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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
FEBRUARI  
Zo 15 Lezing door Nico Arts over De ongezonde 

Eindhovenaren, locatie RHDC* 
Di 17 Lezing door Richard Jansen over Het 

Maaskantproject, locatie ’t Oude Slot 
Veldhoven* 

Za 28 Excursie Den Haag* 
 

MAART 
Di 17 Lezing door Sem Peters over Gagelbosch 

(Eindhoven) en Moerenburg (Tilburg), 
locatie ’t Oude Slot Veldhoven* 

 

Wo 25 Jaarvergadering AVKP 
Zo 29  Jaarlijkse studiedag NBG over 

Begrafenisrituelen in Oirschot* 
 

APRIL 
Za 18 Algemene Ledenvergadering landelijke 

AWN, De Meern 
Za 25 Excursie Westfalen 

 
Over de activiteiten met een ster *  
staat meer informatie in dit nummer. 
 
 

WIST U DAT... 
 
- er een aparte rubriek is opgenomen over Archeologisch beleid in de regio 
- archeologie overal te vinden is? Onder Gevonden voorwerpen zijn wat leuke voorbeeden verzameld 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
Excursie Den Haag 
Op 28 februari is een excursie gepland naar Den 
Haag. Deze is momenteel in voorbereiding. Op de 
planning staan onder meer een bezoek de, 
tentoonstelling “De eerste kustbewoners, ontdek 
een geheim onder een Vinexwijk” 
Info@museon.nl en een wandeling langs 

archeologische monumenten in het plaveisel. Het 
definiteve programma wordt nog rondgemaild  
Je kunt je alvast opgeven via het formuliertje op 
het prikbord van de werkruimte in Eindhoven of 
per email: archeologie@eindhoven.nl. 
 

 
 
 
 

Activiteitenkalender 
 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
      21 januari 2009

Januari Februari Februari Februari Februari
Wk Wk Wk Wk
5 6 7 8

Ma 26  2 9  16 Activiteiten Commissie
Di 27  3 10 17  

Wo 28  4 11  18 Bestuursvergadering
Do 29  5  12  19  

Vr 30  6  13  20  

Za 31  7  14  21  

Zo 1  8  15 22  

Februari Maart Maart Maart Maart
Wk Wk Wk Wk
9 10 11 12

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

Maart Maart April April April
Wk Wk Wk Wk
13 14 15 16

Ma 23 30  6  13 Paasdag
Di 24 31  7  14
Wo 25 Jaarvergadering 1 Bestuursvergadering 8 15
Do 26 2  9 16
Vr 27 3  10  17
Za 28  4 11  18
Zo 29  5  12 Paasdag 19

April April Mei Mei Mei
Wk Wk Wk Wk
17 18 19 20

Ma 20  27  4 11
Di 21  28  5 12
Wo 22  29  6 13 Bestuursvergadering
Do 23  30 Koninginnedag 7 14
Vr 24  1 8 15
Za 25 Excursie Westfalen 2 9 16
Zo 26  3  10 17  

Werkavonden
Vergaderingen
Excursie / veldloop
Cursus / lezing
Feestdagen
Feesten & borrels
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VELDWERK 
 
 
Eindhoven 
In het Archeologisch Centrum Eindhoven wordt 
druk gewerkt aan de verslaglegging van de vele 
opgravingen die de afgelopen jaren in Eindhoven 
hebben plaatsgevonden, zoals die van Meerhoven, 
van de Catharinakerk, de Vrijstraat, Mariënhage en 
Putten. Per opgraving (en ander onderzoek) 
worden de resultaten gepubliceerd in onze 
rapportenserie, waarvan het veertigste (!) 
exemplaar binnenkort verschijnt. Bovendien 
worden besprekingen gevoerd voor nieuwe 
opgravingen, zoals die van de nog te slopen 
vroegere Rembrandt-bioscoop aan de Vrijstraat, 
dus midden in de middeleeuwse stadskern. Ook 
wordt binnenkort de vormgeving voltooid van de 
permanente archeologische 'hangplek' in de nu 
bijna voltooide ondergrondse fietsenstalling onder 
het 18 Septemberplein. 
Komende weken zullen waarschijnlijk het 
vondstmateriaal en de bijbehorende documentatie 
van een in de jaren 1970-1974 uitgevoerde 
opgraving in het noorden van Eindhoven worden 

geleend. De bedoeling is deze gegevens uit te 
werken, dat zal op woensdagavonden gebeuren. 
Meer nieuws hierover volgt. 
 
In de regio 
Het komend half jaar zijn in de regio de volgende 
opgravingen gepland. Neem voor meer informatie 
contact op met de uitvoerende instantie,  
o Bakel, Neerakker, ARC, t/m 6 febr 2009, 

(opgraving laatmiddeleeuwse bewoning),  
o Mierlo, Luchen, ARCHOL, t/m febr 2009, 

(opgraving Brons-/IJzertijdbewoning) 
o Steensel Noord, ACVU-HBS, 19 t/m 23 jan. 

2009, (opgraving IJzertijd nederzetting) 
o Nuenen, Luistruik, SOB Research,  eind jan – 

febr 2009, (opgraving) 
o Milheeze-Zuid, ARCHOL, jan - febr. 2009, 

(opgraving IJzertijd bewoning),  
o Budel Noord, BAAC  juni-juli 2009, (opgraving 

Romeinse nederzetting) 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN – 1 
 
 
Responsible hikers leave no traces 
 
“Archeology in the year 5000 AD:  
Hmmm...This really was an advanced cul-
ture. Can’t find anything by this campfire 
site.  
 
Informatiebord in Nuuksio Nationaal Park, 
Finland 
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VERZAMELDE LEZINGEN 
 
 
Zondag 15 februari 2009 
Lezing door Nico Arts 'De ongezonde 
Eindhovenaren' over hygiene en mensen in het 
middeleeuwse Eindhoven. 14.00 uur (Regionaal 
Historisch Documentatie Centrum, Raiffaisenstraat 
Eindhoven, gratis entree)  
 
Dinsdag 17 februari 2009 
Richard Jansen, wetenschapper aan de 
Universiteit van Leiden en daarnaast 
stadsarcheoloog van Oss houdt een lezing over 
Het Maaskantproject. Dit is een grootschalig en 
langlopend onderzoekproject in de gemeente Oss. 
20.00 uur (’t Oude Slot in Veldhoven, Hemelrijken 
6, Zeelst, Veldhoven). 
 
Dinsdag 17 maart 2009 20.00 uur 
Sem Peters, bureau BAAC. Titel van de lezing: 
Gagelbosch (Eindhoven) en Moerenburg 
(Tilburg). 20.00 uur (’t Oude Slot in Veldhoven, 
Hemelrijken 6, Zeelst, Veldhoven). 

29 maart - Archeologische Studiedag NBG 
De jaarlijkse studiedag van de Sectie Archeologie 
van het Noord Brabants Genootschap is zondag 
29 maart met als thema: Begrafenisrituelen. Wat 
heeft onze voorouders bewogen? 
De sprekers op die dag zijn: David Fontijn 
(prehistorie), Stijn Heeren (Romeinse tijd), 
Raphael Panhuysen (Vroege Middeleeuwen) en 
Ronald van Genabeek (begraven rond Den 
Bosch). 
Aanvang 10.00 uur, sluiting 16.00 uur. Locatie 
Cafe-Zaal ’t Vrijthof, Oirschot. Aanmelden kan tot 
20 maart via nbgarcheologie@Gmail.com of via 
een aanmeldingsformulier dat op het prikbord in de 
werkruimte zal komen hangen.  
Kosten (deelname plus lunch) zijn op dit moment 
nog niet bekend maar zullen nooit meer dan € 15 
tot € 20 zijn.  
 

 
 
 
 
 

UIT DE REGIO 
 
 
Sporen Bronstijd in dal Kleine Beerze 
Op 19 november presenteerden het waterschap, 
de provincie en RAAP een bijzondere vondst in het 
beekdal van de Kleine Beerze. Het gaat om tien, 
opgegraven, bronzen hielbijlen uit de Midden-
Bronstijd.  
 

 
Afdruk in aarde van één van de hielbijlen 

De kwaliteit, locatie en overige 
vondstomstandigheden wijzen op een zorgvuldig, 
ongetwijfeld met de nodige ceremonie omgeven en 
goed zichtbaar, gebaar van een collectief op een 
bewust gekozen plaats in het landschap. Het gaat 
om een overgangszone nat-droog direct grenzend 
aan een veevoorde die wellicht uit dezelfde tijd 
stamt. En óók direct grenzend aan een door- of 
overgang in de vorm van vermoedelijk een dam in 
een moerassige zone, later ontwikkeld tot de 
Kleine Beerze, uit waarschijnlijk de Romeinse tijd. 
In de nabijheid werd eerder, uit de Romeinse tijd, 
een villa, heiligdom en tumulus opgegraven. Uit de 
Bronstijd is bekend ondermeer grafheuvel 
Zwartenberg. 
Aan de wetenschappers een en ander uit te 
werken en te interpreteren. Mij persoonlijk spreekt 
aan de gedachte dat men reeds toen de 
(Ecologische) Voetafdruk tot het mentaal erfgoed 
rekende, dat wil zeggen dat men een offer bracht 
om het met behulp van bijlen aangetast natuurlijk 
evenwicht te herstellen. 
Bart Beex 
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Inrichting Bergeyk-Keersop 
In 2 fasen wordt in 2008-2009 de Keersop over 
drie kilometer (her)ingericht. Daarbij wordt tevens 
ongeveer 60 hectaren ecologische hoofdstructuur 
gerealiseerd. Door Synthegra is er booronderzoek 
verricht en worden de werkzaamheden 
archeologische begeleid. In het gebied wordt door 
de Dienst Landelijk gebied het nodige aan 
archeologische vondsten verwacht vanwege 
ondermeer de aanwezigheid van watermolens, het 
kasteel van Bergeyk en de Valentinuskapel. Voor 
de plaatselijke heemkundevereniging tevens reden 
een en ander onder de aandacht te willen brengen 
middels een wandelpad. De gemeente is positief 
gestemd. Dat de archeologische begeleiding 
ongetwijfeld tot interessante aanknopingspunten 
zal leiden, blijkt uit een korte eenmalige verkenning 
van het gebied eind vorig jaar.  

 
Militaire knoop 
 
Het toen bloot liggende vlak onthulde zaken als 
een steenoven, landschappelijke structuren als die 
van houtwallen en beemden, middeleeuws 
aardewerk en een militaire knoop die het verhaal 
van de Belgische Opstand in de Kempen doet 
herleven.  
Bart Beex 
 
Deurne: Boek opgraving de Bottel 
Dit moet wel een mooi boek zijn, van twee kanten 
werden we er op gewezen. Hieronder is de 
gecombineerde tekst opgenomen [red.]. 
Dit prachtige boek is geschreven door Henk 
Hiddink met medewerking van Nico Arts, Elrich de 
Boer, Gerard Boreel, Mara Westdorp en Henk van 
Haaster. Het bevat mooie foto’s en tekeningen.  
De opgraving is in 2006 – 2007 uitgevoerd door de 
ACVU-HBS onder leiding van Henk Hiddink. 
Hierbij zijn velerlei vondsten en bewoningssporen 
vanaf de vroege prehistorie tot en met de late 
Middeleeuwen aangetroffen, waaronder een grote 

Romeinse nederzetting, gelegen onder een 
opvallend dik akkerpakket dat toebehoorde aan de 
Groot Bottelse Akker. Het boek beschrijft het 
inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven in het plangebied Deurne-Binderen 
Zuid (Groot Bottelsche Akker) (Zuidnederlandse 
Archeologische Notities 44).  
 

 
 
In het heemhuis van de heemkundekring HN 
Ouwerling in Deurne zijn nog volop boeken te koop 
over deze opgraving van de Groote Bottel te 
Deurne. Het heemhuis in Deurne (Stationstraat 73, 
5751HC) is geopend iedere dinsdag van 19–21 en 
iedere 2de zondag van de maand van 14-17 uur. Er 
is dan altijd wel iemand aanwezig die het boek kan 
laten zien en natuurlijk verkopen!!! Het boek is de 
prijs meer dan waard en is 30,- euro [396 
pagina’s]. Graag tot ziens in deurne! Zie ook 
www.heem.deds.nl. 
Toon Vissers (werkgroep Archeologie) 
Ria Berkvens 
 
Waterschap De Dommel 
Voor de bestuursperiode 2009-2013 is op 22 
december het coalitieprogramma 'Stromend Water' 
opgesteld. Daarin wordt onder het thema Mooi 
Water, ook aandacht besteed aan 
watergerelateerde cultuurhistorische waarden. 
Waar mogelijk zal combinatie plaatsvinden met 
andere werkzaamheden. 
Bart Beex 
 
Helmond Stepekolk- Hazenwinkel 
In de vorige nieuwsbrief heb ik reeds bericht over 
het proefonderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd in 
het onderzoeksgebied Stepekolk in de toekomstige 
wijk Brandenvoort.  
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De resultaten van dit proefonderzoek waren 
zodanig dat geadviseerd werd dat verder 
onderzoek niet nodig was. Het onderzoek in het 
onderzoeksgebied Hazenwinkel dat aan de 
overzijde van de weg Stepekolk ligt is gestart op 
10 november. De bedoeling is dat verspreid over 
het gehele onderzoeksgebied in totaal 12 
proefsleuven aangelegd worden. De sleuven 
hebben een lengte van 50 meter tot maar liefst 250 
meter. Op dit moment is ongeveer de helft van de 
proefsleuven aangelegd. Hoewel grote delen van 
het terrein verstoord zijn door egalisatie en 
diepploeg werkzaamheden, zijn de resultaten 
veelbelovend. De niet verstoorde delen van het 
onderzoeksterrein zitten letterlijk vol met sporen. 
De sporen dateren voornamelijk uit de ijzertijd en 
nieuwe tijd.  
Janneke Bosman 
 
Hoogeloon revisited 
Twee decennia na de laatste opgravingen op de 
Kerkakkers (villa) en Koebosch (Kaboutersberg) 
lijkt de theorievorming over Romeins Hoogeloon 
aan een herwaardering toe. Nico Roymans 
presenteerde een aanzet op de Romeinendagen 
afgelopen december.  
Aanleiding is de detectorvondst van een fragment 
van een veteranendiploma in combinatie met 
kalksteenfragmenten opgegraven tijdens de 
Kaboutersbergcampagne. Laatstgenoemden zijn 
door de VU gedetermineerd als resten van een 
graftorenvariant Kruft. Beide zaken zijn gedateerd 
op eind eerste/begin tweede eeuw. Allereerst leidt 
dit tot een bijstelling van het overzicht van 
grafstructuren op de Kaboutersberg zoals door 
Slofstra gepresenteerd. Nog steeds wordt gedacht 
aan een tumulus gevat in een stenen ommuring en 
daaromheen een rechthoekig muurwerk. Nu echter 
met een afzonderlijke graftoren zoals gekend uit 
bijvoorbeeld Maastricht en Nijmegen. Hoogeloon 
zou het eerste geval zijn in Nederland van een 
graftoren in rurale context. Per saldo betekent een 
en ander voor de gedachtevorming over het 
ontstaan van de villa in Hoogeloon dat het eertijds 
door Slofstra beschreven elite-model concurrentie 
krijgt van een scenario waarin een militair veteraan 
prominent figureert.  
Samen met de recente vondsten in het beekdal 
van de Kleine Beerze alle reden aan te nemen dat 
archeologen de komende tijd op (her)bezoek 
zullen blijven komen in archeologische schatkamer 
Hoogeloon.  
Bart Beex 
 

De oude toren van de H. Clemenskerk 
in de Akkers te Nuenen. (vervolg) 
In de herfst van 2008 heeft de Heemkundekring 
De Drijehornick uit Nuenen de ligging van de 
fundamenten kunnen bepalen van de toren van de 
middeleeuwse kerk. In de vorige AVKP actueel 
heb ik aangekondigd te vertellen hoe het verder 
afloopt, vooral met onze contacten met de 
gemeente. Hoe gaan we onze doelstelling: ‘het 
zichtbaar houden’ verwezenlijken? Komt er een 
plan op tafel?  
Ik heb ook verteld dat RACM niet blij was met onze 
activiteiten. Ook RACM had namelijk het artikel in 
het Eindhovens Dagblad gelezen. Groot was onze 
teleurstelling dat zij in een brief van 20-10-08 ons 
in niet mis te verstane bewoordingen schreven dat 
wij een overtreding hadden begaan tegen de 
Monumentenwet. Daar zullen we de volgende keer 
zorgvuldiger mee moeten omgaan. 
In een overleg met de gemeente Nuenen bedoeld 
om een eerste aanzet te geven tot het maken van 
een plan onder auspiciën van de gemeente, kwam 
ook de brief van de RACM ter sprake. Zij hadden 
ook een afschrift daarvan gekregen. Afgesproken 
werd dat de Heemkundekring De Drijehornick 
verdere plannen en activiteiten, anders dan weer 
het geplande toedekken van de fundamenten, aan 
de gemeente zal overlaten. Dit zullen wij in een 
reactie naar de RACM mededelen. We zullen nog 
een verslag maken van de activiteiten en dat naar 
RACM sturen. 
Inmiddels heeft de gemeente Nuenen ons laten 
weten dat de betrokken afdeling een startnotitie 
voorbereidt. Wij kunnen onze inbreng daarin kwijt. 
Nuenen wil in 2009 extra aandacht besteden aan 
het feit dat Vincent van Gogh 125 jaar geleden in 
Nuenen woonde en werkte. Mogelijk kunnen onze 
inspanningen daarin worden meegenomen.  
Uiteindelijk is op 7 november de laatste hand 
gelegd aan het toedekken van de fundamenten 
met de mantel der liefde. Met het puin dat tijdens 
de werkzaamheden is verzameld, is op de exacte 
plaats voorlopig de contouren van de toren 
zichtbaar gemaakt; zo zien de fundamenten er 
onder het aardoppervlak er uit. Hoewel het eind 
nog niet in zicht is, hebben we goede hoop op: 
‘Eind goed, al goed’. 
Jacques Gerritse 
Heemkundekring De Drijehornick te Nuenen 
 
Opgraving Reusel Kruisstraat 
Tussen augustus en december 2008 heeft BAAC 
bv met tussenpozen een opgraving uitgevoerd aan 
de Kruistraat te Reusel (gem. Reusel-de Mierden). 
Uit proefonderzoek in 2007 was al bekend dat hier 
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een nederzetting aanwezig was uit de bronstijd en 
een nederzetting uit de Romeinse tijd, waarin een 
voor Zuid-Nederland vrij zeldzaam huistype 
voorkomt. Eerder heeft Bilan aan de Wegekker, 
ca. 100 m ten zuiden van het terrein aan de 
Kruisstraat een ander deel van dezelfde 
nederzetting opgegraven. Tijdens het onderzoek is 
een terrein opgegraven dat achter de Kruisstraat is 
gelegen en dat aan vier zijden wordt omringd door 
bestaande woningen. Dit terrein zal binnenkort 
eveneens volgebouwd worden met woningen. 
 
Binnen het onderzoeksgebied is een aantal sporen 
aangetroffen dat uit de bronstijd dateert. Het 
betreft steeds grotere kuilen met een 
houtskoolrijke vulling. Vermoedelijk maken deze 
kuilen deel uit van een huisplaats. Het 
bijbehorende huis is nog niet herkend maar kan 
mogelijk nog uit de vele paalsporen gedestilleerd 
worden.  
Tijdens het onderzoek bleek al snel dat op het 
terrein een groot aantal Romeinse boerderijen 
heeft gestaan. Tot nog toe zijn 13 plattegronden 
van gebouwen uit de Romeinse tijd herkend. 
Onder de gebouwen is een boerderijtype dat 
alleen nog uit Hogeloon en Weert-Nederweert 
bekend was. Het betreft een huistype waarbij de 

bouwers, om zoveel mogelijk binnenruimte te 
creëren, de middenstijlen hebben vervangen door 
zware stijlen in de wanden. Het gebouw uit Reusel 
heeft alleen middenstijlen in de korte wanden en 
één middenstijl centraal in het huis. Mogelijk is nog 
een tweede huis van hetzelfde type aanwezig. 
Het vondstmateriaal van de opgraving is nog niet 
uitgewerkt maar een eerste indruk van de 
vondsten wijst erop dat het onderzochte deel van 
de nederzetting al voor 70 na Chr. In gebruik is en 
dat de bewoning tot in de derde eeuw na Chr. 
doorloopt. Dat blijkt ook uit het feit dat een 
waterput waaruit derde-eeuws aardewerk 
afkomstig is later nog is overbouwd door een 
boerderij. De waterput zal nog door middel van 
dendrochronologie gedateerd worden. 
 
De voorlopige resultaten van de opgraving wijzen 
er dus op dat het onderzoek, ondanks dat slechts 
een deel van de nederzetting is opgegraven, 
nieuwe informatie heeft opgeleverd die aansluit op 
de huidige onderzoeksvragen zoals verwoord in de 
NOAA (onderzoeksagenda) en op de laatste 
Romeinendag.  
Martijn Bink, BAAC 
 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN - 2 
 
 
Toegepaste archeologie... 



8 

EXCURSIE MAASTRICHT 
 
 
Op een ijskoude zaterdag in december gingen we 
op excursie naar Maastricht. We namen de trein. 
Aangezien veel mensen besloten hadden om ook 
per trein naar kerstmarkten te gaan, werd het 
onderweg steeds drukker in de coupés. Gelukkig 
konden we ons hergroeperen op station 
Maastricht. Onze ‘gids van de dag’ Ellen leidde 
ons direct naar het Centre Ceramique. In het 
gebouw is een tentoonstelling over ‘Goden en 
doden’. Het ging over de Romeinse en de vroeg 
christelijke periode.  
 
Na deze kleine, maar interessante tentoonstelling 
liepen we over de moderne brug vanaf Wijck het 
centrum in. Vanzelf kregen we een mooi 
stadsgezicht te zien waarin de vele historische 
gebouwen zichtbaar werden. Langs de stadsmuur 
met de stadspoort ‘De Helpoort’ bezochten we de 
Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Nadat sommigen een 
kaarsje hadden neergezet, zochten we een 
gelegenheid om te lunchen voor zestien personen. 
Na een goede lunch en weer opgewarmd te zijn, 
liepen we naar de Basiliek van Sint Servaas. Onze 
bouwhistoricus Jelle vertelde zo uit zijn hoofd nog 

wetenswaardigheden 
over de naburige Sint 
Janskerk. We namen 
heel uitgebreid de tijd 
om de schatkamer en 
de kerk te bekijken. In 
de tijd die nog over 
was wandelden we via 
een voormalige 
achterbuurt naar een 
voormalige kerk van de Dominicanen. 
Tegenwoordig gebruikt een groot landelijke 
boekwinkelketen de ruimte. In het plafond zijn nog 
oude kerkschilderingen zichtbaar. Snel bezochten 
we nog de oude Bisschopsmolen alvorens we in 
een warm café doken.  
 
In de avondschemering zochten we onze weg naar 
het station. Gelukkig wisten we plaatsen te 
bezetten in de extra ingezette trein. Terug in 
Eindhoven gingen we gezellig uit eten met tien 
mensen. 
Frank de Kleijn 

 
 
 
 
 

Reuvensdagen 2008 
 
 
Wat doet een amateur-archeoloog op de 
Reuvensdagen? 
Rondlopen als Alice in Wonderland. Zoveel 
informatie en niet alles even begrijpelijk. Ik zou niet 
elke amateur aanraden elk jaar te gaan. De 
pauzes zijn (bewust) lang, goed voor het 
netwerken. De AWN was vertegenwoordigd met 
een stand. Veel informatie over periodieken en 
boeken op archeologisch gebied. En bijna alle 
archeologische bedrijven en instanties waren er. 
Maar het woord vrijwilligers of amateur is in 2 
dagen tijd bijna niet gevallen.  
 
Natuurlijk het was een congres voor professionals, 
maar toch…..Wie geïnteresseerd is in het 
programma kan daarvoor terecht op 

http://ftp.niranyana-
fotografie.nl/fotogalerij/Reuvensdagen/ voor een 
foto-impressie. Bij mij zijn ook de thema’s en 
dagprogramma’s te krijgen. 
De congresaccommodatie was belabberd, veel te 
koud, slechte opstelling van de schermen in 
combinatie met veel pilaren, die het uitzicht op 
presentator en zijn/haar verhaal belemmerden. 
Maar ja, misschien dat echte professionals als 
archeoloog in staat zijn dieper in de materie te 
graven. 
 
Ik vind dat we als grote en zeer actieve AWN-
afdeling 23 acte de présence moeten geven. 
Daarom, in 2009 zal ik er wel weer bij willen zijn. 
Jacques Gerritse 
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Veghel: Opgravingsonderzoek Peellandstraat, fase 1. 
 
 
Uit het inventariserend veldonderzoek en het 
daaruit voortvloeiend proefsleuvenonderzoek in 
het te renoveren gebied rond de Peellandstraat 
(dat de Bolken wordt genoemd) kwam reeds naar 
voren dat er sprake is van een goed bewaarde 
dekzandlaag, beschermd door een intact esdek 
(zie ref.:AVKP 24 en 27). Mede op grond van de 
sporen en aardewerk vondsten in de proefsleuven 
werd dan ook tot een opgraving besloten, in eerste 
instantie in het noordelijk gedeelte van het 
plangebied. De opgraving werd ook nu door BAAC 
uitgevoerd in de periode van november - 
december 2008 Dit met hand en spandiensten van 
de leden van de archeologische werkgroep van de 
heemkundekring Vehchele. 
 
In dit onderzoek zijn boerderijplattegronden en 
enkele bijgebouwen (spiekers) in de vorm van 
paalsporen opgegraven. Er werden restanten 
gevonden die duiden op 2 bouwtypes en wel ca. 3 
met een kleine vierkante vorm, die duiden op 
bewoning in de IJzertijd (800–500 v. Chr.). Het 2e 
type werd vertegenwoordigd door circa zes grotere 
woningen met de typische boogvormige structuur 
van Middeleeuwse boerderijen (900–1200 n. Chr.).  
Het lijkt erop dat de 
boerderijen 
meerdere keren op 
dezelfde locatie 
werden herbouwd. 
Aan de kopse kant 
(westzijde) van 
nagenoeg iedere 
boerderij bevond 
zich een houten 
waterput.  
De putten waren 
gemaakt van 
uitgeholde eiken 
boomstammen, 
waardoor de 
tijdsperiode waarin 
de boerderijen werden bewoond, nauwkeurig door 
dendrochronologisch onderzoek kon worden 
bepaald.  
Al met al was het verrassend dat reeds in de 
IJzertijd bewoners zich op een vaste plek vestigde, 
zodat de media dit met kreten als: “Veghel veel 
ouder dan gedacht” en: “Veghel zeker 1000 jaar 
ouder dan gedacht” dit uitschalden.  
 
 

Zie daarvoor o.a.: 
http://www.veghel.nl/index.php?simaction=content
&mediumid=1&pagid=135&rubriek_id=110&stukid
=12498 en  
http://www.brabantsdagblad.nl/regios/udenveghel/
4243223/In-een-klap-een-stuk-ouder.ece 
 
Ten oosten van de Peellandstraat zijn nog relatief 
brede greppels gevonden die mogelijk tot een 
grachtstructuur behoorden. De interpretatie 
daarvan is lastig, maar de structuur kan mogelijk 
worden gekoppeld aan de locatie van het nog iets 
verder gelegen, voormalig groot stenen huis met 
de veelzeggende naam ‘Het Slotje’. 

 
Brede greppel Het Slotje  
 
Op dit moment wordt verder laboratorium-
onderzoek van de vondsten uitgevoerd en worden 
de in kaart gebrachte sporen geïnterpreteerd. De 
uitkomsten hiervan zijn pas over een aantal 
maanden te verwachten, maar de eerste resultaten 
tot nu toe erg bemoedigend te noemen. Het finale 
rapport zal over ca. 6 maanden beschikbaar zijn.  
 
Vervolg 
Over ca. 2 jaar zal binnen faseplan 2, het nu nog 
bewoond zuidelijk deel van het plangebied, 
waarvan het vooronderzoek en proefsleuven ook 
veelbelovende resultaten gaven, worden 
opgegraven 
Wij als archeologische werkgroep van 
Heemkundekring Vehchele, zijn uiteraard zeer 
tevreden met deze resultaten, maar ook de goede 
samenwerking met BAAC mag worden vermeld. 
Weer het een en ander opgestoken van hoe om te 
gaan met de uitvoering van een 
opgraving..Anderzijds was er een goed luisterend 
oor voor de historische kennis die er binnen de 
werkgroep over het plangebied aanwezig is. 
Jan van Erp, Heemkundekring Vehchele 

Houten waterput 
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VAN DE LEESTAFEL EN LEESPLANK 
 
 
Woordenboek van Archeologische 
termen 
Een verhalende woordenlijst van Archeologische 
termen samengesteld door bekenden van ons. 
Vickie Hardie en Sofie Debruijne hebben na 
opmerkingen van Mick van Son veel werk verricht 
en de uitgever heeft er een mooie druk en 
handzaam boek van gemaakt. 
Het is een boek waarin 3000 begrippen zijn 
vertaald van het Nederlands naar het Engels en 
omgekeerd. Het is bedoeld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in Archeologie. De uitgever prijst 
het aan als: “een compleet naslagwerk en een 
onmisbaar hulpmiddel voor beroepsarcheologen, 
studenten liefhebbers en amateurs”. 
 
In de inleiding zijn de schrijfsters nauwgezet in hun 
doelstelling en stellen ze zich (te?) bescheiden op. 
Het woordenboek is een goede invulling van een 
leemte en bestemd voor vorsers en schrijvers 
binnen de archeologie. 
 
 
 
 

Archeologie en beekdalen 
Schatkamers van het verleden 
Beekdalen vormen ware cultuurhistorische 
schatkamers en krijgen de laatste jaren meer en 
meer aandacht. In 2003 nam Eelco Rensink 
namens het toenmalige ROB nu RACM het 
initiatief waarin de erfgoedzorg in beekdalen 
centraal stond. Zie het verslag van Bart. Beex 
over het gehele boek. 
In hoofdstuk 4 “Het spoor bijster?” schrijft Jan 
Roymans over Oude bruggen en wegen in Zuid 
Nederland. Recent hield hij binnen de vereniging 
een lezing over hetzelfde onderwerp. 
In het boek beschrijft hij op eenvoudige en 
informatieve wijze over het belang van goed beleid 
maar ook van oude kaarten bij het opsporen van 
wegen, doorwaadbare plaatsen en bruggen. Zijn 
onderzoeken bij het beekdal van de Lei bij Riel en 
Goirle, de Haelense Beek bij Baexem en de 
Romeinse Brug over de Tungelroysche Beek bij 
Stramproy zijn rijk geïllustreerd afgedrukt. Een 
aanrader al dan niet met een wandeling door het 
gebied.  
 
Carel van den Boom 
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ARCHEOLOGIEBELEID IN DE REGIO  
 
Archeoloop 5 t/m 9 september 2008
In diverse gemeenten worden op dit moment 
gemeentelijke archeologische waarden- en 
verwachtingskaarten opgesteld met daarop 
gebaseerde beleidskaarten en planregels voor de 
ruimtelijke ordening. Als AVKP en dan in het 
bijzonder de werkgroep Ruimtelijke Ordening (RO-
groep), proberen we deze ontwikkelingen zo veel 
mogelijk te volgen en, samen met 
heemkundekringen en andere locale groepen, er 
ook invloed op te hebben.  
Een overzicht van de bij ons bekende stand van 
zaken. 
 
Archeologiebeleid Bladel 
Al vanaf eind 2006 staat bij de gemeente Bladel op 
de agenda "het ontwikkelen van een raadskader 
met betrekking tot de gemeentelijke uitvoering van 
het Verdrag van Malta op het gebied van de 
archeologie". Begin 2009 is men zover dat er 
gepland moet gaan worden wat heet een ontwerp-
nota van uitgangspunten/strategische keuzen. 
Daarbij zal ook een regionale stuurgroep 
archeologie worden betrokken. En eerst dan gaat 
er gewerkt worden aan een beleidsnota. De 
planning daarvan moet ook nog plaatsvinden. 
Goed werk heeft tijd nodig. Het kan niet anders 
dan dat dit een meesterwerk wordt.  
Bart Beex  
 
Beleidsplan Helmond 
Op dinsdag 13 januari is het beleidsplan 
archeologie van de gemeente Helmond samen 
met de nieuwe archeologische waardenkaart 
vastgesteld door de Helmondse gemeenteraad. 
Dat betekend dat beide documenten nu een 
officiële status hebben.  
De samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeentes Eindhoven en Helmond op het gebied 
van archeologie is per 1 januari ingegaan. Er komt 
nog een moment voor de officiële ondertekening.   
Janneke Bosman 
 
Archeologiebeleid Someren en Asten 
Someren en Asten zijn van plan om gezamenlijk 
het archeologiebeleid gestalte te geven. Hiervoor 
hebben zij adviesbureau Archaeo in de arm 
genomen. Naast het opstellen van een 
archeologische kaart zal er ook een beleidsplan 
worden geschreven. De heemkundekring hoopt 
dat hierin ook de werkwijze voor het doen van 
waarnemingen en noodonderzoek duidelijk op 
papier wordt vastgelegd, alsook de criteria voor 

wat waardevol en onderzoekswaardig is binnen de 
gemeenten. Nu is er nog veel onduidelijkheid over 
interessante locaties bijvoorbeeld in de dorpskern 
of bepaalde gehuchten, en inspraak op of overleg 
over waar onderzoek nodig is, ontbreekt. De 
heemkundekring heeft voor het opstellen van de 
kaart al haar gegevens ter beschikking gesteld. 
Naar verwachting is een eerste concept van de 
kaart en het beleidsplan nog deze maand klaar. 
Ria Berkvens en Willem van den Bosch 
Archeologische werkgroep Asten-Someren 
 
Archeologiebeleid Son en Breugel 
De gemeente Son en Breugel heeft inmiddels ook 
een eerste concept voor een eigen archeologische 
waarden- en verwachtingskaart en een 
beleidsplan. Heemkundekring en AVKP zijn reeds 
bij het eerste concept om commentaar gevraag en 
dat waarderen we. Ook hier zien we helaas dat 
voor het samenstellen van de archeologische 
waarden- en verwachtingskaarten lokale en 
historische informatie veel te weinig wordt gebruikt 
en dat in de kaarten gemaakte keuzen matig 
worden onderbouwd. Verder overleg en 
besluitvorming volgen. 
 
Archeologiebeleid Veldhoven 
In juni dit jaar bracht de gemeente Veldhoven een 
concept Nota Archeologische Monumentenzorg 
uit. Op uitnodiging van de gemeente hebben we 
als AVKP onze zienswijze ingebracht. Dat is ook 
gedaan door een van onze leden, Bart Beex. Tot 
ieders verrassing werd op 16 december, zonder 
nadere informatie vooraf, de herziene nota door de 
gemeenteraad vastgesteld. Hoewel er op veel 
punten op onze zienswijzen was ingegaan, stelt de 
uitwerking daarvan ons teleur. In grote lijnen is 
nota en kaart een lichtelijk aangepaste kopie van 
de provinciale kaart. Informatie over historische 
belangrijke locaties ontbreekt en het 
onderscheidend vermogen van de kaart voor 
bestemmingplannen en planregels is vrijwel nihil.  
Inmiddels is duidelijk dat de gemeente nota en 
kaart als een eerste aanzet beschouwd. De 
bedoeling is dat een begeleidingscommissie 
jaarlijks enkele malen bijeenkomt om de kaart en 
nota up-to-date- te houden d.m.v. op-en 
aanmerkingen wederzijds. Bovendien wordt de 
begeleidingscommissie dan op de hoogte 
gehouden van archeologisch onderzoek binnen de 
gemeente. 
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Voor Veldhoven-west zal in opdracht van de 
gemeente een onderzoeksagenda worden 
opgesteld door Nico Roymans en Frans Theuws. 
Tonnie van de Rijdt, Jeanne Marie Vromans en 
Bart Beex 
 
We blijven graag op de hoogte 
Waarschijnlijk zijn meer gemeenten bezig met een 
eigen archeologienota of gaan daar mee starten. 
We worden via onze contactpersonen daarover 
graag geïnformeerd.  
 
En bieden ondersteuning 
AVKP-leden en heemkundekringen kunnen een 
beroep doen op de RO-groep voor advies en 
ondersteuning voor hun contacten met gemeenten 
over het archeologiebeleid en op opstellen van 
gemeentelijke kaarten. 
Overleg met de gemeente start liefst zo voreg 
mogelijk. Vraag bijvoorbeeld welke opdracht zij 

geven aan het bureau dat kaart en beleidsplan 
gaat maken. We wijzen nog eens op de brochure 
van de RACM over het opstellen van 
archeologische waarden en verwachtingskaarten:  
http://www.racm.nl/content/xml_racm%5Cnieuws_
2008%5Cn_verwachting.xml.asp?toc=h1 
 
Provinciale subsidie 
Gemeenten kunnen van de provincie subsidie 
krijgen voor het laten maken van een eigen 
archeologische waarden- en verwachtingskaart. 
Binnenkort komt de provincie met richtlijnen voor 
dergelijke kaarten, dat zijn dan ook de 
voorwaarden voor een subsidie aan de gemeente 
voor het laten maken van deze kaarten. 
Zodra wij deze informatie binnen hebben zullen we 
die doorsturen aan alle contactpersonen. 
Tonnie van de Rijdt 
RO-groep 
 

 
 
 
 
 

ARCHEOLOOP IN BEEKDAL 
 
 
Met een groep van vijftien mensen werd eind 
januari een archeoloop gelopen ten zuiden van 
Weert. Het thema was archeologie en beekdalen. 
Tot voor kort was weinig aandacht voor 
archeologie in beekdalen. Archeologen gingen er 
vanuit dat er geringe menselijke activiteiten 
zouden zijn geweest. Terwijl een beekdal juist rijk 
is aan prachtige vondsten zoals water- molens, 
voorden, bruggen, schansen en voorwerpen . Ook 
herbergt het landschap historisch- geografische 
elementen zoals oude wegen en 
verkavelingspatronen. Herinrichting van de 
Tungelroysche Beek bood gelegenheid tot 
archeologisch onderzoek. Restanten van een 
Romeinse brug en een schans uit de Tachtigjarige 
Oorlog kwamen te voorschijn. Na veel overleg 
werden van beiden zeldzame replica’s gebouwd 
naast de vindplaatsen. Vanaf het kerkplein in 
Tungelroy wandelden we een beetje onwennig 
naar de brug. Vanaf dit punt bleven we de beek 
kilometers oostwaarts volgen. Na wat zoeken door 
de deelnemers vonden we de verstopte 
Ellerschans terug in het landschap. Onder een 
stralende zon en gezellig keuvelend liepen we de 
weg terug over het Pelgrimspad. Na afloop van de 

wandeling bezochten we voor een afdronk een 
lokaal café. Daar bleek de lokale bevolking al met 
carnaval bezig te zijn. Toen de prins officieuze 
lintjes begon uit te delen, maakten we ons uit de 
voeten. Moe en voldaan reden we terug naar huis.  
Frank de Kleijn 
 

Replica van de Romeinse brug in de zomer
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RECENSIE ARCHEOLOGIE EN BEEKDALEN. 
SCHATKAMERS VAN HET VERLEDEN 
 
 
Richard Bradley schreef in 2000 een 
buitengewoon interessant en ogen openend boek, 
An Archaeology of Natural Places, over de 
archeologie van natuurlijke gegevenheden zoals 
bergen, rotsen, rivieren, natte laagtes en 
beekdalen en de betekenis die de mens doorheen 
de tijd daaraan heeft gegeven. Het onlangs bij 
Matrijs verschenen Archeologie en beekdalen: 
schatkamers van het verleden sluit daar prima bij 
aan. 

 
Het verschijnen betekent een erkenning van "een 
van de meest vernieuwende inzichten in de 
Nederlandse erfgoedzorg: het besef dat de 
beekdalen in onze zandgebieden ware 
cultuurhistorische schatkamers zijn". Een 
volwassen geworden tak van sport die volop in 
beweging is. Met als stevig op gang gekomen 
motors natuurontwikkeling, klimaatbeleid, 
waterbeheer en Malta. Het is wat het RACM betreft 
het eindproduct van haar project 'Archeologische 
monumentenzorg en pleistocene beekdalen' dat 
deel uitmaakte (2003-2007) van het 
themaprogramma 'Archeologie en Landschap'. In 
dit kader verscheen eerder Beekdallandschappen 
in archeologisch perspectief. Een kwestie van 
onderzoek en monumentenzorg van de hand van 
Gerritsen en Rensink (2004). 
 
Stijl en inhoud zijn populair-wetenschappelijk. De 
vormgeving is met aandacht gebeurd, het is een 
prettig formaat en bevat vele illustraties. Met name 

RACM en RAAP hebben een forse inbreng gehad. 
Laatstgenoemde toont daarmee maar weer eens 
dat zakelijkheid, innovatie en publieksfuncties 
goed verenigbaar zijn. 
 
De negen hoofdstukken zijn gespreid over geheel 
hoog Nederland, van Limburg tot Groningen. 
Zoveel als mogelijk komen de verschillende 
specifieke thema's van de beekdalarcheologie aan 
de orde, waarbij overigens niet steeds is gekozen 
voor het meest recente materiaal. Darnaast is er 
de nodige aandacht voor het zeer diverse gebruik 
van het beekdallandschap door de eeuwen heen. 
Dan verruimt de blik zich van archeologie tot 
aardkundige, historisch-geografische en 
bouwhistorische waarden. Eerst dan toont zich 
mijns inziens ook de samenhang tussen 
archeologie en landschap, cultuur, (streek)historie, 
recreatie alsook flora en fauna. Kortom, dan wordt 
beleefbaar de gelaagdheid van het landschap 
doorheen de tijd, dan komt het verhaal van de 
bewonings- en gebruikersgeschiedenis van de 
hoge, droge en lage en natte delen van ons 
landschap tot bloei. In onze omgeving wordt in het 
boek het Leudal als aansprekend en inspirerend 
voorbeeld beschreven. Het boek gaat dus niet 
alleen over beekdalen maar ook, en wellicht 
vooral, over het bredere kader van archeologie en 
landschap. 
 
Daarmee is het niet alleen lezenswaardig voor de 
archeologisch geïnteresseerde wiens ogen worden 
geopend voor de specifieke, vaak unieke en 
complementaire, bijdragen die vanuit de optiek van 
de beekdalarcheologie geleverd kunnen worden 
aan de kennis van ons verleden. Ook 
waterschappen, natuur- en landschapsbeheerders 
en erfgoedorganisaties kunnen zich voor de 
inrichting en recreatieve en educatieve ontsluiting 
laten inspireren. Beken zijn immers, zoals 
aantoonbaar in het verleden, ook in de toekomst 
belangrijke dragers van ons landschap, en 
cultuurhistorie kan een betekenende bijdrage doen 
in het vergroten van de kwaliteit van onze leef- en 
woonomgeving. Dus niet alleen voor de 
boekenkast een aanwinst, maar ook voor de 
gereedschapskist van genoemde plannenmakers. 
Bart Beex  
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EEN GOED BUUR ……. 
 
 
Zo eens over de schutting kijken, is best 
interessant. Dat ervaarde ik eind oktober toen ik de 
Archeologiedag bezocht van de Archeologische 
Vereniging Limburg. 
 
Een kleine bloemlezing van onderwerpen: 
Phillip van Peer van de KU Leuven gaf een 
overzicht van de menselijke evolutie tijdens de 
laatste 500.000 jaar. Hoe sterk verschillen 
Neanderthalers en de moderne mens 
gedragsmatig. Een onderzoek in Kesselt leverde 
nieuwe gegevens. 
Gilbert Soeters van de gemeente Maastricht 
vertelde over het proefsleuvenonderzoek van het 
Lanakerveld met een groot resultaat. Het 
Lanakerveld blijkt lange tijd een rijk agrarisch 
cultuurlandschap te zijn geweest.  
Tim Verderbeken gaf een presentatie over 
Metaaltijden in het Lanakerveld. 

Een korte film van Jim Pepels/Vincent Frenken gaf 
een goed zicht op het onderzoek Bandkeramische 
vindplaats Kelmond/Beek. 
In Lomm werd niet alleen een grafveld uit de Late 
IJzertijd onderzocht, maar ook een intrigerend 
greppelsysteem uit de Midden-IJzertijd. Sander 
Hakvoort van ADC vertelde erover. 
Tot slot gaf Karen Jeneson van de VU een kijkje in 
een zeer interessant onderzoek naar Landgebruik 
en mobiliteit in de Romeinse tijd. De nadruk bij dat 
onderzoek ligt op de economische en sociaal-
politieke aspecten van de regio. 
 
Een zeer gevuld programma dat zich niet beperkte 
tot Limburg, maar ook  de effecten in Duitsland en 
België behandelde.  
Wie meer over de inhoud wil weten, kan bij mij 
terecht. Mogelijk zitten er ook presentaties bij die 
voor ons een leuke lezing of excursie kunnen 
opleveren. 
Jacques Gerritse 

 
 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN - 3 
 
 
Onlangs werd een gedeelte van de grond naast 
de vroegere “Inloophal”gesaneerd. Bij het 
afgraven van de oude grond kwamen enkele 
aardige vondsten naar boven: zesvolts accu, 
accukabel, stoelframe, achterlichtglas, delen 
van een Variomatic aandrijving, vliegwiel, 
veerblad en een ruitenwisser. 
Aan de hand van het achterlicht en het vliegwiel 
kon achterhaald worden dat het hier ging om de 
resten van een Daf 600, het eerste type 
personenauto dat in Eindhoven gebouwd werd 
van 1959 tot en met 1963. De delen zullen dus 
zo’n 45 jaar in de grond hebben gezeten. 
 
Uit Daftruckwerk, november 2008, nr 10 
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Natura 2000 
Natura 2000 is Europees beleid met als doel voor 
Europa bijzondere leefgebieden met daarbij 
behorende flora en fauna te beschermen. In 
Nederland zijn zo’n 162 gebieden als Natura 2000 
gebieden aangewezen, waarvan een aantal in 
zuidoost Brabant. Het zijn natuurgebieden in de 
Peel, een aantal heidegebieden en vennen in de 
West Kempen en de beekdalen van Reusel, Grote 
Beerze en Kleine Beerze. Momenteel worden er 
beheersplannen voor deze gebieden opgesteld die 
de specifieke Natura 2000 waarden moeten in 
stand houden, herstellen of versterken. Bestaan 
gebruik of werkzaamheden die schadelijk zijn voor 
de specifieke natuurwaarden kunnen verboden 
worden of worden vergunningplichtig.  
De beheersplannen worden in overleg met 
belanghebbenden opgesteld en toen we daar van 
hoorden hebben we ons ook als belanghebbende 
aangemeld. Drie leden waren bereid namens de 
AVKP deel te nemen aan werkateliers (Frank van 
Hest, Martien Heijms en Bart Beex). Het is hen niet 
meegevallen. Zij moesten instappen op een al lang 
rijdende trein. Natuurwaarden en alles wat binnen 
het huidig gebruik daar nadelig voor zou kunnen 
zijn waren reeds uitvoerig in kaart gebracht. 
Archeologische en cultuurhistorische waarden of 
historische inrichtingselementen, zoals 
bijvoorbeeld wegen en lanen, werden in het geheel 
niet genoemd  
Martien Heijms kwam al vrij snel tot de conclusie 
dat hij hierbij geen zinnige inbreng kon hebben, 
Frank en Bart hebben wel beide werkateliers 
bijgewoond. Zij hebben er voor gepleit om voor de 
betreffende gebieden ook de archeologische 
waarden en historische waardevolle elementen in 
kaart te laten brengen en de uikomsten daarvan te 
betrekken in de beheerplannen. Zij hebben ook 
gewezen op de gevolgen voor het bodemarchief 
van plaggen op mogelijke steentijdsites, 
veranderingen in het grondwaterpeil, het 
opschonen van vennen en grondwerkzaamheden 
in de beekdalen. 
De uitwerking van de beheersplannen hebben we 
nog niet gezien, veel hoop dat archeologie en 
cultuurhistorie daar alsnog een plaats in krijgen, 
hebben we niet. De beheersplannen zijn eerst en 
vooral gericht op bescherming van de specifieke 
Natura 2000 waarden. Daarbij wordt er van 
uitgegaan dat archeologie beschermd wordt via de 
gemeentelijke bestemmingsplannen en planregels. 
Maar ook daar wordt niet expliciet op gewezen. 

Bij andere Natura 2000 gebieden binnen onze 
regio zijn we nog in het geheel niet betrokken. Dik 
Bol (Kampina) en Jan Timmers (Peel) hebben 
daarover inmiddels wel aan de bel getrokken. 
Nog weinig resultaat dus. Toch is het nuttig dat 
mensen hebben deelgenomen aan de 
werkateliers. Archeologie en cultuurhistorie zijn nu 
in ieder geval op tafel gekomen. Wijzelf hebben er 
veel van geleerd en kunnen een volgende keer 
hopelijk deelname beter voorbereiden. Daarom 
alle dank en waardering voor de mensen die zich 
nu in deze discussie hebben gewaagd. 
 
Ons beleid als AVKP 
Als bestuur en RO-groep zijn we van plan meer 
werk te gaan maken van het inbrengen van 
archeologische en cultuurhistorische belangen bij 
natuurbeheer en natuurontwikkeling.  
We zullen onze zorgen over de grote scheiding in 
de circuits voor natuurbescherming en 
bescherming van archeologische en historische 
waarden, bij Natura 2000 en breder, per brief aan 
het provinciebestuur laten weten. We zijn ook van 
plan bij de beheersplannen voor Natura 2000 en 
andere voorkomende natuurbeschermingsplannen 
onze zienswijzen in te brengen. Hetzelfde geldt 
voor bestemmingsplannen en gemeentelijk 
archeologiebeleid voor natuurgebieden. Met de 
besturen van de waterschappen in onze regio 
gaan we een afspraak maken voor het bespreken 
van hun beleid en plannen. Reconstructieplannen 
bieden waarschijnlijk ook een goede ingang, 
daarover meer in een volgende AVKP actueel 
 
We kunnen dit echter niet alleen! 
Welke leden zijn in hun eigen gemeente of regio 
reeds actief met het inbrengen en bewaken van 
archeologische en historische belangen bij beheer 
en gebruik in natuurgebieden of beekdalen? Wie 
heeft daar al contacten over met natuurbeheerders 
en natuurorganisatie? Die krijgen we graag van 
jullie door. 
 
Of wie van de leden wil zich hier in gaan verdiepen 
en is bereid in de toekomst, voor de eigen 
gemeente of regio, dit soort contacten te gaan 
leggen. 
 
Reacties graag doorgeven aan Tonnie van de Rijdt 
(040 2415910 of vdrijdt@iae.nl ). 
Tonnie van de Rijdt  


