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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
APRIL 
Za 4 Extra bijeenkomst van contactpersonen, 

RO-groep en bestuur AVKP 
Wo 8 Lezing Martijn Bink (BAAC) over opgraving 

Huzarenwei te Goirle* 
Za 18 Algemene Ledenvergadering landelijke 

AWN, De Meern* 
Za 24 Excursie Leiden, bezoek RMO en 

standwandeling* 
Wo 29 Lezing Sem Peters over booronderzoek 

Odaberg in St. Oedenrode* 
 
 

JUNI 
Za 13 Excursie België. Programma nog in de 

maak. 
Wo 17  Lezing Jan Broertjes  
 
Over de activiteiten met een ster *  
staat meer informatie in dit nummer. 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT... 
 
- dit alweer de dertigste editie is van AVKP-actueel? 
- de redactie altijd weer blij is met de bijdragen van alle schrijvers en zo dit nummer met 18 pagina’s 
  interessante en leuke informatie kunnen vullen 
- er een leuke video is gemaakt over kasteel Asten (zie pagina 16) 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Lezing Martijn Bink op 8 april  
Op 8 april houdt Martijn Bink van BAAC een 
lezing over de resultaten van een opgraving aan 
de Huzarenwei te Goirle met nederzettingen uit de 
de IJzertijd en uit de laat-Romeinse tijd (zeer 
zeldzaam) De lezing begint om 20 uur en vindt 
plaats aan de Deken van Somerenstraat 6 te 
Eindhoven. Lees meer op pagina 3. 
 
Excursie 24 april Leiden  
Tijdens deze excursie naar Leiden brengen we 
een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden, 

om een paar interessante tentoonstellingen te 
bezoeken. En ’s middags is er een historische 
stadswandeltocht. Lees meer op pagina 3.  
 
Lezing Sem Peters op 29 april  
Deze lezing gaat over de resultaten van het 
booronderzoek op de Odaberg in St. Oedenrode. 
Meer achtergrond informatie is op genomen bij de 
rubriek In de regio.  
 
 

 
 
 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
      1 april 2009

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 Lezing Martijn Bink 15
Do 26 2  9 16
Vr 27 3  10  17
Za 28  4 Correspondentendag 11  18
Zo 29  5  12 Paasdag 19

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

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

Mei Mei Juni Juni
Wk Wk Wk Wk
21 22 23 24

Ma 18  25  1 Pinksteren 8  

Di 19  26  2 9  

Wo 20  27  3 10
Do 21 Hemelvaart 28  4 11
Vr 22  29  5 12
Za 23  30 6 13 Excursie Belgie
Zo 24  31 Pinksteren 7 14  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen
Vergaderingen Cursus / lezing Feesten & borrels  
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VELDWERK  
 
 
Eindhoven 
Ofschoon in Eindhoven allerlei opgravingen in 
voorbereiding zijn, staat op dit moment niet vast 
wanneer en waar welke opgraving zal gaan 
plaatsvinden. De indruk bestaat dat een aantal 
bouwprojecten is uitgesteld, maar voor hoe lang is 
niet bekend. Dit is niet alleen lastig voor de 

planning van het Bureau Archeologie, maar ook 
voor de planning van de jaarlijkse cursus 
archeologisch veldwerk en voor een van de 
landelijke 'werkkampen' van de AWN, waarvan 
men graag wil dat deze in Eindhoven gaat 
plaatsvinden. 

 
 
 
 
 

LEZING HUZARENWEI TE GOIRLE DOOR MARTIJN BINK 
 
 
In de zomer en in december van 2004 heeft BAAC 
bv een archeologische opgraving uitgevoerd aan 
de Huzarenwei te Goirle. De reden voor deze 
opgraving waren de plannen voor de bouw van 
een woonwijk op het terrein; het plan ‘Boschkens’. 
 
Op grond van een proefsleuvenonderzoek dat 
BAAC hier in 2003 heeft uitgevoerd werd een 
nederzetting uit de IJzertijd (ca. 800 - 12 v. Chr.) 
verwacht. Tijdens de opgraving werden inderdaad 
de resten van vijf huizen uit de IJzertijd 

aangetroffen, maar daarnaast werd ook een 
nederzetting uit de laat-Romeinse tijd gevonden. 
Dit is zeer bijzonder omdat nederzettingen uit de 
laat-Romeinse tijd ten zuiden van de grote rivieren 
zeer zeldzaam zijn. De in Goirle aangetroffen 
gebouwen zijn zeker de best bewaarde Laat-
Romeinse huizen ten zuiden van de Rijn. 
 
De lezing is op 8 april om 20 uur en vindt plaats 
aan de Deken van Somerenstraat 6 te Eindhoven. 

 
 
 
 
 

AVKP EXCURSIE NAAR LEIDEN 
 
 
Op zaterdag 25 april gaat de excursie met de trein 
naar Leiden. Hier brengen we een bezoek aan het 
Rijksmuseum van Oudheden, waar een aantal 
interessante tentoonstellingen te zien is. Bekijk 
vast de website www.RMO.nl.  
 
Na een pauze krijgen we een stadswandeling 
onder bezielende leiding van de lokale VVV door 
deze mooie en interessante stad. Rond half vier 
gaan we terug naar het station voor de terugreis, 

waarna we in Eindhoven mooi op tijd terug zijn 
voor een gezellig etentje (voor de liefhebbers).  
Voor de excursie vragen we een eigen bijdrage 
van 15 euro. AVKP draagt bij aan de entree voor 
het RMO en de treinreis (als je met korting reist).  
 
Neem je kortingskaart en/of museumjaarkaart 
mee! Meld je aan via de intekenlijst op het prikbord 
of via de website awnafdeling23@wanadoo.nl. En 
je krijgt het programma toegestuurd.  
 



4 

UIT DE REGIO 
 
 
A2 - Leenderheide 
Afgelopen zomer is tijdens werkzaamheden langs 
de A2 ten zuiden van knooppunt Leenderhei een 
gedeelte van het daar aanwezige beschermde 
rijksmonument vergraven. Daarbij is een stuk 
begraven Usselo-bodem bloot komen te liggen.  
Nadat dit in eerste instantie door de RACM 
gedocumenteerd is, heeft BAAC van 
rijkswaterstaat de opdracht gekregen om dit profiel 
uitgebreid te documenteren en te onderzoeken of 
zich in de bedreigde zone langs de A2 nog 
vindplaatsen bevinden. Tijdens dit onderzoek 
bleek dat boven de Usselo-bodem nog een tweede 
bodem aanwezig is, die uit het Ahrensburgien 
dateert. Langs de A2 is een vindplaats met 
vuursteen en een mogelijke haard van de 
Ahrensburg-cultuur aangetroffen. De vindplaats 
was op slechts één meter van een proefput uit 
1961 (Böhmers) gelegen.  
 
De komende tijd zal deze vindplaats worden 
onderzocht en tevens zal worden gezocht of in de 
bedreigde zone nog meer vindplaatsen aanwezig 
zijn.  
 

 
 
Het onderzoek langs de A2 gaat op 30 maart weer 
verder en zal dan onder leiding staan van Jos van 
der Weerden. Gezien de locatie langs de A2 
(langsrazende vrachtwagens) kunnen we niet te 
veel bezoekers ontvangen en kunnen vrijwilligers 
uitsluitend in overleg met Jos op de opgraving 
terecht. 
 
Wanneer het onderzoek is afgerond of verder is 
gevorderd zullen we hierover nog nader berichten. 
Martijn Bink (BAAC) 

Bergeijk - Schorsmolensteen Keersop 
Begin december 2008 vierden het Waterschap De 
Dommel, gemeente Bergeijk, Staatsbosbeheer, 
kavelruildeelnemers, ZLTO, lokale partijen van 
natuur en cultuur, uitvoeringsplatform Bergeijk, 
reconstructiecommissie Boven-Dommel, provincie 
Noord-Brabant en Dienst Landelijk Gebied de 
opening van het uitgevoerde inrichtingsplan 
Bergeijk-Keersop.  
Nieuwe meanders zijn gegraven ook direct 
stroomop- en afwaarts de locatie waar in de jaren 
'70 een laatmiddeleeuwse watermolen werd 
aangesneden. Nu blijkt in ieder geval de molenkolk 
aangesneden te zijn. Materiaal in relatie te 
brengen tot de molen is verspreid geraakt in de 
omgeving. Begin maart van dit jaar kon in ieder 
geval nog veilig gesteld worden een 
molensteenfragment met scherpsel dat wijst op het 
gebruik in een schorsmolen. Dit stemt overeen met 
het historisch gegeven uit 1545 dat de molen een 
dubbelfunctie had als graan- en schorsmolen. 
Vondsten zijn overhandigd aan het Eicha-museum, 
dat ook het materiaal uit 1974 in bezit heeft. 
Bart Beex 
 
Wreed spel treft hart van Bladel 
"Nooit werd er op den bodem van Bladel wreeder 
spel gehouden dan 3 october 1688, toen namelijk 
de Franschen onverhoeds in de gemeente vielen, 
en in weinige uren de verschrikkelijkste sporen van 
plundering en brandstichting achterlieten."  
Welvaarts beschrijft met deze woorden in 1890 de 
gebeurtenis die voor Bladel in grote lijnen historie 
van prehistorie en Late Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijd doet scheiden. Jan Cuylen ziet zijn afspanning 
De (Rode) Leeuw, stal, schuur, schaapskooi, 
brouwerij en zo meer in vlammen opgaan. Het jaar 
daarop is hij weer in de running. Tot ver in de 
vorige eeuw zal, met de familie Snieders, het pand 
het hart van Bladel vormen. August Snieders 
schrijft er over in zijn "De geest van het Vaderhuis" 
en "Mijn Dorpke en mijn Huis".  
 
Komend jaar zal in de ondergrond een 
parkeerkelder met daarop appartementen onder 
de naam 'Marktstaete' gerealiseerd worden. Het 
zal duidelijk zijn dat hier belangrijke sporen van de 
Bladelse geschiedenis bloot gelegd kunnen 
worden. Zowel ontwikkelaar, raad als gemeente 
onderschrijven dit. Dat opnieuw een wreed spel 
het hart van Bladel treft, zij daarmee uitgesloten. 
Bart Beex 
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Helmond 
Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst  
Op maandag 2 maart is de 
samenwerkingsovereenkomst op het gebied van 
archeologie tussen de Gemeenten Eindhoven en 
Helmond officieel ondertekend. Dit gebeurde door 
de wethouders Fiers (Eindhoven, Wonen en 
Ruimte) en Bethlehem (Helmond, Middelen, 
Cultuur en Grote Stedenbeleid) en vond plaats in 
Helmond- Brandevoort.  
Eerst was er een officieel gedeelte dat plaatsvond 
in het Informatiecentrum Brandevoort. Daarbij 
werden wij van harte welkom geheten door 
wethouder Bethlehem, gevolgd door een korte 
toelichting door Jan van Niekerk van het Bureau 
Archeologie Eindhoven over de totstandkoming 
van de overeenkomst. Daarna vertrokken we naar 
het opgravingterrein Hazenwinkel, waar op dat 
moment een proefsleuvenonderzoek plaatsvond, 
voor de officiële ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst door de wethouders 
Fiers en Bethlehem.  
Bij de ondertekening was ook pers aanwezig. 
 

 
Wethouders Bethlehem en Fiers ondertekenen de 
samenwerkingsovereenkomst, foto Laurens 
Mulkens 
 
Inventariserend Veldonderzoek - proefsleuven 
Brandevoort II, Stepekolk- Hazenwinkel 
Het Inventariserend Veldonderzoek, waarover in 
de vorige AVKP-actueel al gesproken is, is medio 
maart afgerond. Het onderzoek in het gebied 
Stepekolk is al eerder uitgevoerd. Op dit terrein 
bleek de archeologische ondergrond verstoord 
door diepploeg- en ontgrondingsactiviteiten. Het 
onderzoeksgebied Hazenwinkel is, in 
archeologisch opzicht, veelbelovender. Op 
verschillende plaatsen in het onderzoeksgebied 
zijn clusters sporen aangetroffen die dateren uit de 
ijzertijd. Het gaat om drie clusters: één aan de 
noord-west zijde van het terrein, één aan de 

noordoost zijde en één aan de zuidoost zijde van 
het terrein. De ondergrond tussen de verschillende 
clusters is aangetast door ontgrondingactiviteiten 
en diepploegen. De clusters lijken een voor de 
ijzertijd opvallend hoge spoordichtheid te hebben: 
In alle sporenclusters zijn reeds meerdere 
boerderijen/ gebouwen herkend. Op dit moment 
worden de resultaten van het onderzoek verwerkt 
tot een archeologische rapportage.  
 

De sporen worden zorgvuldig gedocumenteerd 
door Liesbet van den Bruel, Foto: Laurens 
Mulkens 
 
Uitwerking Oude Projecten 
In een vorige AVKP-actueel is reeds bericht dat er 
met het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst en het nieuwe 
beleidsplan middelen zijn vrijgemaakt om de 
achterstand in het uitwerken van oude 
Archeologische projecten weg te werken. 
Inmiddels wordt door Henk Goossens enthousiast 
gewerkt aan een overzicht van alle oude projecten. 
De lijst met oude projecten gaat op dit moment al 
terug tot 1823.  
Janneke Bosman 
 
Desert pavement in woestenij Hooge 
Mierde 
Met Google Earth speurend boven de Brabantse 
heidevlakten zie je de meest vreemdsoortige 
landingsbanen voor extra-terrestrials. Minder 
spannend oogt de op gang gebrachte 
zandverstuiving nabij het Zwartven in Hooge 
Mierde. Ondermeer brengt dat een vindplaats van 
tot op de lemige ondergrond uitgestoven 
mesolitisch materiaal aan het daglicht. Een vloertje 
van vuursteen in Hooge Mierde's eigen woestijntje. 
Archeologisch nevenproduct van hedendaags, 
machinaal, natuurbeheer.Een bijzonder vorm van 
karteren en, met enige speurzin, aanvullen van de 
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bekende schoenendoos met zoiets als wat feuilles 
de gui. 
 

 
 

 
Bart Beex 
 
Odaberg in Sint Oedenrode 
Het booronderzoek in de Odaberg in Sint-
Oedenrode in 2007 heeft interessante resultaten 
opgeleverd. In het komende nummer van Brabants 
Heem zal daarover (als het goed is) een artikel 
verschijnen. Op 10 februari zijn de plannen 
uiteengezet voor een booronderzoek in het 
centrum van Boxtel in het voorjaar. Op initiatief van 
de heemkundekring zal daar geprobeerd worden 
om een beeld te krijgen van de mogelijke burcht in 
het centrum. Op 10 februari is ook een lezing 
gegeven over de historisch bekende heren van 
Boxtel en een over de burcht van Rode en het 
booronderzoek. Zie onderstaand bericht. 
 
De burcht van Rode 
Wie in het centrum van Sint-Oedenrode op zoek 
gaat naar restanten van een middeleeuwse burcht 
zal daar weinig terugvinden. Toch heeft de 
versterking van de heren van Rode wel degelijk 
sporen achtergelaten die in de huidige topografie 
nog steeds herkenbaar zijn. Zo is in het 

stratenplan de vorm van de vroegere burchtgracht 
af te lezen en zijn restanten ervan nog aanwezig 
rond het Martinuskerkhof. Boven het maaiveld 
resteren de Odaberg en, opgenomen in de huidige 
Martinuskerk, het laatmiddeleeuwse koor van de 
voormalige Odakerk. Toen de bouw van een 
appartementen- en winkelcomplex een 
grootschalig archeologisch onderzoek noodzakelijk 
maakte deed zich de mogelijkheid voor om een in 
de bodem bewaard gebleven deel van dit 
burchtterrein te onderzoeken. De verschillende 
opgravingen die tussen 2003 en 2007 werden 
uitgevoerd toonden aan dat er een goed 
geconserveerd en zeer rijk bodemarchief bewaard 
was gebleven. Aan de hand van de 
onderzoeksgegevens zijn een aanzienlijke 
hoeveelheid gebouwen en andere structuren 
gereconstrueerd waarmee de ontwikkeling van de 
burcht gedurende eeuwen in kaart kan worden 
gebracht. Eén van de blootgelegde structuren, een 
landhoofd van een brug, was met name 
interessant omdat die het vermoeden bevestigde 
dat er een relatie heeft bestaan tussen het 
onderzochte terrein en de Odaberg. Deze berg zou 
volgens de overlevering in de 8e eeuw woonplaats 
en uiteindelijk de begraafplaats zijn geweest van 
de heilige Oda. Om inzicht te krijgen in de aard 
van de heuvel en de relatie met het opgegraven 
deel van het burchtterrein is in 2007 een 
booronderzoek uitgevoerd met verrassende 
resultaten. De lezing geeft een kort overzicht van 
de resultaten van de onderzoeken in Sint-
Oedenrode en de overeenkomsten die er bestaan 
met het veronderstelde burchtterrein in Boxtel. 
Sem Peters  
 
N.B. Op 29 april geeft Sem Peters een lezing over 
de resultaten van dit booronderzoek. Redactie  
 
Uden 
Noord rotonde 
Onlangs is een begin gemaakt met de aanleg van 
een rotonde annex fietstunnel op de plaats van de 
voormalige kruising Uden-Noord/N277. Omdat het 
een gebied betreft met een hoge archeologische 
verwachting, is het grondwerk van de eerste fase 
archeologisch begeleid door het bureau RAAP. De 
grote vraag was of de in de directe omgeving 
aangetroffen romeinse nederzetting Uden- Noord 
zich tot in deze (zuid oostelijke) richting zou 
uitstrekken. Dit bleek niet het geval te zijn, ook was 
er geen sprake van andere archeologische 
vondsten. Over enkele maanden begint de aanleg 
van de tweede fase van de rotonde. Mogelijk 
bevinden zich restanten van een fossiele 
beekbedding in dit gedeelte. Het grondwerk van 
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deze tweede fase zal eveneens archeologisch 
begeleid worden.  
 
Sportpark Moleneind 
Een aantal maanden geleden heeft de AVKP, 
samen met de heemkundekring Uden, een 
bezwaar ingediend  tegen de halfslachtige manier 
waarop de gemeente Uden met de archeologische 
belangen wilde omgaan betreffende de bouw van 
een kantine met kleedkamers in het sportpark 
Moleneind. Zie hiervoor onder meer AVKP–actueel 
nr.27. Het bezwaar is door de gemeente serieus 
genomen en heeft ertoe geleid dat BAAC ter 
plaatse een proefsleuf heeft kunnen graven. De 
hoog gespannen verwachtingen voor deze locatie 
bleken volkomen terecht want de sleuf zat vol 
sporen die op basis van de erin aangetroffen 
scherven vooral uit de volle middeleeuwen 
dateren. Verder zijn er nogal wat ijzerslakken 
gevonden die wijzen op lokale ijzerproductie. 
BAAC heeft de gemeente inmiddels geadviseerd 
het beoogde bouwkavel vlakdekkend op laten 
graven.  
Goof van Eijk 
 
De Heemzolder: Vessem, Winterle, 
Knegsel 
De heemkundevereniging ‘De Hooge Dorpen’ 
beschikt over een eigen werkruimte. Voor 
bijeenkomsten van het bestuur en van 
werkgroepen is de ruimte uitermate geschikt. Ook 
andere leden en bezoekers kunnen op de 
heemzolder terecht: op woensdagmiddag tussen 
14.00 en 16.00 uur. Zij kunnen dan gewoon eens 
rondneuzen en kennisnemen van het vele 
materiaal van de vereniging. De 
heemkundevereniging ‘De Hooge Dorpen’ beschikt 
over boeken, tijdschriften, historische kaarten, 
archeologische vondsten, boerenwerktuigen, foto’s 
en andere verzamelingen. Het loont de moeite om 
eens binnen te lopen.  
 
Wat betekent de heemzolder voor de lokale 
archeologie? 
De heemkundevereniging houdt zich actief bezig 
met het bodemarchief in ons heemgebied. De 
dorpen Vessem, Wintelre en Knegsel zijn rijk aan 
vindplaatsen. Volgens de ‘wet van Maltha’ heeft 
Nederland zich verplicht om zuinig om te gaan met 
cultuur-historie in de bodem. Bij grootschalige 
projecten is daarom een archeologisch onderzoek 
verplicht. De laatste jaren heeft dit geleid tot 
onderzoek van de bodem in Vessem (het centrum 
op de plaats van De Boogerd en de school, de 
Flinkert en de Lange Ekker) en Knegsel (Alleman). 

Door bemiddeling van onze vereniging zijn de 
resultaten van de opgravingen in het centrum van 
Vessem gevisualiseerd zodat iedereen er kennis 
van nemen (Zie afbeelding 1).Voor de toekomst 
staan nieuwe onderzoeken ten behoeve van 
uitbreidingen in onze dorpen op het programma. 

 
Afbeelding 1. Een bronzen plaquette op de plaats 
in Vessem waar indertijd boerderijen uit de 11de 
eeuw stonden. 
 
De rapporten van archeologische opgravingen in 
onze dorpen worden ons regelmatig toegestuurd. 
Verder bestaat de mogelijkheid voor 
heemkundeleden om actief mee te werken aan 
een opgraving (aanmelden bij het bestuur).  
Op de heemzolder kunnen we twee belangrijke 
archeologische collecties laten zien. Het betreft op 
de eerste plaats een steentijdverzameling van ons 
heemkundelid Kees Huijbers. Pijlspitsen, mesjes 
en krabbers naast talrijke ‘vuurstenen afslagen’ 
zijn te zien in één van de vitrines. Alle vondsten 
zijn door Kees gedaan op akkers in ons 
heemgebied. (Zie afbeelding 2) 

 
Afbeelding 2. Een klein deel van de stenen 
werktuigen die door Kees Huijbers werden 
gevonden op akkers. 
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De tweede collectie betreft een achttal urnen met 
daarin verbrande resten van menselijk 
botmateriaal die gevonden zijn aan de Urnenweg 
te Knegsel in 1934*. (zie afbeelding 3) 
 

 
Afbeelding 3. Een urn met verbrand, menselijk 
botmateriaal zoals die werd aangetroffen in het 
urnenveld te Knegsel. 
 

Deze urnen werden indertijd door de archeologen 
geschonken aan de gemeente Vessem c.a.. 
Jarenlang waren de urnen te bewonderen in het 
Vessemse gemeentehuis. Door de gemeentelijke 
herindeling belandde de collectie in het 
gemeentehuis Eersel op zolder. Op ons verzoek is 
de collectie door de gemeente Eersel aan de 
Hooge Dorpen in bruikleen gegeven. 
 
Naast de genoemde collecties zijn er nog wat 
losse vondsten te zien zoals een deurklopper, een 
schaal uit de 18de eeuw, aardewerkscherven (van 
de 7de tot 19de eeuw), pijpenkoppen en andere 
curiosa. 
Mat Theunissen 
 
*) W.C. Braat, !936 Een urnenveld te Knegsel (Gem. 
Vessem), Oudheidkundige Mededelingen uit 
Rijksmuseum van Oudheden 17, 38-46. 
 
 
 

 
 
 
 

PLANNEN VOOR WOENSDAGAVONDEN 
 
 
Om een bezoek aan het Archeologisch centrum op 
woensdagavond nog leuker en interessanter te 
maken hebben de koppen bij elkaar gestoken. We 
merken dat leden vooral komen als er iets 
concreets (te doen) is, zoals een lezing of cursus.  
 
Er zijn goede voorbeelden uit het verleden, zoals 
het verwerken van de vele dozen uit Uden, die met 
een groep werden gedetermineerd of de 
tekencursus met Hemaservies.  
 
De avond bestaat uit een combinatie van iets doen 
met archeologisch materiaal, samenwerken, een 
klus klaren, kennis vermeerderen, vaardigheden 
opdoen en nuttig bezig zijn voor het Archeologisch 
Centrum.  
 

We denken aan een serie van avonden met een 
bepaald thema, zoals  
o Vondsten verwerken van een bepaalde 

opgraving van het begin tot aan een 
rapportage en of tentoonstelling.  

o Een tekencursus om diverse vondsten vast te 
leggen, ervaring is niet nodig.  

En dat natuurlijk onder de bezielende begeleiding 
van Ben, Dirk en of Nico.  
 
We zijn momenteel bezig om onderwerpen en 
materiaal te verzamelen. En zullen per email een 
oproep doen als we gaan starten. Als jullie nog 
andere suggesties hebben dan horen we dat graag 
via awnafdeling23@wanadoo.nl 
 
Ellen van der Steen  
 

 



9 

VERVOLG ‘VROEGER ONDER JE VOETEN’ 
 
 
In de vorige AVKP-actueel hebben we jullie 
gevraagd een viertal vragen te beantwoorden die 
betrekking hadden op de bevordering van de 
betrokkenheid van met name de jeugd bij het 
culturele erfgoed. Dit naar aanleiding van een 
vraag van de Werkgroep Educatie van de AWN.  
 
De werkgroep heeft twee pijlers van beleid 
geformuleerd: 
1) Het betrekken van de jeugd bij de activiteiten 

van de vereniging, zoals het laten meedoen 
aan opgravingen, veldverkenningen en 
werkgroepactiviteiten. 

2) Een aanbod van voorlichting en educatie 
vanuit de AWN naar het onderwijs, zoals b.v. 
het samenstellen van lesbrieven en het geven 
van gastlessen en het verzorgen van 
excursies/ rondleidingen voor 
basisschoolleerlingen. Dit alles moet plaats 
vinden op structurele basis.  

 
Op de vier vragen hebben we 16 reacties 
gekregen waarin werd aangegeven dat men op de 
één of andere manier graag iets zou willen 
betekenen voor de jeugd m.b.t. (archeologische) 
educatie, hetzij daadwerkelijk op school, hetzij 
door het aanleveren van ideeën. Ook werd 
aangegeven dat er al regelmatig activiteiten op 
scholen werden ondernomen. 
Enkele mensen gaven aan inderdaad behoefte te 
hebben aan scholing. 
 
Waar streeft de AWN naar? 
Naar aanleiding van bovengenoemde 2 pijlers 
zoekt het bestuur van de AWN naar nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Concreet wordt hierbij 
gedacht aan samenwerking in de regio met 

provinciale- en stedelijke Erfgoedinstellingen en 
musea met een archeologische collectie. 
In dit kader is in september/oktober 2008 een 
enquête afgenomen van provinciale 
Erfgoedinstellingen. Daaruit blijkt onder meer dat 
er vanuit deze instellingen grote belangstelling 
bestaat om met de AWN afdelingen samen te 
werken voor het uitdragen van de oudere 
geschiedenis naar het onderwijs. 
Er lijken bij musea, archeologische erven, 
verenigingen en op particulier gebied al veel 
initiatieven te bestaan waarbij aansluiting kan 
worden gezocht. 
 
De afdelingen krijgen als het beleid wordt 
uitgevoerd de beschikking over de Leskist ‘Een 
koffer vol scherven’ van Erfgoed Nederland. Deze 
bestaat uit een determineeropdracht m.b.t. de 
eigen regio. Hierin zit divers basismateriaal dat 
aangevuld kan worden met informatie en materiaal 
uit de omgeving. Deze kan zo nodig worden 
aangevuld met “eigen” vondsten en een extra 
beschrijving bij museumbezoek of eventueel 
begeleiding bij het bezoek. 
Als het beleid tot uitvoering komt zal er een traject 
voor scholing worden aangeboden bij voorkeur in 
samenwerking met de provinciale 
Erfgoedinstellingen. Uit de uitgevoerde enquête 
onder provinciale Erfgoedinstellingen in 
september/oktober 2008 geven zij allen aan 
samen te willen werken met de AWN.  
Het is nog even afwachten of en wanneer het 
beleid zal worden uitgevoerd, maar de reacties op 
de enquête geven aan dat binnen onze afdeling 
voldoende belangstelling bestaat voor dit initiatief 
van de AWN. 
 
Ine Pulles 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 
 
Vrolijk van vuil en grond 
Lekker in de aarde wroeten blijkt gezond te zijn! 
 
Volgens onderzoek van de Universiteit van Bristol 
zit er in grond een bacterie die je vrolijk maakt. Het 
gaat om de bacterie mycobacterium vaccae. Die 

stimuleert de hersens om serotonine aan te 
maken, een chemisch stofje dat ook in 
antidepressiva gebruikt wordt. De bacterie komt 
voor in stof, vuil en dus ook in (tuin)grond.  
Groei en Bloei, januari 2009 
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DE BIBLIOTHEEK 
 
 
Graag willen Willemien van de Wijdeven, Els 
Mulder en ik het gebruik van de bibliotheek 
toelichten.  
Het Bureau Archeologie van de gemeente 
Eindhoven en Helmond en de AVKP hebben 
gezamenlijk een bibliotheek. Periodiek is er 
overleg over de samenwerking en samenstelling 
van deze bibliotheek.  
 
Het materiaal in de bibliotheek bestaat uit boeken, 
tijdschriften en de Multimedia zoals Video, DVD en 
Cd-roms. Voor medewerkers van het 
Archeologisch Centrum (AC) is het studie- en 
werkmateriaal. Voor leden zijn de boeken, 
tijdschriften en de Multi media te raadplegen op de 
woensdagavonden.  
 
Voor het uitlenen van materiaal gelden de 
volgende regels: 
o Alléén de boeken met een groene stip kunnen 

worden geleend voor gebruik buiten het 
Archeologisch Centrum. 

o Geleende boeken worden door de lener zelf 
genoteerd op de uitleenlijst, de uitleentermijn is 
4 weken. 

o Tijdschriften kunnen niet worden uitgeleend. 
o Ingebonden jaargangen worden dus ook niet 

uitgeleend. 
Afwijken van bovengenoemde uitleenregels kan 
alleen in overleg met Willemien van de Wijdeven 
(w.vd.wijdeven@eindhoven.nl). 
 
Voor binnenshuisgebruik van geleende boeken 
geldt, dat op de plaats waar het boek hoort te 
staan een (gele) uitleenkaart komt te staan. Voor 
uitleg en advies kun je terecht bij Willemien of 
Carel. 
 
Vindplaats en internet 
De bibliotheek is op woensdagavond toegankelijk 
voor de AVKP leden. De catalogus van de 
bibliotheek is te vinden op: 
www.archeologie.eindhoven.nl 
Klik vervolgens in de kolom links “Bibliotheek” aan. 
Klik vervolgens rechts; ”Ga verder naar catalogus“ 
aan. Hier kun je zoeken op titel, onderwerp. 
auteur, et cetera. Tijdschriften zoek je via de titel 
van het tijdschrift.  
 

De boeken zijn verdeeld in de volgende rubrieken: 
o STE Steentijd (tot 2000 v.C.)  
o BIJT Brons- en IJzertijd (2000 v. C. - 0)  
o ROM Romeinse tijd(0 - 400 n.C.)  
o VVM Vroege en Volle Middeleeuwen (400 - 

1200)  
o LMN Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (na 

1200)  
o MPE Meerdere perioden  
o MTB Methoden & technieken, beleid, 

repertoria  
o GES Geschiedenis en bouwgeschiedenis  
o MME Multimedia  
o GEO Geografie  
o RKS Reeksen  
o TS Tijdschriften 
 
Binnen een rubriek worden de boeken verder 
ingedeeld op volgnummer. De vindplaats van de 
boeken is terug te vinden in de catalogus onder 
het plaatskenmerk. 
 
De codering is als volgt opgebouwd: rubriek met 
daaraan gekoppeld een nummer, de reeksen 
hebben een rubrieknummer en daarna een cijfer, 
jaargangen worden meestal vast gerubriceerd met 
daarna het jaartal. 
 
Aankoopbeleid 
Bureau Archeologie koopt publicaties over de 
archeologie van zuidoost-Brabant en andere voor 
de archeologie van zuidoost-Brabant relevante 
publicaties. 
AVKP koopt die boeken die de leden echt relevant 
vinden. Meestal zijn het streekgebonden 
publicaties. Soms “werkmateriaal” en soms een 
extra exemplaar omdat er veel vraag naar is. 
Aanvragen kun je indienen bij het bestuur en bij 
Carel van den Boom. 
 
Vraag 
Graag willen wij de bibliotheek toegankelijk maken 
en er ook een rustige werkplek van maken 
suggesties voor verbetering zijn welkom. Ook 
willen we graag dat de collectie voldoet aan de 
behoefte van de leden en daarom graag 
meedenken bij het aanschafbeleid. 
 
Carel van den Boom 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Periode januari tot en met maart 2009. 
 
 
Rapporten 
Liesbeth Van den Bruel, Archeologisch onderzoek 
Gemert –Bakel, Berglaren en Molenakker, 
Een legerkamp uit de achttiende eeuw? 
Inventariserend veldonderzoek – proefsleuven, 
rapport 16, Eindhoven februari 2008 
 
Onderzoeksrapporten van de in 2008 en 2009 
door de SRE Milieudienst uitgevoerde 
archeologische onderzoeken in de regio Zuidoost 
Brabant. 
 
Ria Berkvens, Archeologisch bureauonderzoek 
Meerheide 111 te Duizel 
24 april 2008. 
Status: definitief. 
 
Jeroen de Vries, red. Ria Berkvens, Archeologisch 
bureauonderzoek Rosheuvel te Eersel 
24 juli 2008 
Status: definitief. 
 
Jeroen de Vries, red. Ria Berkvens, Archeologisch 
bureauonderzoek MFA te Wintelre Gemeente 
Eersel 
22 augustus 2008. 
Status: definitief. 
 
Jeroen de Vries, red. Ria Berkvens,  Archeologisch 
bureauonderzoek LOP Langereijt Gemeente 
Oirschot. 
4 oktober 2008 
Status: definitief 
 
Jacob Schotten, Archeologisch bureauonderzoek 
Woningbouwlocatie Duizel- Noord te Duizel 
gemeente Eersel. 
10 oktober 2008. 
Status: concept. 
 
Jeroen de Vries, red. Ria Berkvens, Archeologisch 
bureauonderzoek LOP Stille Wille. 
Gemeenten Oirschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek 
November 2008. 
Status: definitief. 
 

Ria Berkvens, comtr. Jacob Schotten, Quickscan 
Archeologie Openluchttheater Mariahout 
gemeente Laarbeek. 
December 2008. 
Status: definitief. 
 
Jeroen de Vries, Jacob Schotten, red. Ria 
Berkvens, Archeologisch bureauonderzoek 
woningbouwlocatie Boterbogten te Steensel  
16 januari 2009 
Status: definitief. 
 
Jacob Schotten, Michiel Wagemans,  
Archeologisch bureauonderzoek Renovatie 
gemeentehuis Venray, gemeente Venray. 
18 februari 2009 
Status: concept. 
 
Michiel Wagemans en Ria Berkvens, 
Archeologisch bureauonderzoek Komplannen 
Knegsel, Duizel en Wintelre. 
04 maart 2009 
Status: definitief. 
 
A. ter Wal, Geldrop Papenvoort 
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven, BAAC, rapport A-08.0278, februari 
2009, status: definitief. 
Conclusie BAAC: Naar Kwaliteitsnormen 
Nederlandse Archeologie: Niet behoudenswaardig  
 
O. Brinkkemper, E. Theunissen e.a., Vakken in 
vlakken, Archeologische kennis in lagen 
NAR rapporten 32 
 
Boeken 
C. Dippold , S. Zühlecke, D. Scheja, Westerwälder 
Gebrauchsgeschirr von der Mitte des 19 
Jahrhunderts bis in die 1960 er Jahre, 
Teil1 Texte und tirmenverzeichnis 
Nürnberg 2008  
 
Eindredactie  O. Thiers, Noordbrabants Historisch 
Jaarboek Deel 25  2008 
Erfgoed Brabant, Den Bosch 2009 
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VAN DE LEESTAFEL EN LEESPLANK 
 
 
Noordbrabants Historisch Jaarboek,  
deel 25 
Dit deel van het HJB is het laatste deel dat formeel 
tot stand komt onder auspiciën van de Brabants 
Regionale Geschiedbeoefening (BRG). Dit komt 
door de fusie van de BRG, De Brabantse 
Museumstichting (BMS) en de Stichting het 
Brabants tot: Erfgoed Brabant.  
 
Het is te verwachten dat er jaarlijks een publicatie 
komt met wetenschappelijke artikelen en recensies 
over de (Noord) Brabantse geschiedenis. 

Ottie Thiers en haar redactie zijn erin geslaagd om 
een verantwoorde selectie te maken uit de talrijke 
publicaties. 
 
In een In Memoriam door A. Bijsterveld en P. 
Nissen wordt Prof. H. van den Eerenbeemt  
herdacht die tussen 1956 en 1996 het fundament 
legt voor de huidige wetenschappelijke 
geschiedbeoefening in Noord Brabant. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

ACTUALITEIT VAN OMGRACHTE LANDELIJKE BEWONING  
 
 
Moated sites zijn belangrijke monumenten en 
getuigen van laatmiddeleeuwse landelijke 
bewoning. In Vlaanderen komen ze met een veel 
hogere dichtheid voor dan in Nederland. Aan beide 
zijde van de grens onderwerp van lezingen in één 
en dezelfde week. 
 
Op 21 maart organiseerde de Dienst Erfgoed van 
de provincie Antwerpen in Lier de jaarlijkse infodag 
archeologie. Speciaal bedoeld voor amateur-
archeologen, verenigingen en vrijwilligers. Dit jaar 
stond het thema 'sites met walgracht' centraal.  
Na introductie van de walgracht als exponent van 
laatmiddeleeuwse bewoning waarbij aandacht voor 
zaken als definitie, onderzoeksgeschiedenis, 
typologie en morfologie, distributiepatronen, 
kenmerkende elementen en bronnen door 
Bourgeois volgden een viertal workshops.  
Bauters (provincie Oost-Vlaanderen) 
concentreerde zich op het gebruik als drager van 
de ruimtelijke planning. Levenstraject, detectie in 
het landschap en sociale context stonden centraal 
bij Tys (VU Brussel), terwijl toponiemen als 
hulpbron van de archeologie door Beyst 
(heemkundewerkgroep Gouw Antwerpen) werden 
gepresenteerd. De schilderskaart van Jacques 
Horenbaut uit 1619 als bron van inventaris van 65 

sites rondom Gent was de kern van het verhaal 
van Laleman (stad Gent). 
 

 
 
Op 17 maart presenteerde Sem Peters (BAAC) de 
historie en archeologie van Moerenburgh in Tilburg 
en Gagelbosch in Eindhoven in 't Oude Slot in 
Zeelst. De juiste plek ook om de wens uit te 
spreken dat de resultaten van de hier in een grijs 
verleden verrichte opgraving worden 
geboekstaafd. 
 
Bart Beex  
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OP DE HOOGTE BLIJVEN 
 
 
De hoeveelheid informatie over archeologie is 
enorm. Een abonnement op een Nieuwssite kan je 
helpen de voor jou interessante dingen te 
selecteren. Twee van dergelijke sites willen we 
graag onder jullie aandacht brengen. 
 
Erfgoed Nederland 
De website van  Erfgoed Nederland bevat onder 
‘Nieuws’ een overzicht van tal van activiteiten over 
erfgoed, waaronder ook archeologie valt. Deze site 
biedt een zogenaamd een RSS-feed aan, 

herkenbaar door dit oranje blokje of . Het 
wil zeggen dat je een soort abonnement op die site 
kunt nemen, waarmee je automatisch het laatste 
nieuws ontvangt. Zie  
http://www.erfgoednederland.nl/rss/newsfeed.xml 
voor meer informatie en om, als je daar 
belangstelling voor hebt, een gratis abonnement te 
nemen. 
 

Erfgoedstem 
De Erfgoedstem is een e-mail nieuwsbrief die 
wekelijks aan de hand van in kranten en andere 
media verschenen nieuws een breed overzicht 
geeft van wat er gaande is in de Erfgoedwereld. 
Deze digitale Nieuwsbrief is het initiatief van een 
groot aantal organisaties waaronder het 
projectbureau Belvedere, Het Nationaal 
Restauratiefonds, BOEi, De stichting ErfgoedLab, 
Bureau Buiten, De Erfgoedvereniging Heemschut, 
projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
de gemeente ’s-Hertogensbosch. 
Ook deze nieuwsbrief is gratis. Meer informatie op  
http://erfgoedstem.nl/nieuwsbrief/  . Daar staat ook 
hoe je je kunt abonneren. 
 
Tonnie van de Rijdt 
 
 

 
 
 

EXCURSIE FEBRUARI 
 
 
Op de eerste prille lentedag van het jaar 
verzamelden 20 leden van onze vereniging zich in 
het stationshal van Eindhoven. We gingen een 
excursie maken naar Den Haag. In de drukke trein 
vond ieder gauw een zitplaats. Bij station Den 
Haag CS stapten we gewapend met een 
strippenkaart in de tram naar het Museon. In het 
museum zochten we eerst de Nederlandse 
archeologische collectie op waaronder het 
onderwerp ‘De eerste kustbewoners’. Daarnaast 
waren er vele thema’s zoals oorlog en vrede, 
klimaat en het oude Egypte. Op zich is de collectie 
interessant, maar het geheel is vooral op kinderen 
gericht. Het karakteristieke gele gebouw is tevens 
bijzonder omdat het ontworpen is door de 
beroemde architect Berlage.  
Met de tram reden we terug tot aan het Binnenhof 
om ergens te kunnen lunchen. Tegenover de 
ingang van het parlementsgebouw vonden we een 
eetgelegenheid. Toevallig had het gediend als 
kantoor van Luns. Na een uitgebreide lunch 
hervatten we onze rondwandeling op zoek naar 
metrostation Grote Markt. Na enig gezoek stuitten 
we op een blijde gospelband die ons de weg naar 
boven wilden wijzen. Eigenwijs als we zijn daalden 
we toch naar beneden af om bij het juiste station 

archeologische vondsten in het plaveisel te 
bekijken. De route terug liepen we door het 
Binnenhof om 
naar de 
bouwhistorie 
van de 
Ridderzaal met 
tekst en uitleg 
van Haro en 
Jelle te 
luisteren.  
Gauw 
wandelden we 
naar de trein 
om ons naar 
Eindhoven te 
laten brengen. 
Als afsluiting 
zochten we 
een restaurant 
uit om te gaan 
eten op eigen 
kosten. 

Vondsten plaveisel metro Grote Markt 
 
Frank de Kleijn 
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ARCHEOLOOP “LANGS DE ROMEINSE WATERLEIDING RICHTING 
KEULEN 
 
 
Na een succesvolle reis en wandeling in Schotland 
is inmiddels de volgende meerdaagse Archeoloop 
gepland. Deze gezamenlijke wandeling begint op 
19 juni 2009 in Urf, ten zuidoosten van 
Schleiden.en gaat langs de restanten van de 
Romeinse waterleiding naar Keulen. Er wordt in 
drie dagen zo’n 40 tot 50 kilometer gelopen.  
De kosten voor drie dagen met twee  
overnachtingen in huisjes bedraagt € 135 euro. 
Ieder AVKP lid kan een introducé meenemen.  

Inschrijving dient voor 18 april plaats te vinden 
want op 19 april wordt vastgesteld of er voldoende 
belangstelling is om de reis definitief door te laten 
gaat.  
Meer informatie over de reis, wijze van inschrijving 
en betaling, vind je op de website van AVKP: 
awnafdeling23@wanadoo.nl. Als je nog vragen 
hebt mail dan Herbert Vorwerk 
h.vorwerk@chello.nl. 

 
 
 
 
 

RO-GROEP 
 
 
Terugkomavond RO-cursus 
Vorig jaar is met groot succes (meer dan 60 
deelnemers) samen met Brabants Heem een 
cursus van vier avonden gegeven voor lokale 
archeologische werkgroepen / heemkundekringen 
over gemeentelijk archeologiebeleid.  
Op 16 maart jl. was er een ‘terugkomavond’ met 
ruim dertig deelnemers. Op die avond werd de stof 
uit de cursus kort herhaald en dan met name alle 
gevolgen voor archeologie van de nieuwe wet op 
de Ruimtelijke Ordening. In kleine groepjes werden 
daarna ervaringen uitgewisseld bij het ontwikkelen 
van gemeentelijke archeologische kaart. Een 
thema dat in veel gemeente speelt en waar heel 
wat vragen over leven. In de discussie daarna 
kwamen nog tal van vragen aan de orde, die 
deelnemers vooraf hadden kunnen inleveren. 
Bijvoorbeeld hoe en waar meld je aantasting van 
archeologische monumenten of overtredingen van 
vergunningen en hoe regel je toestemming voor 
begeleiding of opgraving door vrijwilligers voor 
vrijgegeven terreinen. De RO-groep zal dit op 
papier zetten en dat komt dan ook voor alle AVKP-
leden ter beschikking. Meer hierover in een 
volgende AVKP-actueel. 
 
Nieuwe cursus in 2010 ?  
We hebben van verschillende kanten vragen 
gekregen om de cursus opnieuw aan te bieden. 
Ook bij de landelijke AWN is daar belangstelling 
voor. We streven ernaar in 2010 in ieder geval 
weer een cursus te organiseren, specifiek voor 

Brabant (en dan samen met Brabants Heem) of 
landelijk. AVKP leden zullen daar tijdig over 
worden geïnformeerd. 
 
Aanvulling voor Verleden wordt Heden  
In 2004 (en herdruk in 2006) hebben we als AVKP 
een publicatie uitgebracht over de bijdrage van 
vrijwilligers aan gemeentelijk archeologiebeleid. 
Die publicatie is voor het grootste deel nog steeds 
actueel en we krijgen er ook nog steeds 
bestellingen voor. Echter, er is met ingang van de 
nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening (juli 2008) 
veel veranderd in alle procedures voor ruimtelijke 
ordening en dat heeft de nodige consequenties 
voor vrijwilligers bij het volgen en beïnvloeden van  
het gemeentelijk beleid. Zo is goedkeuring van een 
bestemmingsplan voor de provincie komen te 
vervallen en dat betekent daarmee ook het 
vervallen van het indienen van bedenkingen bij de 
provincie. Dit alles en wat je dan nog wel aan 
mogelijkheden hebt wordt uitgelegd in een 
Aanpassingen voor Verleden wordt Heden. 
AVKP leden kunnen deze aanpassing / aanvulling 
opvragen bij het secretariaat. 
 
Begeleiden en opgraven door 
vrijwilligers op vrijgegeven terreinen 
Volgens de wet op de Archeologische 
Monumentenzorg hoeft er bij een verstoring van 
minder dan 100 m2 geen archeologische 
onderzoek en dus bescherming plaats te vinden. 
Gemeenten kunnen daar eigen normen voor 
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vaststellen, zowel hoger als lager. Veel gemeenten 
doen dat nu ook en leggen dat vast in hun 
gemeentelijk archeologiebeleid. Het betekent dat 
kleine maar archeologisch interessante gebieden 
worden ‘vrijgegeven’.  
We willen stimuleren en ondersteunen dat 
vrijwilligers dan de gelegenheid krijgen 
waarnemingen of een opgraving te doen. Dat heeft 
de meeste kans van slagen als de gemeente dat 
actief ondersteund, door bijvoorbeeld daarover 

afspraken te maken met de vergunninghouders / 
uitvoerders. 
 
De RO-groep kan ondersteuning bieden zowel 
voor het maken van afspraken waarover met de 
gemeente, bij het aanvragen van een 
opgravingvergunning bij de RACM en bij het 
plannen en uitvoeren van waarnemingen of een 
opgraving.  
 
Tonnie van de Rijdt 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN – 2 
 
 
3500 jaar cultuur Hoogeloon 
Bart Beex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENK EN PRAAT MEE OVER RECONSTRUCTIE LANDELIJK BRABANT 
 
 
In een groot deel van Brabant gaat de komende 
jaren weer veel ‘op de schop’. Het heeft te maken 
met natuurontwikkeling, beekherstel en de 
zogenaamde reconstructie. De reconstructie vindt 
zijn oorsprong in de problematiek van de 
intensieve veehouderij. Door herinrichting van het 
platteland worden deze problemen aangepakt met 
gelijktijdig de doelstelling ‘het platteland 
economisch vitaal, groen en leefbaar te houden’.  
De regie van het reconstructiebeleid is in handen 
van de provincie. Brabant is ingedeeld in zeven 
reconstructiegebieden (en twee ‘extra gebieden in 

West Brabant die niet onder de Reconstructiewet 
vallen.). Binnen de AVKP hebben we met zes 
gebieden te maken, waarbij de gebieden Beeze 
Reuzel, Boven Dommel en de Peel een volledige 
of een heel grote overlap hebben. Maar we 
hebben ook te maken met De Meijerij (Best, Son 
en Breugel, Boxtel), Peel & Maas (Veghel, Boekel, 
Uden) en Maas & Meierij (Schijndel).  
Elk reconstructiegebied maakt ‘Gebiedsplannen’ 
die de toekomst van het platteland vormgeven. In 
de commissies die deze gebiedsplannen opstellen 
zijn belanghebbenden vertegenwoordigd zoals 
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gemeenten, landbouworganisaties (ZLTO) en 
natuur en milieuorganisaties.  
 
Peelland als inspirerend voorbeeld 
In de meeste reconstructiecommissies is 
cultuurlandschap en archeologie niet afzonderlijk 
vertegenwoordigd. Dit belang is ‘ondergebracht’ bij 
de Brabantse Milieufederatie (BMF), met alle 
beperkingen van dien (beperkte deskundigheid 
voor dat aspect en daardoor ook te weinig oog 
voor archeologie en de vroege historie van het 
landschap). Peelland is daar een positieve 
uitzondering op. Daar heeft het SAS (Stichting 
Archeologisch Samenwerkingsverband voor de 
regio Helmond / de Peel) vanaf het begin een stem 
gehad in de planontwikkeling. In opdracht van de 
SAS (en gefinancierd door de Reconstructie) is de 
historie van het Peelgebied onderzocht en 
beschreven (Biografie van Peelland) en zijn mede 
op basis daarvan deelplannen gemaakt voor 
herinrichting van het landschap. Jan Timmers 
heeft, aansluitend aan de ledenvergadering twee 
voorbeelden toegelicht (Heihorsten in Someren en 
de Astense Aa). Jan Timmers is namens de SAS 
een dag per week werkzaam op het Steekhuis 
voor het reconstructiegebied de Peel en dat is ook 
uniek. Jan kan zich daardoor ‘met alle plannen 
bemoeien’ en die bekijken vanuit cultuurlandschap. 
 

Oproep 
De situatie zoals in Peelland, inbreng vanaf het 
begin, is in andere gebieden niet meer mogelijk. 
Gebiedsplannen zijn al voor een groot deel 
opgesteld. Over de nadere invulling daarvan is nog 
wel mee te denken en vorm te geven.  
We roepen mensen op die daar voor hun eigen 
gemeente / regio interesse voor hebben. Wij willen 
dan zo nodig de contacten leggen met de 
reconstructiecommissie om die inbreng te 
realiseren en we zullen onze leden die daar aan 
mee willen gaan doen ondersteunen, bijvoorbeeld 
door een uitwisseling tussen hen te organiseren en 
zelf als vraagbaak de fungeren. 
En waarschijnlijk zijn er leden via andere 
organsiaties actief bij de ontwikkeling van 
reconstructieplannen betrokken. Dat horen we dan 
ook graag, zodat we jullie ervaringen en kennis 
aan anderen kunnen doorgeven. 
 
Meer weten  
Informatie voor de reconstructie en de vele 
daarmee verbonden activiteiten is te vinden op 
http://www.brabant.nl/Beleid/Ruimtelijke%20ontwik
keling/Programma%20Landelijk%20Gebied.aspx 
 
Tonnie van de Rijdt 
 

 
 
 
 

KASTEEL ASTEN  
 
 
Op de website van het kasteel Asten 
(www.kasteelasten.nl) is sinds kort eindelijk de 
video te bekijken die in 2007 is gemaakt over het 
Masterplan van het Kasteellandschap Asten. De 
video is te vinden onder Links, onderaan Video.  
 
Het project is een initiatief van de Stichting Behoud 
Kasteelerfgoed Asten en wordt financieel 
ondersteund door een projectsubsidie Belvedere 
en een Europese Leader+ bijdrage. Het project 
streeft naar het herstel van de oude bouwkundige 

en landschappelijke relatie tussen het kasteel en 
zijn omgeving. De kasteelboerderij werd vanaf de 
jaren tachtig verbouwd tot inmiddels 10 
wooneenheden voor bijna 30(!) bewoners, 
waardoor de inrichting van het kasteelterrein 
steeds meer onder druk is komen te staan. Het 
Masterplan beoogt een zichtbaar en herkenbaar 
kasteelcomplex, als uniek en veelzijdig monument, 
in een groen, recreatief aantrekkelijk 
boerenlandschap dat herkenbaar is als beekdal, 
waarin gewoond en gewerkt wordt, en waarbij 

Impressie van de video 
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kasteel en landschap een onlosmakelijke eenheid 
vormen. Het plan doet daartoe een aantal concrete 
voorstellen. Zo streeft het plan voor het 
buitengebied naar het herstellen en toegankelijk 
maken van lanen, het plaatsen van solitaire 
bomen, het landschappelijk inpassen van kassen 
en schuren, en de bouw van twee streekeigen 
schaapskooien. Binnen het kasteelcomplex ligt er 
de suggestie om via bruggen en zichtrelaties de 
bouwhistorische samenhang tussen ruïne, bos en 
boerderij te herstellen. De wildgroei aan lelijke 
stallingen op het kasteelterrein wordt vervangen 
door de bouw van een tweetal aantrekkelijke 
schuren aan de buitenzijde van de grachtengordel. 
De bouw van een klein, eigentijds bospaviljoen zal 
een bescheiden 21e-eeuwse bijdrage leveren aan 
de 600-jarige bouwgeschiedenis van het kasteel 
en tegemoet komen aan de breed levende 
behoefte aan een expositie-, educatie- en 
ontvangstruimte. Op deze manier kan de ruïne 
haar huidige ongerepte, romantische uitstraling 
behouden. Misschien wel de hoeksteen van het 

plan is de lesbrief voor de omliggende 
basisscholen over de nog zichtbare middeleeuwse 
keuken in de kelder van de kasteelruïne. 
 
Eind maart is gestart met de bouw van de nieuwe 
kasteelbrug voor de kasteelboerderij, de toegang 
tot het kasteel. Met de bouw van de brug wordt de 
buitengracht weer in ere hersteld en zal er weer 
water rond het hele complex stromen. Tijdens de 
grondwerkzaamheden, waarbij ook velerlei kabels 
en leidingen worden verlegd, zijn de laatste resten 
van de houten palen van de grachtbeschoeiing en 
18e eeuwse brugpijlers uit de grond gehaald. Deze 
waarnemingen vormden het sluitstuk van het 
archeologisch onderzoek wat bijna twee jaar 
geleden startte. Binnenkort volgt hierover een 
meer uitgebreid verslag. Eind april zal de brug 
klaar zijn; tijdens de open kastelendag op tweede 
Pinksterdag zal de brug officieel worden geopend. 
 
Ria Berkvens 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT LIMBURG 
 
 
Romeins grafveld ontdekt in Greenport  
gebied te Maasbree 
In het glastuinbouwgebied Siberië in Maasbree 
blijken diverse archeologische vindplaatsen 
aanwezig te zijn. Een gespecialiseerd bedrijf is 
momenteel bezig om deze vondsten zorgvuldig uit 
te graven. Een van de archeologische vondsten 
blijkt een Romeins grafveld te zijn. 
 

 
Foto geleend van Archief /John Peters 
 
In één van de vindplaatsen, in het deelgebied Op ’t 
Zonneveld, zijn 3 zeer interessante vindplaatsen 
gevonden. Allereerst een grafveld uit de Romeinse 

tijd. Dit is een behoorlijk groot grafveld, waarvan 
tot nu toe 40 graven zijn onderzocht. In de graven 
bevindt zich onder andere aardewerk en verbrand 
bot. Uniek is dat tussen de graven ook een 
nederzetting uit de bronstijd zichtbaar wordt. 
Verder zijn er 2 nederzettingen uit de IJzertijd 
aangetroffen (de periode van 400 voor Christus tot 
het jaar 0). Het betreft minimaal 2 boerderijen en 
enkele kleine graanschuren.  
Enkele vondsten worden vanaf 16 maart ook 
tentoongesteld in de ViewtureRoom. Dit 
informatiecentrum voor de regio Venlo is 
gehuisvest in het Greenporthuis in Venlo. 
Joost Geraets - JoGnet.nl 
 
Limburgse Archeologie Dagen  
In het Limburgs Museum te Venlo worden op 
vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2009 de eerste 
Limburgse Archeologie Dagen (LAD) 
georganiseerd. Dit archeologisch congres wil een 
ontmoetingsplaats zijn voor beroeps- en amateur-
archeologen, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, 
bedrijven en geïnteresseerden. Er is een markt 
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met archeologische bedrijven en instellingen. 
Behalve lezingen over actuele archeologische 
onderwerpen en ontdekkingen is er een top-10 van 
archeologische vondsten en de uitreiking van de 
Guillon-penning. Bovendien kunnen de 
deelnemers kennis en ervaring uitwisselen.  
 
De Limburgse Archeologie Dagen zijn een initiatief 
van het Limburgs Museum, de Archeologische 
Vereniging Limburg, het Steunpunt Archeologie en 
Monumenten en het archeologisch adviesbureau 
RAAP. De Provincie Limburg ondersteunt dit 
initiatief financieel. 

Informatie en inschrijven 
Meer gedetailleerde informatie over de Limburgse 
Archeologische Dagen en het programma kunt u 
binnenkort vinden op de websites van het 
Limburgs Museum 
(http://archeologiedagen.limburgsmuseum.nl) en 
de Archeologische Vereniging Limburg 
www.lgog.nl/archeologie.htm 
 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 100 personen 
per dag. Op tijd aanmelden is dus van belang. 
Redactie  

 
 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Jaarvergadering AVKP  
25 Maart vond onze jaarvergadering plaats, met 31 
deelnemers en vier afmelding. De vergadering was 
kort en krachtig, zoals ook het jaarverslag 2008 en 
de plannen voor 2009. De compacte weergaven 
van activiteiten en plannen is door de leden goed 
ontvangen. Dat zetten we zo dus door. 
Discussie en vragen gingen vooral over de 
activiteiten voor het komende jaar, zoals het gaan 
bieden van educatie op scholen, de invulling van 
de woensdagavonden en het maken van de 
vergelijkingscollectie voor vrijwilligers. Dit laatste 
staat al vele jaren ‘op de planning’. Bestuur en 
Activiteitencommissie hebben beloofd dat er dit 
jaar in ieder geval een begin mee wordt gemaakt. 
Aansluitend aan de vergadering liet Jan Timmers 
zien hoe de historie van het landschap gebruikt 
kan worden voor reconstructieplannen.  Een 
boeiend en inspirerend verhaal, zo bleek uit de 
reacties, maar ook aanleiding tot kritische vragen 
‘waarom zouden we historische 
landschapselementen willen herstellen. Stof dus 
om verder over na te denken en door te praten. Zie 
daarvoor ook ‘Denk en praat mee over de 
reconstructie’ eerder in deze ledenbrief.  
 
Algemene Ledenvergadering AWN in 
De Meern (Utrecht) 
Zaterdag 18 april 2009 in restaurant Castellum 
Novum, Castellumlaan 1 in De Meern (Utrecht) 

Aanvang 10.15 uur. ’s Ochtends vindt de 
ledenvergadering plaats met aansluitend een 
lunch.   
Het middagprogramma begint om 13.15 uur met 
een lezing door de stadsarcheoloog drs.E. 
Graafstal en aansluitend een rondleiding over het 
terrein De Hoge Woerd, waar de Romeinen rond 
50 na Chr. een castellum bouwden. Tussen 15.30 
en 16.30 uur is er een afsluitende borrel. 
Aanmelden (zo spoedig mogelijk) bij de algemeen 
penningmeester van de AWN, Gravenmaat 13, 
9302 GA Roden, of per e-mail: 
joop.bosch@zonnet.nl. De aanmelding dient te 
geschieden onder opgave van naam, adres, datum 
en handtekening. 
Deelname aan de jaarvergadering is gratis. Voor 
deelname aan de lunch en het middagprogramma 
(introducé(e) zijn welkom) dient men per persoon € 
15,00 over te maken op bankrekening 577808 
t.n.v. AWN te Roden. De jaarstukken en agenda 
worden aan degenen, die zich hebben aangemeld, 
zo spoedig mogelijk toegezonden. 
 
De ALV is een mooie gelegenheid andere 
AWN’ers te ontmoeten en te horen waar zij mee 
bezig zijn. en zeker het middagprogramma is 
een reis naar Utrecht waard. Als je gaat, laat dat 
dan ook even aan ons weten, dan kunnen we met 
één (of meer) auto’s gaan. 
 
Tonnie van de Rijdt  

 


