bedraagt € 15,- bij aankomst te voldoen. 
Hierin zijn begrepen: koffie bij aankomst, lunch en een uitgebreide syllabus, waarin achtergrondin-
formatie is opgenomen. 
Inschrijving  voor 1 november bij het Noord-Brabants Genootschap, Postbus 1104, 5200 BD ’s-
Hertogenbosch. Tel.: 073-6139484 of aanmelding via e-mail: info@noordbrabantsgenootschap.nl. 
 
Lezingenserie Museum 't Oude Slot. 
Alle lezingen (22-11, 16-1, 27-2 en 27-3) vinden plaats in Museum 't Oude Slot aan de Hemelrijken in 
Veldhoven en beginnen om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
 
AWN-studiedag Middeleeuws Aardewerk in Zwolle 
Deze studiedag, op 25 november, wordt georganiseerd door de Commissie Deskundigheidsbevorde-
ring van de AWN. Meer informatie en een aanmeldingsformulier is als bijlage aan deze ledenbrief 
toegevoegd.  
 
Nieuwjaarslezing door Jos Huksken 
Jos Husken doet samen met zijn zoon al vele jaren onderzoek naar de bouwhistorie van panden in 
Eindhoven. Dit najaar is daarover een prachtig boek verschenen. Jos Husken zal op 17 januari ons een 
en ander over oude panden vertellen en laten zien. Aansluitend de Nieuwjaarsborrel. Aanvang 20.30 
uur in het Archeologisch Centrum Eindhoven. 
 
Museumnieuws 
Vanaf het einde van de maand november zal de inmiddels befaamde Romeinse bronsschat uit Nistel-
rode te zien zijn in het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch. Behalve de bronsschat worden er 
nog andere vondsten uit de recente opgravingen te Nistelrode getoond, plus enkele andere bronsvond-
sten uit de regio. De stukken zijn voor de periode van ongeveer een jaar in bruikleen gegeven door het 
RMO te Leiden en ze zijn te bezichtigen in de net heringerichte archeologische afdeling van het 
museum.    
 
 

mailto:info@semafoor.net
mailto:info@noordbrabantsgenootschap.nl
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VELDWERK  
Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen bij de gemeentelijke afdeling archeologie in Eindhoven 
om eens per maand op zaterdag een opgraving te gaan organiseren. Daar wordt vanaf januari mee 
gestart. Begin volgend jaar gaat een aantal nieuwe opgravingen van start en daar is dan weer volop 
gelegenheid voor vrijwilligers om mee te werken. 
Meer informatie en aanmelden bij de afdeling archeologie Eindhoven 
 
 
UIT DE REGIO 
 
Uden 
Aan de Hoogstraat in Uden vindt momenteel een ontgronding plaats van een deel van een dekzand-
rug. De ontgronder was nog maar goed en wel bezig met zijn werkzaamheden of er kwam al een flin-
ke hoeveelheid sporen tevoorschijn. Het aantal sporen en de hoeveelheid grote fragmenten aardewerk 
doen vermoeden dat er een erf uit de Late Middeleeuwen is aangesneden. 
Zoals het er nu naar uit ziet zal er over enkele jaren gestart gaan worden met de bouw van een groot 
ziekenhuis in Uden Noord. Ook het gebied rond het ziekenhuis zal op de schop gaan voor natuuront-
wikkeling, bedrijf-en woningbouw. In totaal gaat het om een gebied van circa 27 hectaren. Vooraf-
gaande aan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan heeft er inmiddels al een archeologisch 
booronderzoek plaatsgevonden door RAAP. In circa 20% van alle boringen werd archeologisch mate-
riaal aangetroffen. RAAP adviseert nu om een groot deel van het terrein verder te onderzoeken met 
behulp van proefsleuven. 
Aan de zuidkant van Uden is een nieuwbouwwijk gepland met als voorlopige naam Hoenderbos III. 
Het totale plangebied heeft een grootte van circa 7 hectaren. Vondsten van de archeologische werk-
groep, de veelbelovende geomorfologie van het terrein en het feit dat binnen een straal van honderd 
meter van het plangebied drie vindplaatsen met pré- historisch en later materiaal bekend zijn, brachten 
de heemkundekring ertoe te vragen om nader onderzoek met behulp van proefsleuven. De expertise-
groep Ruimtelijke ordening van de AVKP heeft zich eveneens over de plannen gebogen en heeft in-
middels namens de vereniging eenzelfde zienswijze aan de gemeente Uden kenbaar gemaakt. 
(corr. Goof van Eijk) 
 
Eersel 
Namen van straten en gebouwen van Kerkebogten komen in het teken te staan van archeologie. Bij de 
opgravingen in Kerkebogten zijn sporen gevonden uit Vroege IJzertijd, Midden IJzertijd, Romeinen 
en Volle Middeleeuwen. Allemaal evenveel aanknopingspunten voor een prijsvraag. Tot 11 november 
kan worden ingezonden. Zie  www.kerkebogten.nl  
(corr. Bart Beex) 
 
Hapert 
Waterschap De Dommel legde eind september de aanleg van een persleiding aan de Casterseweg in 
Hapert stil. Dit nadat geconstateerd werd dat daarbij dwars door een door de Minister als archeolo-
gisch monument aangewezen gebied gegraven zou worden. Omdat de kans op een vergunning klein 
is, besloot men onder de archeologische laag door te gaan.  
(corr. Bart Beex) 
 
St Oedenrode  
In Sint Oedenrode is een aantal wandelroutes uitgezet waarbij er naast aandacht voor de natuur ook 
veel informatie over cultuurhistorie wordt gegeven. Een van deze routes loopt door de Everse Akkers. 
Een gebied waar in de 60 en 70er jaren door Wiro Heesters opgravingen zijn gedaan. Het boekje, met 
in totaal 12 routes (variërend van 2 tot 8 km) is verkrijgbaar bij de VVV en de boekhandel in St Oe-
denrode. 

http://www.kerkebogten.nl/
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Zeer onlangs is een opgraving gestart in het gebied Kofferen. Daar heeft in 2000 al een verkennend 
onderzoek plaatsgevonden door vrijwilligers, onderleiding van Nico Arts. In een volgende ledenbrief 
hopen we resultaten te kunnen melden.  
(corr. Hans Hendriks) 
 
 
EXPERTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING  
 
Doel van de expertgroep  
Zoals we in de vorige ledenbrief al hebben laten weten is er binnen onze vereniging een Expertgroep 
Ruimtelijke Ordening van start gegaan. Doel van deze groep is lokale werkgroepen en leden te infor-
meren over alle wettelijke bepalingen en gemeentelijke procedures met betrekking tot archeologie en 
hen waar nodig te adviseren bij contacten met gemeenten. 
Lid van de expertgroep zijn: Bart Beex,  Ria Berkvens,  Jacques Gerritse, Fokko Kortlang, Tonnie van 
de Rijdt (voorzitter), Jan Timmers en Wouter Nord.  
De expertgroep is nu nog vooral bezig met het zelf opbouwen van de benodigde kennis. Maar er zijn 
ook al een aantal 'praktijkvoorbeelden' besproken.  
 
De rol van de provincie bij archeologische (voor)onderzoeken. 
Een van de eerste zaken die de expertgroep aan het uitzoeken is, is de rol van de provincie bij archeo-
logisch (voor)onderzoek.  
Bij de meeste plannen in het kader van ruimtelijke ordening is voortaan vooraf onderzoek noodzake-
lijk om alle archeologische waarden van het betreffende gebied in kaart te brengen. Tegelijkertijd 
moet worden aangegeven of archeologische waarden behouden moeten/kunnen blijven of dat een op-
graving noodzakelijk wordt geacht. De provinciaal archeoloog beoordeelt in de meeste gevallen deze 
vooronderzoeken. Hierbij doen zich in de praktijk vaak problemen voor. Enerzijds zijn opdrachtge-
vers (vaak gemeenten) niet goed op de hoogte van de eisen die de provincie stelt en aan de andere 
kant komt het regelmatig voor dat archeologische adviesbureaus zich niet voldoende houden aan de 
provinciale richtlijnen.  
De expertgroep werkt momenteel aan een notitie om de provinciale rol bij archeologie te omschrijven 
om zoveel mogelijk problemen te voorkomen. De notitie zal voor lokale archeologische groepen van 
belang zijn. Naar gemeenten en andere opdrachtgevers toe kan dan worden duidelijk gemaakt hoe er 
gewerkt moet gaan worden. Als de notitie een definitieve vorm heeft gekregen komen we er op terug. 
(Jan Timmers, lid expertgroep en correspondent voor Gemert)  
 
Adviezen aan de regio  
De expertgroep RO heeft ook enkele praktijkvoorbeelden besproken. Zoals de gang van zaken rond 
het bestemmingplan Mastbos in Bladel. Bij dat plan waren, op persoonlijke titel, zienswijzen inge-
bracht. Die zijn door B&W vooralsnog niet over genomen en de expertgroep heeft bekeken hoe je dan 
via de gemeenteraad alsnog invloed kunt uitoefenen. 
In overleg met Goof van Eijk is er, voor het eerst als AVKP, een zienswijze ingebracht bij het be-
stemmingsplan voor Hoederbos III in Uden. Dat is voor ons ook een testcase. In hoeverre worden we 
als regionale vereniging als 'belanghebbende' erkent. We hebben bij het eventueel verder vervolgen 
van een bezwaarprocedure de steun van het AWN-hoofdbestuur.  
 
AVKP-leden en heemkundekringen die vragen hebben op het gebied van ruimtelijke ordening 
en gemeentelijk beleid kunnen die vraag voorleggen aan de Expertgroep (te bereiken via ons e-
mailadres of telefonisch aan Tonnie van de Rijdt, 040 2415910).  
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JAARLIJKS OVERLEG CORRESPONDENTEN - BESTUUR  
 
Bijeenkomst 16 september 
Op 16 september werd in Schijndel de jaarlijkse bijeenkomst gehouden van de correspondenten voor 
AVKP-actueel en het AVKP-bestuur. De bijeenkomst was in Schijndel omdat daar op dat moment 
een uitgebreide tentoonstelling werd gehouden, naar aanleiding van eerder door de AVKP en heem-
kundering gehouden opgravingen. Er is vooral gesproken over het archeologiebeleid in de verschil-
lende gemeenten. De meest opvallende zaken zijn: 
- Er is in veel gemeenten nog altijd weinig aandacht voor archeologie. Er is bij wethouders en amb-

tenaren ook veel onwetendheid over nieuwe wettelijke bepalingen (invoering van 'Malta' door de 
nieuwe wet op de Archeologische Monumenten Zorg en aanpassing van een aantal wetten).  

- Verschillende heemkundekringen zijn in de eigen gemeente actief met archeologie bezig. Er is 
onderling weinig uitwisseling (alleen via persoonlijke contacten). Vanuit Brabants Heem is er niet 
echt aandacht en ondersteuning voor archeologie.  

- Er worden op verschillende plaatsen archeologisch vooronderzoeken uitgeoefend, vooral in de 
vorm van booronderzoek. De resultaten stellen nog al eens teleur. Hoe kan bereikt worden dat de 
bij vrijwilligers aanwezig kennis beter gebruikt wordt voor vooronderzoek? Hoe kun je er voor 
zorgen dat je tijdig de onderzoeksverslagen krijgt en daarop kunt reageren? Welke inspraakmoge-
lijkheden zijn er en welke mogelijkheden voor bezwaar en beroep?  

 
Positieve berichten.  
Er zijn gelukkig ook positieve berichten te melden. Zo heeft in Hooge Mierden de door de heemkun-
dekring uitgevoerde opgraving (vermeld in de vorige ledenbrief) veel publiciteit gekregen. Het heeft 
de belangstelling bij gemeente en publiek vergroot. Er is een professioneel vervolgonderzoek uitge-
voerd, er is een lespakket voor scholen gemaakt en er komt een tentoonstelling. Aanvullend genealo-
gisch onderzoek bracht veel afstammelingen aan het licht die nog in de Mierden wonen. Dat gaf veel 
extra publiciteit.  
In Cranendonck gaat een grondradaronderzoek plaatsvinden op het terrein van het kasteel.   
In het kader van de reconstructie Peelland lopen er nu diverse projecten. Ria Berkvens neemt deel in 
verschillende projectgroepen. Een 'voorbeeldproject' is het Belvedèreproject rond kasteel Asten. 
In Schijndel hebben tentoonstelling en boek over de daar uitgevoerde opgravingen door heemkunde-
kring en AVKP veel belangstelling gekregen. Er zijn vele schoolklassen naar de tentoonstelling ko-
men kijken (en ook de correspondenten krijgen na afloop van de bespreking een rondleiding over de 
tentoonstelling). De gemeente 'kan nu niet meer om archeologie heen'.  
 
Vervolgactiviteiten door het AVKP-bestuur 
We gaan als bestuur met Brabant Heem overleggen over het organiseren van meer afstemming tussen 
en ondersteuning van heemkundekringen inzake archeologie. Met de Brabantse Milieu Federatie 
(BMF) gaan  praten over hun ervaringen bij het beïnvloeden van gemeenten en andere overheden bij 
ruimtelijke ordering en kijken hoe we met hen kunnen samenwerken. De expertgroep Ruimtelijke 
Ordering zoekt een aantal juridische zaken uit zoals de openbaarheid van archeologisch vooronder-
zoek en de mogelijkheden om als archeologische vereniging bezwaar en beroep in te dienen, De eer-
ste stappen daartoe zijn dus al gezet, met het inbrengen als AVKP van een zienswijze voor bestem-
mingsplan Hoederbos III in Uden.  
 
NAAR EEN REGIOARCHEOLOOG ? 
Zoals reeds eerder is vermeld overleggen we met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 
over meer ondersteuning aan gemeenten voor archeologie en als het kan een regionaal beleid. Er is 
inmiddels een enquête onder SRE-gemeenten gehouden naar de stand van zaken en aanwezige kennis 
bij gemeenten. Er blijkt bij gemeente duidelijk behoefte te zijn aan meer ondersteuning. We komen 
daar op terug.  
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ARCHEOLOGISCHE WERKGEMEENSCHAP VOOR NEDERLAND 
 

Studiedag Middeleeuws Aardewerk 
 

Zaterdag 25 november 2006 Zwolle 
 
Altijd al interesse gehad in aardewerk uit de periode 700 – 1700? Wil je meer weten over het Deventersysteem of over 
kogelpotten of baardmankruiken?  
Op zaterdag 25 november organiseert de AWN (Commissie Deskundigheidsbevordering) in Zwolle een uitgebreide stu-
diedag over middeleeuws aardewerk. Op het programma staan lezingen door vooraanstaande archeologen en enkele prak-
tijkgerichte workshops.  
De locatie is Gymnasium Celeanum, Zoom 37, 8032 EM, Zwolle. 
De kosten bedragen € 20,= per deelnemer, inclusief werkmateriaal, koffie, thee en lunch, en kunnen aan de ingang worden 
voldaan. 
 
Programma:  

10:00 Ontvangst met koffie en thee 
10:45 Opening  
10:50 Lezing door Jan Thijssen  (stadsarcheologie Nijmegen)  

Aardewerk van 700 tot 1000 
11:25 Lezing door  Epko Bult (stadsarcheologie Delft)  

Aardewerk van 1000 tot 1400  
12:15    Lunch 
13:15 Lezing door Michael Klomp (gemeentelijke archeologie Zwolle)  

Het Deventer systeem voor de beschrijving van aardewerk 
Aardewerk van 1400 tot 1700  

14:00 -16:05 Workshops 
16:05 Afsluiting van de dag 

 
Workshops: 

1. Jan Thijssen   (stadsarcheologie Nijmegen)   Aardewerk  uit de periode     700-1000 
2. Epko Bult (stadsarcheologie Delft)            Aardewerk  uit de periode   1000-1400  
3. Michael Klomp   (Gem. archeologie Zwolle)    Aardewerk  uit de periode   1400-1700 
4. Nan van de Meer  (Gem. archeologie Zwolle) Restauratie van aardewerk  
5. Kasper van de Berge  (RAAP)                        Aardewerk                     1500-1700  
6. Hans Ringenier  (RAAP)       Middeleeuws aardewerk                    

 
Inschrijving Studiedag Middeleeuws Aardewerk  

Geïnteresseerd? Schrijf je dan z.s.m. in, doch uiterlijk voor 15 november, door middel van onderstaand aanmeldingsfor-
mulier of per email.  
Opgave bij: AWN Commissie Deskundigheidsbevordering  
t.a.v. Anne-Marie Visser 
Dorpsstraat 21  
4641 HV Ossendrecht      of Email: jmvisser@planet.nl  
 
 
AANMELDING STUDIEDAG Middeleeuws Aardewerk 

Ik meld mij aan voor de studiedag Middeleeuws Aardewerk op zaterdag  25 november 2006. De kosten ad € 
20,= zal ik ter plaatse voldoen. 
 
Naam:  ..................................................................................................................................................... 

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

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

Telefoon: .................................................…………………………………................................................. 

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

mailto:jmvisser@planet.nl
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