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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
SEPTEMBER 
t/m dec Tot op het bot, expositie over skeletten, 

schedels en schenkels van dieren van 
vroeger en vandaag in Aarle Rixtel* 

13/14 Openmonumentendagen 
Zo 14 Feestje: 30 jaar graven in Kempen- en 

Peelland en doop van nieuwe kraan voor 
Ton Luijten*  

Za 27 Bijeenkomst voor contactpersonen met 
excursie, Maarheeze* 

  
OKTOBER 
t/m ’09 Naar oud recept, eten en drinken in de 

Kempen, 1850-1940, ’t Slot Veldhoven 
Za 4 Katholiek onderwijs in Brabant, studiedag 

in Tilburg* 
Wo 22 Lezing van Henk Kars, onder voorbehoud* 

Di 28 Lezing opgraving Masterplan Aa door Pe-
ter Stokkel, ARC, te Veghel* 

 
NOVEMBER 
Za 1 Excursie Amsterdam: afd. Archeologie in 

Van Genthallen en rondleiding VOC-schip* 
13/14 Reuvensdagen 
Wo 19 Lezing over RO-eisen aan archeologisch 

beleid door Fokko Kortlang* 
Zo 23 Studiedag NBG over Glas, zie pag. 9 
  
DECEMBER 
Za 13 Excursie Maastricht in voorbereiding 
 
Over de activiteiten met een ster *  
staat meer informatie in dit nummer. 

WIST U DAT... 
-  De steunstichting onder de goede doelen valt. Dus mocht u nog een goed doel willen steunen... 
-  De bijeenkomst met contactpersonen plaatsvindt op 27 september en als thema ´Beekdalen´ heeft.  
-  Er extra plaatsen zijn voor de excursie die op die dag plaats vindt. Lees meer op pagina 3 
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Activiteitenkalender 
 
 

September September September September
Wk Wk Wk Wk
36 37 38 39

Ma 1  8  15  22  
Di 2  9  16  23  
Wo 3  10  17  24  
Do 4  11  18  25  
Vr 5  12  19  26  
Za 6  13 Open monumentendag 20  27 Contactpersonen bestuur
Zo 7  14 Open monumentendag 21  28  

September Oktober Oktober Oktober Oktober
Wk Wk Wk Wk
40 41 42 43

Ma 29  6 Commissievergadering 13  20  
Di 30  7  14  21  
Wo 1  8  15  22 Lezing Henk Kars
Do 2  9  16  23  
Vr 3  10  17  24  
Za 4  11  18  25  
Zo 5  12  19  26  

Oktober November November November November
Wk Wk Wk Wk
44 45 46 47

Ma 27  3  10  17  
Di 28  4  11  18  
Wo 29  5  12  19 Lezing Fokko Kortlang
Do 30  6  13 Reuvensdagen 20  
Vr 31  7  14 Reuvensdagen 21  
Za 1 Excursie Amsterdam 8  15  22  
Zo 2  9  16  23  

November December December December
Wk Wk Wk Wk
48 49 50 51

Ma 24  1  8  15  
Di 25  2  9  16  
Wo 26  3  10  17  
Do 27  4  11  18  
Vr 28  5  12  19  
Za 29  6  13 Excursie Maastricht 20  
Zo 30  7  14  21  

Werkavonden
Bijeenkomsten
Excursie / veldloop
Cursus / lezing
Zaterdag veldwerk
Feesten & borrels
Feestdagen
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Excursie beekdal Tungelroy 
Op zaterdag 27 september vindt, aansluitend op 
de bijeenkomst met contactpersonen in Maarhee-
ze vanaf 13.30 uur tot ca. 15.00 uur een veldex-
cursie plaats naar de reconstructie van de Eller-
schans en de Romeinse brug in Tungelroy. Tij-
dens deze veldexcursie zal Jan Roymans (van 
bureau RAAP) uitleggen welke cultuurhistorische 
waarden te verwachten zijn in beekdalen en hoe 
daar rekening mee kan worden gehouden bij de 
planvorming en uitvoering. Deze excursie vindt 
plaats na de bijeenkomst van contactpersonen, 
RO werkgroep en bestuur en er zijn extra plaat-
sen beschikbaar voor overige leden. De eerste 
aanmeldingen mogen mee, meld je aan via awn-
afdeling23@wanadoo.nl  
 
Excursie Amsterdam 
Op zaterdag 1 november vindt een excursie 
plaats naar Amsterdam. Kort samengevat zijn de 
plannen als volgt: vervoer per trein, bezoek aan 
afdeling archeologie in de Van Genthallen (met 
spectaculair veel vondsten uit de nieuwe metro-
lijn) en daarna een rondleiding op het VOC-schip 

“de Amsterdam”. We worden rondgeleid door on-
der meer Jerzy Gawronski, de stadsarcheoloog 
van Amsterdam  
 
Excursie Maastricht 
In Maastricht is momenteel de tentoonstelling 
"Over doden en Goden" te zien in centrecerami-
que. Op 13 december wordt een excursie georga-
niseerd naar deze tentoonstelling (ook per trein) 
en nog iets archeologisch. Het programma wordt 
nog bekend gemaakt.  
 
Lezing Henk Kars (onder voorbehoud) 
Wat is de rol en betekenis van geologie binnen de 
archeologie? Henk Kars van de Universiteit van 
Amsterdam houdt op woensdag 22 oktober een 
lezing over dit boeiende onderwerp. 
 
Lezing RO-eisen  
Op woensdag 19 november houdt Fokko Kortlang 
een lezing over de eisen op het gebied van ruim-
telijke ordening en archeologie . 

 
 
 
 
 
TOT OP HET BOT 
 
 
In de Heemkamer in Aarle-Rixtel is de komende 
tijd een thema-expositie ingericht: Tot op het bot, 
skeletten, schedels en schenkels van dieren van 
vroeger en vandaag. 
 
Voor de liefhebbers is dit een mooie aanvulling op 
de bottencursus van AVKP van afgelopen voor-
jaar. In de tentoonstelling staan dierenskeletten 
centraal en het onderzoek naar opgegraven die-
renbotten. Daarbij worden veel archeologische 
botvondsten getoond uit onder andere Eindhoven. 
De Heemkamer Barthold van Heessel, aan de 
Bosscheweg 14a in Aarle Rixtel is in augustus elke 
zondag geopend (14.00-17.00 uur) en vanaf sep-
tember tot en met december de eerste zondag van 
de maand (14.00-17.00 uur).  
 
Theo de Jong  
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VELDWERK 
 
 
Eindhoven en Helmond 
De komende maanden zullen diverse opgravingen 
plaatsvinden in Eindhoven, zoals aan de 
Hoogstraat, Kosmoslaan en Europalaan en in 
Helmond in Brandevoort. Voor liefhebbers van 
veldwerk: mail naar archeologie@eindhoven.nl 
voor de actuele planning. 
Nico Arts 
 
Reusel Kruisstraat 
Op 25 augustus begint BAAC met een opgraving 
aan de Kruisstraat/Wegekker te Reusel, die ver-
moedelijk 3½ week zullen duren. In 2007 zijn hier 
nederzettingen uit de Bronstijd en de Romeinse tijd 
aangetroffen (Zie ook BAAC-rapport 07.0112, in de 
bibliotheek van het Archeologisch centrum).  

Leden van AVKP en de Heemkundevereniging 
Reusel zijn van harte welkom om mee te graven. 
Geïnteresseerden kunnen zich per E-mail 
(m.bink@baac.nl) of na de start van de opgraving 
telefonisch, bij mij melden: 073-6136219 of 06-
46021905 (ma, wo, do, vr). Geef daarbij aan je er-
varing aan en of je de veldcursus archeologie hebt 
gevolgd. 
Overigens is eenieder welkom om tijdens het on-
derzoek de opgraving te bezoeken. De eerste paar 
dagen van het onderzoek is meestal nog weinig te 
zien en/of te doen is omdat eerst een werkput 
opengelegd en ingetekend zal moeten worden. 
Martijn Bink 
Projectleider (senior KNA-archeoloog), BAAC bv 

 
 
 
 
 
UIT DE REGIO 
 
 
Best – Beeidsplan archeologie 
De gemeente Best heeft besloten opdracht te ver-
strekken aan het SRE om, in samenwerking met 
de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de ge-
meente een beleidsplan te ontwikkelen.  
Frank de Kleyn 
 
Best – Opgraving Oranjehof Best 
Na lang zoeken voor de projectontwikkelaar was 
Fontys Bilan bereid om een klein archeologisch 
onderzoek te houden op het terrein waar het 
wooncomplex Oranjehof was gepland. Een van de 
archeologen die daar werkzaam waren vertelde 
me dat er bewoningssporen uit de 11e/12e eeuw 
zijn gevonden. In de grond trof men restanten van 
een houten waterput aan. Tevens waren diverse 
greppels en kuilen zichtbaar. Hieronder waren en-
kele diepe kuilen voor grote palen om het dak of 
muur te kunnen dragen. Er werden weinig archeo-
logische vondsten gedaan. Het vermoeden ont-
staat dat onder bestaande bebouwing eromheen 
meer restanten aanwezig zouden moeten zijn. 
Frank de Kleyn 
 
Reusel – Venherstel met een 'touch of 
culture' 

Onder deze titel werd op 11 augustus het inrich-
tingsplan van de natuurontwikkeling rond het Bele-
ven gepresenteerd. 

Het gaat om een voormalig vennen- en moerasge-
bied westelijk van Reusel. DLG, Waterschap De 
Dommel, gemeente Reusel–De Mierden en Bra-



5 

bants Landschap gaan hier zo natuurlijk mogelijk 
het water- en landschapssysteem herstellen in en 
om natuurgebied Belevensche heide. Tot maxi-
maal 80 cm wordt er afgegraven en op de flanken 
de bouwvoor verwijderd.  
Na realisatie, die eind 2008 start, zal er een 150 
hectaren groot natuurgebied zijn ontstaan. Het in-
richtingsplan is afgestemd op de geïnventariseerde 
cultuurhistorische en archeologische waarden 
(steentijd) in het gebied. 
Bart Beex 
 
Uden – Leijgraaf  
In de afgelopen periode is er gewerkt aan de aan-
leg van een zogenaamde ecologische verbin-
dingszone langs de Leijgraaf in Uden. De werk-
zaamheden bestonden uit afgraven van één oever 
zodat deze een glooiend verloop kreeg en het aan-
leggen van poelen. De breedte van het werkgebied 
varieerde van 10 tot 25 meter. Omdat er op be-
paalde gedeelten van de zone een middelhoge tot 
hoge archeologische verwachting rustte moesten 
de werkzaamheden daar archeologisch begeleid 
worden. Deze begeleiding werd uitgevoerd door 
Archol uit Leiden en heeft, behalve wat recente 
vondsten, helemaal niets opgeleverd.  
Mochten er al archeologische overblijfselen aan-
wezig zijn geweest, dan waren deze door het 
grootscheepse grondverzet tijdens de ruilverkave-
ling van een halve eeuw geleden en daarop vol-
gende ontgrondingen geheel verdwenen. 
Goof van Eijk 
 
Uden – Moleneind  
Via een artikel 19 procedure wil de gemeente 
Uden vrijstelling verlenen voor de bouw van een 
kantine met kleedkamers op de locatie sportpark 
‘Moleneind’. In de onderbouwing staat vermeld dat 
de heemkundekring, onder toezicht van RACM, 
archeologisch onderzoek zou kunnen uitvoeren. 
Dit overigens zonder dat met beide genoemde par-
tijen vooraf is overlegd. 
Het sportpark is destijds aangelegd op een esdek-
complex dat nog grotendeels intact is gebleven. 
Op het hele gebied rust een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting. In het tracé van de 
A50, gelegen in de directe omgeving, heeft Archol 
enkele jaren geleden zowel boerderijplattegronden 
uit de vroege-, volle-, en late middeleeuwen als 
vondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd aange-

troffen. En tijdens de beperkte uitbreiding van een 
al aanwezige kantine met kleedkamers op enkele 
meters van het huidige plangebied, zijn drie diepe 
paalsporen waargenomen die door het ontbreken 
van vondstmateriaal helaas niet nader te dateren 
waren. 
Al met al reden genoeg voor de AVKP om samen 
met de plaatselijke heemkundekring een zienswij-
ze in te dienen waarin de gemeente met klem ver-
zocht wordt ervoor te zorgen dat het archeologi-
sche onderzoek door een daartoe gecertificeerd 
bedrijf verricht wordt. Daarbij is het advies gege-
ven om de fasen van boringen en proefsleuven 
over te slaan en ervoor te kiezen de bouwput aan 
te laten leggen door de opgravende instantie als 
ware het een opgravingsleuf. Na afloop van het ar-
cheologisch onderzoek, kan dan direct begonnen 
worden met de bouw van de kantine waardoor 
wordt voorkomen dat de grond steeds weer op-
nieuw verzet moet worden met alle kosten van 
dien. 
Goof van Eijk 
 
Veldhoven - Romeinse nederzetting 
aangetroffen in Oerle 
Ten zuiden van Oerle is een Romeinse nederzet-
ting aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek 
van het Amsterdams Archeologisch Centrum on-
der leiding van prof. dr. Frans Theuws. De archeo-
logen doen onderzoek op akkers aan weerszijden 
van de Zittardsestraat in Oerle-Zuid, waar woning-
bouw is voorzien. Het onderzoek leverde tal van 
sporen op uit de tijd van de steentijd tot en met de 
middeleeuwen. Een van de vondsten was een 
Romeinse nederzetting.  
De sporen bleken goed bewaard te zijn dankzij de 
bodemopbouw. In dit deel van Brabant komen veel 
plaggenbodems voor, ontstaan door intensieve 
bemesting vanaf de middeleeuwen. Door deze 
bemesting (een mengsel van plaggen en potstal-
mest) werden akkers in de loop der eeuwen tot wel 
een meter opgehoogd. Dit zorgde voor een be-
schermende werking van de onderliggende arche-
ologische resten.  
In Oerle bleek de opgebrachte laag in zeer goede 
staat te zijn. Dat leverde niet alleen veel informatie 
op uit de middeleeuwen maar ook uit de tijd daar-
voor. 
Jeanne Marie Vroomans obv art.Eindh. Dagblad 
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TIJD VOOR EEN FEESTJE 
30 jaar archeologie in Kempen– en peelland en doop nieuwe kraan 
 
Op zondag 14 september wordt er een feestje ge-
geven bij ons aller Ton Luijten, en wel om twee, 
eigenlijk drie, redenen: 
1. Met de start van de eerste opgravingen voor 

het kempenproject in 1978 werd een belangrij-
ke impuls gegeven aan archeologie van Kem-
pen en Peelland. 30 jaar dus! 

2. Omdat Ton Luijten er van vanaf het begin bij 
betrokken is geweest en er de nodige graaf-
machines op versleten heeft. Op 14 september 
wordt zijn nieuwste kraan gedoopt; 

3. Omdat het altijd leuk is om een feestje te hou-
den.  

Genodigd zijn allen die de afgelopen (dertig of wat 
minder) jaren als vrijwilliger of professional actief 
betrokken zijn geweest bij de archeologie van 
Kempen en Peelland. Een definitieve uitnodiging 
en programma volgt later. 
Inmiddels zijn er wat sponsoren die het feest willen 
bekostigen: Ton Luijten, ACVU-HBS, ArchAeO en 
ArcheoService. Mochten jullie nog een potentiële 
sponsor weten dan horen wij het graag.  
 
De feestcommissie: 
Ton Luijten, Henk Hiddink en Fokko Kortlang 

 
 
 
 
WEEKEND VAN DE ARCHEOLOGIE 
 
 
In het eerste weekend van juni werd op Landgoed 
Keukenhof in Lisse de eerste keer het Weekend 
van de Archeologie gehouden. Geïnteresseerd 
publiek kon een kijkje nemen in de wereld van de 
archeologie. Het publiek kwam niet in grote aantal-
len, maar toch in voldoende mate.  
Er waren (commerciële) archeologische bedrijven 
en scholen, musea, workshops, lezingen en de-
monstraties. Daarnaast was ook amusement met 
onder andere een goochelaar en zwaardgevech-
ten. Natuurlijk was ook de AWN met een stand 

aanwezig. Een paar vrijwilligers van onze vereni-
ging hadden zich opgegeven om in deze stand ge-
interesseerden te woord te staan.  
De meeste aandacht van het publiek gingen naar 
de bakken zand met begraven scherven en derge-
lijke bij onze stand. Het weer was zonnig, maar 
aangezien we onder bomen stonden merkten we 
daar weinig van. Voor onszelf was het ook leer-
zaam om te zien wat bij archeologie nu mogelijk is.  
Frank de Kleyn  

 
 
 
 
 
THEORETICAL ROMAN ARCHAEOLOGY CONFERENCE 4- 6 APRIL 2008 
IN AMSTERDAM 
 
 
Gedreven door mijn nieuwsgierigheid naar alles 
waar archeologen zich mee bezighouden, schreef 
ik in voor bovengenoemde conferentie. De drie 
dagen durende bijeenkomst bestond uit een over-
vloed aan lezingen, die steeds gedurende drie pa-
rallelle sessies, van elk ongeveer een half uurtje 
werden gegeven. Welluidende titels als: “Naviga-
ting the urban Via Tiburtina at Rome” en “Roman 
glass is pushing the border” klonken interessant en 
riepen bij mij verwachtingen op van lezingen met 

een hoog bètagehalte. Helaas voor mij lag de na-
druk heel vaak op allerlei sociologische aspecten. 
Dit maakte op mij een erg vage indruk: sociologie 
bedrijven is al moeilijk onder de levenden, laat 
staan als het om al langgeleden overleden Romei-
nen gaat. 
Niet echt een conferentie voor mij, maar wie het 
ervaren wil moet beslist gaan. Een weekendje Am-
sterdam is in ieder geval zeker de moeite waard. 
Peter Seinen 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
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Boeken 
Nico Arts en Michel van der Weele, Archeologisch 
onderzoek Gemert–Bakel,  
Doornheide-Noord, deelgebied A, Een legerkamp 
uit de achttiende eeuw?  
Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven 
(waarderende fase) rapport 8. 
Eindhoven april 2007. 
 
Sofie Debruyne, Archeologisch onderzoek Eindho-
ven – Kronehoef 
Sporen en vondsten uit de Late- Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd, rapport 6. 
Eindhoven januari 2007. 
 
Sofie Debruyne, Archeologisch onderzoek Eindho-
ven –Stratumseind (51-61) 
Sporen en vondsten uit de Late- Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd, rapport 7.  
Eindhoven mei 2007. 
 
T. Dyselinck en R van der Mark, Budel Duitse 
school, Inventariserend veldonderzoek door middel 
van proefsleuven. BAAC rapport A-08.0030 
Den Bosch  mei 2008. 
 
Theo H. Meulendijks, Historisch onderzoek naar 
huizen en veldnamen in De Hage (gemeente Hel-
mond), 1329 – 1832, rapport 5 

Eindhoven  december 2007. 
 
Michel van der Weele, Archeologisch onderzoek 
Gemert- Bakel, Dorpstraat 72-74 
Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven 
(waarderende fase) rapport 10. 
Eindhoven mei 2007. 
 
Michel van der Weele, Archeologisch onderzoek 
Gemert- Bakel, Doonheide 26 
Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven 
(waarderende fase) rapport 9. 
Eindhoven juni 2007. 
 
Gert Gesink: Handboek voor zoekers. 
Schatkist vol informatie over metaaldetectors, 
zoektechnieken, vindplaatsen, vondsten en lang-
verborgen zoekgeheimen 
Uitgeverij Detect, Enschede  Nederland. 2005.  
ISBN 90-800755-2-3 
 
Jaarboeken 
Noordbrabants historisch jaarboek 24  
2007 
Stichting Brabantse regionale geschiedbeoefening. 
ISBN 978-90-72526-56-4. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 
VAN DE LEESTAFEL EN LEESPLANK 
 
 
Gert Gesink: Handboek voor zoekers. 
Schatkist vol informatie over metaaldetectors, 
zoektechnieken, vindplaatsen, vondsten en lang 
verborgen zoekgeheimen. Op advies van een zeer 
ervaren detector en amateurarcheoloog is dit boek 
aangeschaft.  
 
Inderdaad een mooi boek, goed geschreven, rijk 
geïllustreerd en zeer informatief. In het handboek 
beschrijft Gesink zijn kennis en ervaring van zijn 
hobby en beroep de detectie. Hij vindt dat de me-

taaldetectoramateur met belangstelling voor ar-
cheologie net als de amateur archeoloog de oren 
en ogen kunnen zijn van de beroepsarcheologen 
en historici.  
 
Het” handboek voor zoekers” is voor beginners en 
gevorderden een waardevolle informatiebron en 
naslagwerk. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
BROCHURES RACM 
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De RACM brengt een reeks brochures uit over 
Cultuurhistorie, waaronder nu twee delen over ar-
cheologie. Nr. 11 gaat over Gemeentelijke archeo-
logische verwachtingskaarten en Nr. 12 over 
Beekdalen en Archeologie. Al eerder zijn in de se-
rie Wet en Regelgeving brochures uitgegeven over 
de nieuwe Monumentenwet, Behoud in situ en Ar-

cheologie en ruimtelijke ordening. Ze zijn te down-
loaden maar ook (gratis) te bestellen. Een over-
zicht van alle RACM-brochures is te vinden op 
http://www.racm.nl/content/xml_racm/pub_brochur
es_infobladen.xml.asp?toc=n4-7-  
 
Redactie  

 
 
 
 
 
LOPENDE PROJECTEN ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP 
HEEMHUNDEKRING “VEHCHELE” 
 
 
Masterplan Aa 
Het project is nagenoeg afgerond. Samengevat 
kan gesteld worden, dat dit project opnieuw beves-
tigt dat de verhogingen (dekzandruggen) in beek-
dalen zoals die van de Aa een belangrijk nederzet-
tingsgebied vormden. Concrete vondsten: neder-
zettingen uit de Bronstijd, IJzertijd als Romeinse 
Tijd en Middeleeuwen gaven dit aan. Zelfs uit het 
Mesolithium werden sporen vastgesteld (ref.: 
AVKP-actueel 23 en 24). 
De werkgroep archeologie heeft meegewerkt aan 
de opgraving met het bureau ARC en de vergra-
vingen op de oever van de Aa nauwkeurig gevolgd 
en extra opgravingen mede geïnitieerd. De sa-
menwerking van onze vrijwilligers met bureau ARC 
mag goed genoemd worden door een adequate 
uitwisseling van gegevens, waarbij onze kennis en 
bijdrage aan het veldwerk enthousiast werd ont-
vangen. Een lezing door Peter Stokkel, de verant-
woordelijke archeoloog van ARC, zal dan ook een 
goede afronding zijn om geïnteresseerden op de 
hoogte te brengen van de uiteindelijke resultaten 
van dit project. De lezing is gepland op 28 oktober 
a.s. om 20.00 uur in het Party & Conferentie "Am-
biance" , NCB laan 95 te Veghel, waarbij iedereen 
van harte welkom is.  
 
Peellandstraat 
Met het proefsleuvenonderzoek in deze wijk (ref.: 
AVKP-actueel 24) werden de verwachtingen van 
het bureauonderzoek (door BAAC) bevestigd: in 
het gehele plangebied is een plaggendek aanwe-
zig geweest, waaronder eventuele archeologische 
waarden goed bewaard zijn gebleven. Onder dit 
plaggendek is een oudere akkerlaag aangetroffen, 
die duidt op een nog eerdere ontginningfase. In het 
werkgebied werden paalsporen en greppels aan-
getroffen met Laatmiddeleeuws aardewerk (ca. 14e 

eeuw). In één van de proefsleuven in het zuidelijk 
deel van de wijk werd een natuurlijke laagte vast-
gesteld, die is opgevuld met handgevormd materi-
aal uit de IJzertijd met daarboven materiaal uit de 
Middeleeuwen. (ref.: BAAC rapport A-07.0446, juni 
2008). Dankzij het proefsleuvenonderzoek krijgt de 
opgraving een vervolg in het westelijk deel van het 
plangebied. Ook in het oostelijk deel wordt een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Na afbraak 
van de huizenrijen (September a.s.), zullen de ge-
noemde werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 

 
 
Scheifelaar II 
Na een vertraging door te verwijderen explosieven 
uit WOII, voerde BILAN met assistentie van onze 
vrijwilligers afgelopen juni in het plangebied Schei-
felaar II een proef/zoek-sleuvenonderzoek uit. Zo-
als verwacht werden in het oostelijk gedeelte ster-
ke grondverstoringen aangetroffen. In het westelijk 
deel werden interessante sporen gevonden, zoals 
een gedeelte van een huisplattegrond, woonstal 
met verzonken stalgedeelte, een zogenaamde 
potstal. In een andere put werden middeleeuwse 
sporen aangetroffen, waarschijnlijk onderdeel van 
een bootvormige huisplattegrond. Verder werden 
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ook sporen van palen en greppels aangetroffen en 
aardewerk gevonden. Op grond van de voorlopige 
gegevens zullen delen van het westelijk plange-
bied als behoudenswaardig worden aangemerkt. 
De eindrapportage met definitieve aanbevelingen 
is in augustus beschikbaar. 
 
Postkantoor,”Markt 17-18” 
Waar nu het postkantoor staat zal nieuwbouw van 
een appartement met daaronder een garage ver-
schijnen. Het bureau Jacobs & Burnier heeft via 
een inventariserend veldonderzoek een niet ver-
stoord esdek gevonden, wat een vervolg krijgt in 
de vorm van een proefsleuvenonderzoek.  
Hoewel de werkgroep op grond van kaartstudies 
aangaf dat hier het kasteel Frisselstein (gedeelte-
lijk) gestaan moet hebben is dit niet in het onder-
zoek meegenomen. Zeker is dat de tuin en 
hoogstwaarschijnlijk een gedeelte van de gracht in 
het plangebied moet hebben gelegen. Dus het is 
voor de werkgroep een belangrijke taak om bij het 
aanbrengen van de proefsleuf aanwezig te zijn. 
Ook dit onderzoek zal op korte termijn na sloop 

van de huidige bovengrondse bebouwing plaats-
vinden. 
 
Wethouder Donkersweg 3 
In het plangebied van beperkte oppervlak werd 
door het bureau ADC ArcheoProjecten een bu-
reauonderzoek en een inventariserend booronder-
zoek uitgevoerd. Hier staat nu een boerderij met 
bijgebouwen, die vervangen zal worden door 
nieuwbouw. Het plangebied (oorspronkelijk onder-
deel van de tussen 1230–1300 gestichte Poeder-
veldse hoeve), ontstond in 1440 en bestond oor-
spronkelijk uit heide. Hier werd de Weyhoeve ge-
bouwd, de voorloper van de huidige boerderij (ref.: 
Kroniek, nr. 84, 2006, Periodiek van Heemkunde-
kring Vehchele). Het booronderzoek duidde op een 
gedeeltelijk intact esdek. Op basis hiervan is het 
besluit genomen om proefsleuven aan te brengen 
op de onbebouwde delen van het plangebied, 
waar het esdek het minst verstoord is. 
 
Gerard Sas 

 
 
 
 
 
CULTUURHISTORIE EN GEBIEDSONTWIKKELING 
Persbericht | 18-07-2008 
 

 

DLG heeft samen met de rijksdienst voor archeo-
logie, cultuurlandschap en monumenten (RACM) 
een boekje uitgegeven over cultuurhistorie en ge-
biedsontwikkeling. In deze publicatie wordt terug-
geblikt op de successen en leerpunten van zeven 
aansprekende praktijk-voorbeelden. Zo ontstaat 
inzicht in de grote meerwaarde van samenwerking 
tussen cultuurhistorici en gebiedsontwikkelaar in 
de groene ruimte. Deze leidt uiteindelijk tot een 
duurzamere en hoogwaardigere inrichting van het 
landelijk gebied in Nederland.  
 
Een aantal eye-openers dat in het boekje naar vo-
ren komt: "Archeologische waarden hoeven niet 
per sé fysiek vertaald te worden. Je kunt beter op 
zoek gaan naar het verhaal erachter ter inspiratie", 
"Gebruik de historische kennis van mensen uit de 

streek", "Het belang-
rijkste is, dat de ver-
schillende partijen 
van meet af aan bij 
het project betrokken 
zijn".  
 
De publicatie is per 
e-mail op te vragen bij de servicedesk van DLG: 
dlgcentraal-servicedesk@minlnv.nl Meer informa-
tie is te verkrijgen bij het informatiecentrum van 
DLG informatiecentrumdlg@minlnv.nl  
 
Bart Beex 

 
NOORD BRABANTS GENOOTSCHAP, JAARLIJKSE LEZINGEN 30 
MAART 2008 IN OIRSCHOT 
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Ieder voorjaar organiseert het Noord Brabants Ge-
nootschap een lezingendag met een hoog weten-
schappelijk gehalte. Ook dit jaar was de organisa-
tie er weer in geslaagd voor een interessant en 
gevarieerd aanbod te zorgen. Bij de lezingen gin-
gen over de volgende onderwerpen:  
• “Luminescentiedatering”, wetenschappelijke 

techniek waarmee zandafzettingen en bakste-
nen gedateerd kunnen worden, zoals ook toe-
gepast is bij de opgraving naast de Catharina-
kerk. Een goed en duidelijk overzicht. 

• “Opwarming van de aarde: zijn wij schuldig of 
is het de zon”, een beetje een vreemde eend 
in de bijt tussen de meer archeologisch gerich-
te verhalen, maar toch met verassende raak-
vlakken. Duidelijk een verhaal met een bood-
schap. 

• “Mineralogie aan Romeinse laaglandwaar”, 
een uiteenzetting over wetenschappelijk on-
derzoek aan de typologie van Romeinse 
scherven. Naar mijn bescheiden mening net 

een paar scherfjes teveel in de presentatie 
verwerkt. 

• “Archeologisch metaal onderzocht”, een over-
zicht van wetenschappelijke technieken waar-
mee heel veel extra informatie uit metalen ar-
tefacten gehaald kan worden, zoals gebruik, 
herkomst, leeftijd, et cetera. Een interessant 
en boeiend verhaal, of komt dat omdat ik een 
bèta ben 

Wie meer wil weten over de inhoud van de lezin-
gen kan van mij een kopie van de uittreksels krij-
gen. Beter en leuker is natuurlijk om volgend jaar 
zelf te komen. Dat is nog gezellig ook. 
 
Op 23 november  is er weer een aparte studiedag 
van het Genootschap met als thema ‘Glas’. 
De jaarlijkse lezingendag vindt plaats op de laatste 
zondag in maart. Via AVKP-actueel houden we jul-
lie op de hoogte. 
 
Peter Seinen 

 
 
 
 
BIJ DE ZUSTERS EN FRATERS OP SCHOOL 
Katholiek onderwijs in brabant, studiedag 4 oktober, Tilburg 
 
Meer dan een eeuw lang tot pakweg 1970 bepaal-
den zusters en fraters het gezicht van het basis- 
en voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Zij wa-
ren niet slechts goedkope arbeidskrachten maar 
vooral geïnspireerde en goed opgeleide onderwij-
zers en leraren, die voor generaties Brabantse 
kinderen de weg openden naar persoonlijke en 
maatschappelijke ontplooiing. Vooral in Noord-
Brabant waren veel van deze onderwijscongrega-
ties gevestigd: de fraters van Tilburg, de zusters 
van Liefde, de broeders van Oudenbosch en de 
zusters JMJ zijn toch wel de bekendste. De laatste 
jaren is er steeds meer aandacht voor het bestude-
ren van de rol van deze congregaties in alle vor-
men van onderwijs, van de ‘bewaarschool’ tot de 
kweekschool en van huishoudschool tot MMS en 
HBS. Op de studiedag waarop de inhoud en de 
praktijk van het onderwijs centraal staat terugge-
keken op de organisatie, het curriculum, de me-
thoden en de leerkrachten zelf. Er wordt aangeslo-

ten bij het Jaar van 
het Religieus Erf-
goed en er is aan-
dacht voor (on)roerend en informatief erfgoed dat 
verwijst naar de onderwijsgeschiedenis van religi-
euze congregaties.  
 
Het programma duurt van 10 tot 15 uur en omvat 
vier lezingen, rondleiding, filmvoorstelling en lunch. 
Meer informatie is te krijgen bij het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur in Utrecht of via 
ncv@volkscultuur.nl. Opgeven kan tot 10 septem-
ber door betaling van 22 euro. De dag vindt plaats 
in het Generalaat Zusters van Liefde in Tilburg. 
De organisatie van de studiedag is in handen van 
het Samenwerkingsverband Volkscultuur Brabant, 
waarin Stichting Brabants Heem, Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur, Historische Vereniging 
Brabant en de Leerstoel Cultuur in Brabant zijn 
vertegenwoordigd. 

GOEDE VOORBEELDEN 
 
 
Provincie Limburg laat tv maken over 
archeologie 

De provincie Limburg laat een tv-documentaire 
maken onder de titel ‘Ontdek het verleden’. In deze 
documentaire gaan archeologen, landschaps-
deskundigen en historici interessante plekken in 
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Limburg onderzoeken. De eerste opnames zijn in 
Lanaken bij een prehistorische vindplaats. In Lim-
bricht wordt er gezocht naar mogelijke resten van 
een Frans kerkhof. Voor geïnteresseerden is het 
mogelijk om bij de opgravingen te zijn. De docu-
mentraire wordt in het winterseizoen uitgezonden 
door L1. (www.l1/nl)  
De provincie nodigt mensen uit een kijkje te komen 
nemen tijdens de opgravingen. Wellicht zijn er ook 
mensen met verhalen of vondsten uit de omge-
ving. Op de website www.verhalenvanlimburg.nl 
wordt aangegeven wanneer en waar de opgravin-
gen de komende maanden gaan plaatsvinden. 
Meer informatie vind je op 

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/Actueel/Per
sberich-
ten/Persberichten.asp?nieuws_item=43P41NO25
GK4D4EV5W05. Je kunt in ieder geval via internet 
uitzendingen bekijken (menuTVUitzending gemist). 
http://www.l1.nl/tv/Uitzending-gemist 
Joost Geraets 
 
Blog met archeologische berichten 
Joost Geraerts, aandrager van bovenstaande tip, 
lid van AVKP én de RO-groep houdt sinds kort een 
blog (website) bij met archeologische berichten. 
Wellicht aardig om eens te bezoeken: 
http://archeologisch-nieuws.blogspot.com/. 

 
 
 
 
VAN HET BESTUUR 
 
 
Bijeenkomst contactpersonen, bestuur 
AVKP en werkgroep Ruimtelijke Orde-
ning 
Deze jaarlijkse bijeenkomst vindt plaats op zater-
dag 27 september. Als thema hebben we dit jaar 
gekozen: Archeologie en beekdalen.  
Er vinden in de beekdalen reeds vele bodemingre-
pen plaats of staan op de nominatie in het kader 
van het provinciaal beleid voor beekdalherstel, wa-
terberging en ecologische verbindingszones.  
We maken voor deze bijeenkomst een uitstapje 
net buiten onze regio. Ten zuiden van Weert zijn 
bij de reconstructie van de Tungelroyse Beek een 
landweer uit de 80-jarige oorlog (de Ellerschans) 
en een Romeinse brug gevonden en gereconstru-
eerd. Een mooi voorbeeld van je kunt aantreffen in 
beekdalen (in archeologische verwachtingskaarten 
hebben deze gebieden nog vaak een lage ver-
wachting) en hoe archeologie voor een breed pu-
bliek zichtbaar kan worden gemaakt.  
 
Het programma is: 
• Vanaf 12 uur ontvangst met soep, koffie/thee 

en broodjes in de Smeltkoers, Maarheeze. 
• 12.15 tot 13.00 uur: rondje uitwisselen van 

nieuws over archeologie per gemeente  
• 13.00 tot 13.30 uur: Archeologie en Beekdalen 

in de provincie Noord Brabant, inleider Moni-
que Barwasser (archeoloog, werkzaam bij de 
provincie). 

• Vanaf 13.30 uur tot ca. 15.00 uur: een veldex-
cursie olv Jan Roymans (RAAP) naar de re-
constructie van de Ellerschans en de Romein-

se brug in Tungelroy (gem. Weert).  
Het eerste deel van het programma is alleen voor 
contactpersonen. Zij krijgen nog een uitnodiging en 
verzoek om zich aan te melden. Aan de veldexcur-
sie kunnen ook andere belangstellende deelne-
men. Zie pag. 3.  
 
Volgen van gemeentelijk beleid 
(samen met werkgroep Ruimtelijke Ordening) 
 
Son 
De heemkundekring van Son- en Breugel hebben 
we ondersteund bij het maken van bezwaar bij een 
sloopvergunning. Het betrof de sloop van een 
pand gelegen tussen een terrein dat onlangs is 
opgegraven en waar diverse sporen zijn gevonden 
uit meerdere perioden en de weg waar al eerder 
door Geit Emmerij bij graafwerkzaamheden een 
aantal vondsten is gedaan die kunnen wijzen op 
een Romeinse villa of in ieder geval een bijzondere 
nederzetting uit die periode.  
Er was strikt juridisch tegen deze sloopvergunning 
niet veel in te brengen. Er is toch bezwaar aange-
tekend om in ieder geval met de gemeente in ge-
sprek te komen over het belang van het zorgvuldig 
omgaan met te verwachte archeologische waarden 
in dat gebied. Er zal meer gesloopt gaan worden 
en een nieuw bestemmingsplan is in voorberei-
ding. 
Tijdens de hoorzitting over dit bezwaar bleek dat 
de vergunninghouder bereid is de sloop op ‘arche-
ologisch verantwoorde wijze’ uit te voeren. We 
hebben bepleit dat dit in een overeenkomst wordt 
vastgelegd en dat de gemeente daar dan ook partij 
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in is. Dat kreeg de steun van de commissie van 
advies voor bezwaar- en beroepschriften (juridisch 
heeft dat geen betekenis, want daar gaan zij niet 
over, het heeft hopen we wel invloed). 
Het wachten is nu op de reactie van de gemeente. 
 
Uden 
Als AVKP-bestuur hebben we, samen met de 
heemkundekring uit Uden, een zienswijze inge-
diend over het verlenen van een vrijstelling (art. 19 
procedure) Moleneind. Goof van Eijk heeft hier al 
over bericht, zie pag. 5. 
 
Veldhoven 
Van de gemeente Veldhoven kregen we het ver-
zoek te reageren op hun conceptbeleidsnota Ar-
cheologie en de gemeentelijke archeologische 
verwachtingskaart. Zoals ze zelf aangaven hebben 
ze voor het formuleren van hun beleid dankbaar 
gebruikt gemaakt van de bouwstenen die we eer-
der hebben aangedragen in een brief aan alle ge-
meenten. We hebben in zienswijze, naast waarde-
ring voor het formuleren van een eigen beleid als 
gemeente, aangedrongen op meer concretisering 
van dat beleid en van de onderbouwing daarvan.  
 
Een reactie na  de cursus Gemeentelijk Beleid 
Begin dit jaar hebben we samen met Brabants 
Heem een cursus verzorgd over archeologie en 
gemeentelijk beleid. Dit is een van de reacties die 
we nadien, via Brabants Heem, binnen kregen: 
Naar aanleiding van de cursus hebben we een be-
zoek gebracht aan de wethouder die archeologie 
beheert in onze gemeente. De wethouder was 
zeer geïnteresseerd. Het lesmateriaal is bij de ge-
meente achtergelaten. Er zijn afspraken gemaakt 
om elkaar wederzijds te informeren en zonodig  
mondeling of per telefoon/mail contact te houden. 
De gemeente heeft beloofd in 2009 met het colle-
ge de eerste stap te doen naar een eigen gemeen-
telijk beleid voor archeologie en monumenten. 
 
Vragen? 
Wie meer informatie wil over deze acties of wie 
zelf vragen heeft over het beleid van de gemeente 
kan contact opnemen met Tonnie van de Rijdt 
(vdrijdt@iae.nl of tel. 040 2415910) 
 
Gegevens uit Archis opvragen 
Vrijwilligers hebben geen toegang tot Archis. Zij 
kunnen dus niet opzoeken welke vondstmeldingen 
geregistreerd staan voor een bepaald gebied. Er is 
landelijk in het Platform AWN/RACM al meermalen 
over gesproken of die toegang op een of andere 
wijze toch niet te regelen is, bijvoorbeeld via AWN-
afdelingen. Door een combinatie van redenen is 

een dergelijke toegang voorlopig niet te verwach-
ten.  
De weg die wel voor AWN-afdelingen (en andere 
vrijwilligers) open staat is bij de RACM een gemo-
tiveerd verzoek te doen voor een archis-uitdraai 
voor een bepaald gebied. Je moet bij zo´n verzoek 
dus aangeven waarvoor je die gegevens wilt ge-
bruiken. Daarvoor kan het beste contact worden 
opgenomen met de consulent uitvoering monu-
mentenwet en archeologie. Op 
http://www.racm.nl/content/media/organogram/ove
rzicht_medewerkers_regioservice.pdf  
is een overzicht per gemeente van deze RACM- 
regiomedewerkers te vinden. Ook voor vragen om-
trent archeologische monumenten en het aanvra-
gen van een opgravingvergunning als vereniging 
van vrijwilligers zijn dit binnen de RACM de aan-
spreekpunten. 
Binnen onze vereniging kan het opvragen van Ar-
chis-gegevens in veel gevallen ook geregeld wor-
den via het Archeologisch Centrum of een van de 
professionals onder onze leden.  
 
Stichting Steun AVKP erkent als ANBI  
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instel-
ling. Dit is een erkenning die door de belasting-
dienst wordt gegeven en betekent dat giften aan 
de Stichting Steun AVKP aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting en voor de vennootschapsbe-
lasting. De aftrekregeling geldt ook als er kosten 
zijn gemaakt voor de Stichting Steun en als die 
kosten niet bij de Stichting worden gedeclareerd.  
Voor het kunnen aftrekken van giften en niet gede-
clareerde kosten zijn de algemene regels van toe-
passing, zoals het drempelbedrag. 
 
Tonnie van de Rijdt 


