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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
JUNI 
Za 13 Presentatie boek en tentoonstelling 

“Onder heide en akkers”, Museum 
Kempenland Eindhoven* 

Wo 17  Lezing van Jan Broertjes over Geologie & 
archeologie*  

Za 20 Archeoloop Eifel  
Za 27  Contactdag Sectie Archeologie NBG en 

Brabants Heem, met een bezoek aan een 
opgraving in Tilburg** 

Za 27 Booronderzoek Odaberg in St. 
Oedenrode in vervolg op lezing Sem 
Peters** 

AUGUSTUS 
Za 15 Excursie Xanten* 
 
SEPTEMBER 
2+5 Piepercursus voor beginners** 
Za 19 Excursie Liesbeth. Nadere info wordt later 

rondgestuurd.  
 
Meer informatie over deze activiteiten met 
*  staat verderop in dit nummer 
**  wordt per Nieuwsflits rondgestuurd.  

 
 

Wist u dat... 
 
- er een Nieuwsflits verschijnt naast deze ledenbrief 
- de Nieuwsflits berichten bevat die niet kunnen wachten op óf pas bekend worden na het verschijnen van 

AVKP-actueel   
- de activiteiten met 2 sterren** uit bovenstaande activiteitenkalender zullen worden toegelicht in een 

Nieuwsflits  
- de Nieuwsflits per email wordt rondgestuurd 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Lezing Jan Broertjes op 17 juni 
Jan Broertjes vertelt over het ontstaan van het 
huidige Nederland in zijn lezing Geologie en 
Archeologie. De lezing begint om 20 uur aan de 
Deken van Somerenstraat 6 te Eindhoven. Lees 
meer op pagina 6. 
 
Excursie Xanten 
Op 15 augustus gaat de excursie naar het 
archeologisch themapark en archeologisch 
museum in Xanten. Als de tijd het toelaat wordt 
nog een bezoek gebracht aan de kerk in Kalkar, 
waar zich veel bijzondere altaarstukken bevinden. 

Geef snel aan of je belangstelling hebt, dan 
kunnen we het vervoer tijdig regelen.  
 
Twee sterren activiteiten  
Op dit moment is er geen aanvullende informatie 
bekend over activiteiten met twee sterren** uit de 
activiteitenkalender op de eerste pagina. Het gaat 
om de Contactdag Sectie Archeologie NBG en 
Brabants Heem, het Booronderzoek Odaberg in 
St. Oedenrode (beide op 27 juni) en de 
piepercursus voor beginners, begin september. 
Nieuwe informatie zal per Nieuwsflits worden 
toegestuurd.  

 
 
 
 
 

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen
Vergaderingen Cursus / lezing Feesten & borrels

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
     13 mei 2009

 Juni Juni Juni Juli Juli
Wk Wk Wk Wk
25 26 27 28

Ma 15 AC AVKP 22 29 6  

Di 16 23  30 7  

Wo 17 Lezing Jan Broertjes 24 Bestuursvergadering 1 8  

Do 18  25  2 9  

Vr 19 26  3  10  

Za 20 Archeoloop Eifel 27 Booronderzoek Rooi 4  11  

Zo 21  28  5  12  

Juli Juli Juli Augustus Augustus
Wk Wk Wk Wk
29 30 31 32

Ma 13  20 27  3
Di 14  21 28 4  

Wo 15  22 29  5  

Do 16  23 30  6  

Vr 17  24  31  7  

Za 18  25  1  8  

Zo 19  26  2 9  

Augustus Augustus Augustus Augustus September
Wk Wk Wk Wk
33 34 35 36

Ma 10 17  24 31
Di 11  18 25 1
Wo 12  19 26 2 Pieper kursus
Do 13  20 27 3
Vr 14  21 28 4
Za 15 Excursie Xanten 22 29 5 Pieper kursus
Zo 16  23 30 6

September September September September Oktober
Wk Wk Wk Wk
37 38 39 40

Ma 7 14  21 28
Di 8 15  22 29
Wo 9 16  23 30
Do 10  17  24 1
Vr 11  18  25 2
Za 12  19 Excursie Liesbeth 26  3
Zo 13  20  27  4
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VELDWERK  
 
 
Rustig in Eindhoven 
Voor het eerst sinds dertien jaar gelden is het even 
(?) rustig in opgravend Eindhoven. In 1996 vond in 
Eindhoven geen enkele opgraving plaats. Gaat dat 
ook voor dit jaar gelden? Aan het begin van dit jaar 
kon nog worden aangenomen dat er in elk geval 
enkele opgravingen zouden gaan plaatsvinden. De 
crisis in de bouwwereld blijkt oorzaak voor het 
uitstel van bouwprojecten, zoals die op het terrein 
van de voormalige Rembrandt-bioscoop aan de 
Vrijstraat in de middeleeuwse stadskern van 
Eindhoven en die van 't Hofke in de middeleeuwse 
dorpskern van Tongelre (gemeente Eindhoven).  
Het vooralsnog niet doorgaan van opgravingen 
heeft onder meer gevolgen voor educatieve taken 
van het Bureau Archeologie van de gemeente 
Eindhoven. Zo kon op enkele tientallen aanvragen 
van Nederlandse archeologie-studenten voor een 
stageplaats jammer genoeg niet worden ingegaan. 
Het afgelopen decennium hebben in Eindhoven 
bijna 50 aankomend archeologen een deel van 

hun stage doorgebracht. Ook voor de jaarlijkse 
basiscursus voor archeologisch veldwerk voor 
vrijwilligers, die sinds 1995 plaats vindt, is dit jaar 
geen opgraving beschikbaar, deze cursus kan 
daardoor niet plaatsvinden. 
 
Momenteel wordt op de woensdagavonden 
gewerkt aan de vondsten van een legerkamp 
Aalst. Lees meer hierover verderop in dit nummer. 
 
Budel 
Wel gaat in Budel een uitgebreid vervolgonderzoek 
plaatsvinden vanaf maandag 8 juni. Hier zijn ter 
plaatse van de voormalige Duitse school immers 
bijzondere Romeinse sporen en materialen 
aangetroffen. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door BAAC bv en zullen naar 
verwachting tien weken duren. Vrijwilligers kunnen 
zich melden via 
info@heemkundekringcranendonck.nl. 

 
 
 
In de regio 
Hieronder is een overzicht van opgravingen in de regio opgenomen.  

 
locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) datum 
Oirschot – Spoordonk 
(proefsleuvenonderzoek) 

BAAC 25 mei – juni 2009 

Oirschot – Gasthuisstraat 
(opgraving Middeleeuwen) 

Bilan 25 mei – juni 2009 

Son – centrum 
(opgraving Steentijd – Romeins – 
Middeleeuwen – Nieuwe tijd) 

BAAC 26 mei – juni 2009 

Asten – centrum 
(archeologische begeleiding 
Middeleeuwen – Nieuwe tijd) 

?? Juni – juli 2009 

Budel Noord 
(opgraving Romeinse nederzetting) 

BAAC Juni – juli 2009 

Nuenen, Luistruik 
(opgraving nederzetting IJzertijd-
Middeleeuwen) 

SOB Research Juli – aug 2009 

Bladel – Marktstaete 
(archeologische begeleiding Late 
Middeleeuwen – Nieuwe tijd) 

?? Juni – juli 2009 
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UIT DE REGIO 
 
 
Best als eerste subsidie voor 
archeologie 
Best heeft als eerste Brabantse gemeente subsidie 
van de provincie gekregen voor het opstellen van 
een archeologische beleidskaart. De provincie wil 
gemeenten stimuleren sneller een eigen 
archeologiebeleid te ontwikkelen. De gemeente 
Best maakt haar archeologiebeleid en kaart samen 
met archeologen uit de regio. Ook de 
heemkundekring wordt hierbij betrokken.  
Frank de Kleijn nav persbericht ED van 15-05-09  
 
Zichtbaar Erfgoed in Boekel 
Al vanaf de 12 de eeuw hebben op het 
Agathaplein diverse eenvoudige gebedshuizen 
gestaan, eerst onderhorig aan de St. Petruskerk in 
Uden en vanaf 1677 als zelfstandige parochie. 
In 1964 is in het centrum van Boekel een plein 
aangelegd. Er zijn toen sporen gevonden van de 
St. Agathakapel die gebouwd was voor 1358 én 
van de in 1832 gebouwde Waterstaatkerk die in 

1925 werd gesloopt. De begravingen van het 
bijbehorende kerkhof werden gedeeltelijk geruimd. 
In die tijd zijn de contouren van de kerk met witte 
kinderkoppen ongeveer op de oorspronkelijke plek 
ingelegd in het plaveisel. De generatie 
Boekelnaren van toen wisten wat die betekenden. 
 
In 1997 heeft een kleinschalig archeologisch 
onderzoek plaatsgevonden. Dit werd uitgevoerd 
door leden van de lokale Heemkundekring onder 
toezicht van een deskundige.Dit onderzoek wees 
uit dat het gebied belangrijk genoeg zou zijn om tot 
een opgraving over te gaan. Er waren 
aanwijzingen dat zich onder de Agathakapel nog 
resten zouden kunnen bevinden van een houten 
kerk of een vroeg Middeleeuwse nederzetting. 
 
Bij de aanleg van het geheel vernieuwde plein in 
2004 zijn proefsleuven gegraven en zijn de diverse 
funderingen en graven archeologisch onderzocht 
en opgetekend.  

Aarle-Rixtel – Mariengaarde 
(proefsleuvenonderzoek) 

BAAC Juli 2009?

Steensel – Boterbogten 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? Zomer 2009 

Eersel – Meerheide III 
(boor- en proefsleuvenonderzoek) 

?? Zomer 2009 

Bergeijk – Waterlaat 
(proefsleuvenonderzoek) 

ACVU – HBS Juni 2009 

Geldrop- Heggestraat 
(opgraving Late Middeleeuwen – Nieuwe 
tijd) 

?? 2009 

Nuenen – West 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2009 

Valkenswaard – Waalreseweg 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2009 

Son – Ikea 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2009 

Geldrop – Genoenhuis 
(opgraving late prehistorie) 

?? Augustus – september 2009 

Best – Aarle 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? November 2009 – maart 2010 

 

 
locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) datum 
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Vanuit de Heemkundekring is toen aangedrongen 
tot het wederom terugleggen van de contouren in 
het straatwerk. De funderingscontouren van de 
Waterstaatkerk zijn in het verdiepte gedeelte op de 
exacte plek met donkere stenen ingelegd, en 
geven vooral de toren met hoofdingang aan. Een 
heel mooi aanzicht en een soort kunstwerk in het 
plein. De resten van de kapel en de kerk alsmede 
de begravingen bevinden zich tot op heden onder 
het plantsoen met waterkunstwerk. Ook een 
gedeelte van het originele kerkepad is te zien aan 
de linkerkant voor het Gemeentehuis, en dateert 
uit 1887. 
 
We schrijven nu het jaar 2009 en zowel de 
Heemkundekring als de Gemeente Boekel willen 
graag duidelijk maken aan inwoners en bezoekers 
hoe belangrijk ons cultureel en religieus erfgoed is.  
Na diverse gesprekken met leden van de 
archeologische werkgroep, heeft de Gemeente 
opdracht gegeven voor een mooi stukje kunst met 
informatie. Dit past in het geheel van het plein, nu 
wordt zichtbaar wat eigenlijk de betekenis is van 
de “zwarte lijnen op het plein”.  
De informatie zuil is ontworpen door Terrence 
Pearson en metaalverwerkingsbedrijf Henk v.d. 
Broek zorgde voor de vervaardiging. Samen met 
de wethouder voor Kunst en cultuur Mevr.v. 
Boxtel-Arts verrichtte Dhr. Wilhemmus Smits de 
officiele onthulling op vrijdag 15 mei 2009. Dhr. 
Smits werd als laatste gedoopt in de 
Waterstaatkerk in 1925 voor de afbraak.  
Crista Pearson 
 
Cranendonck 
kasteel Cranendonck 
De werkzaamheden aan de reconstructie van de 
plattegrond van het middeleeuwse kasteel 
Cranendonck in het veld naderen hun voltooiing. 
Op Open Monumentendag, zondag 13 september 
2009 wordt een en ander tijdens een feestelijke 
middeleeuwse markt officieel gepresenteerd. 
 
Centrum Soerendonk 
Tijdens een archeologisch vooronderzoek in het 
centrum van Soerendonk (plan Dorpsakkers) is 
schervenmateriaal uit de Middeleeuwen 
aangetroffen, o.a. Pingsdorf. Er wordt geen 
vervolgonderzoek uitgevoerd. 
 
Budel 
Wel gaat in Budel een uitgebreid vervolgonderzoek 
plaatsvinden vanaf maandag 8 juni. Hier zijn ter 
plaatse van de voormalige Duitse school immers 
bijzondere Romeinse sporen en materialen 
aangetroffen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd door BAAC bv en zullen naar 
verwachting tien weken duren. Vrijwilligers kunnen 
zich melden via 
info@heemkundekringcranendonck.nl. 
Jac. Biemans 
 
Uden Sportpark Moleneind  
Na vooronderzoek via proefsleuven was het advies 
van BAAC om de bouwlocatie op het sportpark 
Moleneind in zijn geheel op te graven (zie ook 
AVKP–Actueel nr. 27 en nr. 30). Dit advies is door 
de gemeente niet overgenomen. Via een artikel in 
het Brabants Dagblad, liet de verantwoordelijke 
wethouder weten dat het college van B & W het 
belang van de vondsten onderstreepte en ‘ze veilig 
zou stellen’ zodat ze ‘bewaard zouden blijven voor 
het nageslacht’. In het zelfde artikel werd evenwel 
ook gesteld dat de voetbalclub nu eindelijk zijn 
gang zou kunnen gaan met het bouwen van een 
kantine annex kleedkamers. Niet geheel 
gerustgesteld door deze woorden heeft het bestuur 
van de AVKP het college per brief laten weten dat 
het zich kan vinden in het besluit de resten in situ 
te bewaren maar dat deze keuze wel de nodige 
consequenties heeft voor de wijze waarop de 
bouw dient te worden uitgevoerd. Voor de 
gemeente zou dit inhouden dat er nieuwe 
bouwvoorschriften geformuleerd moeten worden 
en dat er controle moet plaatsvinden op de 
naleving ervan. Een antwoord op deze brief is tot 
op heden achterwege gebleven terwijl een kleine 
maand later, zonder kennisgeving vooraf, gestart 
werd met het uitgraven van de sleuven voor de 
funderingen. Hoewel men probeerde net boven het 
archeologisch leesbare vlak te blijven, ging men 
daar op enkele plaatsen toch doorheen hetgeen 
meteen een aantal nieuwe sporen opleverde. Nog 
verontrustender was het, dat er daarna zware 
zandauto’s  over de met slechts tien centimeter 
zand afgedekte proefsleuf reden, hetgeen 
ongetwijfeld een flinke verstoring van het vlak 
teweeg bracht. In het Brabants Dagblad is 
aandacht geschonken aan deze gang van zaken 
waarbij de indruk werd gewekt dat de voetbalclub 
(mede) schuldig  is voor de gang van zaken. De 
werkelijke schuld moet echter bij de gemeente 
gezocht worden die de bouwers als enige 
instructie mee gaf dat er voorzichtig gegraven 
moest worden. Door de medewerking van de 
voetbalclub hebben leden van de heemkundekring  
Uden nog wat waarnemingen kunnen doen tijdens 
de werkzaamheden. Dit heeft onder meer geleid 
tot de vondst van een aantal scherven waarvan het 
grootste gedeelte uit de volle middeleeuwen 
dateert en van een grote hoeveelheid ijzerslakken. 
Dat de zaak zo mis heeft kunnen lopen is het 
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directe gevolg van het nog altijd ontbreken van een 
archeologie beleid in Uden en daardoor ook 
onvoldoende kennis over en zorg voor het eigen 
bodemarchief. Met deze keer als gevolg dat een 
gedeelte van een belangrijk middeleeuws 
nederzettingscomplex, waar op grote schaal 
ijzerproductie lijkt te hebben plaatsgevonden, 
geheel onnodig is verstoord. 
Nota Bene: Na een telefoonrondje langs diverse 
officiële archeologische instanties is het wrang om 
te moeten constateren dat waar het uitvoeren van 
een opgraving aan allerlei voorschriften en regels 
is gebonden, terecht overigens, het door de 
gemeente al dan niet moedwillig verstoren van een 
belangrijke site, zonder verdere gevolgen blijft.                                                                                          
Goof van Eijk 
http://www.brabantsdagblad.nl/regios/udenveghel/
4999691/Schade-De-Rakt-is-onherstelbaar.ece 
 
Omgraven Romeinse nederzetting 
Oerle 
Grote belangstelling was er op 21 april voor 
rondleidingen op de open middag archeologie in 
Oerle-Zuid. In de zomer van 2008 zijn hier, in 
opdracht van de gemeente Veldhoven, 
opgravingen gestart voorafgaand aan de bouw van 
plan Zilverackers. Daarbij zijn ondermeer sporen 
aangetroffen van een met een greppel van 
anderhalve meter omgraven Romeinse 

nederzetting. Begin dit jaar kon, na afbraak van de 
werkloods en het beschikbaar komen van gronden, 
de laatste fase worden uitgevoerd door AAC/UvA.  
 

 
Uitleg bij de waterput 
 
Projectleider Johan Verspay verwacht dat 
ongeveer een achtste is blootgelegd van een 
nederzetting die zich, te oordelen naar de grote 
hoevelheden ijzerslakken, richtte op 
ijzerverwerking op industriële schaal. 
Bart Beex 

 
 
 
 
 

Lezing Jan Broertjes op 18 juni 
 
 
Rond 2,5 miljoen jaar geleden begint het Kwartair, 
de vierde geologische periode. Het Kwartair is 
bekend vanwege de afkoeling van de aarde 
waarbij een aantal ijstijden optreden. 
 
Nederland ligt aan de rand van de Noordzee, 
waarin diverse rivieren uitmonden. Deze rivieren, 
voor Zuid-Nederland waren dat vooral Rijn en 
Maas, brachten veel afbraakmateriaal uit het hoger 
gelegen achterland met zich mee. Zo ontstond een 
delta, het huidige Nederland. Tijdens de ijstijden 
was het zo koud dat veel neerslag op het land 
bleef liggen waardoor de zeespiegel daalde. Ook 
was tijdens zo’n ijstijd de bodem vrijwel permanent 

bevroren. Gedurende de laatste ijstijden 
stroomden er in onze omgeving geen grote rivieren 
als Maas en Rijn. Wel waren er diverse beken.  
 
Tijdens de ijstijden was het een arctisch klimaat 
met een toendra. Deze ijstijden werden 
afgewisseld door warmere tussenijstijden, 
vergelijkbaar met waar wij nu in leven. 
Ondertussen was de bodem ook in beweging, die 
zijn uitwerking had op het geologisch product.  
 
De lezing begint om 20 uur en vindt plaats aan de 
Deken van Somerenstraat 6 te Eindhoven.  
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WOENSDAGAVONDEN 
 
 
Vondsten legerkamp Aalst 
Sinds enkele weken wordt op woensdagavonden 
gewerkt aan de vondsten die door Appie van der 
Weide (Aalst) in de jaren 1985-1990 zijn gevonden 
op een terrein te Aalst. Het gaat hier om vele 
tientallen kilo's vooral metalen voorwerpen, zoals 
allerlei typen en formaten kogels en ook veel 
knopen. Aan de datering van de jongste munten te 
zien, dateert dit materiaal vermoedelijk uit 1795 en 
is het afkomstig van het 49ste regiment van het 
Franse leger. De vondsten worden door 
vrijwilligers geinventariseerd, getekend en 
gefotografeerd. Wanneer dit gereed is zal aan een 
nieuw woensdagavond-project worden begonnen. 
 
Stadsgracht vanaf 10 juni 
Vanaf 10 juni wordt er gestart met het uitwerken 
van spoor 79 van de Stadsgracht in Eindhoven. Dit 
spoor omvat een groot aantal vondsten (15 dozen) 
die wachten op uitwerking. Onder begeleiding van 
Ben kunnen vrijwilligers de komende twee 

maanden op de woensdagavonden aan de slag 
met sorteren, tellen, puzzelen. Het doel is dat de 
vondsten worden geteld en beschreven, zodat de 
projectleider een rapport kan opstellen  
 
Elke avond begint rond 20 uur met een korte 
toelichting op de werkzaamheden, vondsten of 
achtergrondinformatie. We zoeken een klein clubje 
mensen die als team aan met dit spoor aan de 
slag gaat.  
 
Wil je meedoen meld je dan aan via email 
awnafdeling23@wanadoo.nl en geef even aan of 
en wanneer je in deze periode op vakantie bent.  
Wil je niet meedoen, maar ben je wel nieuwsgierig 
of wil je met iets anders aan de slag kom dat 
gewoon langs. De werkruimte in het Archeologisch 
Centrum is op woensdagavond vanaf half acht 
geopend. Het adres staat voor op de ledenbrief.  
 
Jacques Gerrtise en Ellen van der Steen 

 
 
 
 
 

PUBLIEKSWERKING AAN DE OVERZIJDE VAN DE GRENS 
 
 
Op 13 mei 2009 hield de dienst Erfgoed van de 
provincie Antwerpen de tweede kleurige en 
illustratierijke brochure in de reeks ‘Archeologie in 
de provincie Antwerpen’ boven het doopvont. 
Ditmaal betrof het acht pagina’s resultaten van 
archeologisch onderzoek naar een erf uit de 
IJzertijd in Vosselaar-Lindehoeve. Nog dit jaar 
staan de vervolgbrochures op stapel. 
 
Archeologen bestuderen, waarneembaar voor 
eenieder van achter afrasteringen, ons veelal 
onzichtbaar erfgoed, trekken zich vervolgens terug 
in de studiekamer, laten enkele rapporten het 
daglicht zien, geven soms een enkele maal een 
lezing en verdwijnen vervolgens gelijk haar 
studieobject in het onzichtbare. 

Ook in Vlaanderen realiseert men zich dat het 
zichtbaar maken van het onzichtbaar erfgoed tot 
de verantwoordelijkheid van de archeologie 
gerekend moet worden en opgravingen tastbare 
en blijvende zaken moet opleveren “waar mensen 
fier op zijn”. Deze reeks van gratis verspreide 
brochures moet in 
dat kader bezien 
worden en verdiend 
navolging aan onze 
kant van de grens. 
 
Bart Beex 
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Excursie Leiden 
 
 
Op de laatste zaterdag van april begaven we ons 
per trein naar Leiden. Via het buitenterras van 
restaurant Van de Werff (vernoemd naar de 
oudburgemeester van Leiden, die zijn leven wilde 
offeren aan de uitgehongerde burgers om hen 
ervan te overtuigen stand te houden tegen de 
belegering door de spanjaarden in 1574) 
bezochten we het Rijksmuseum voor Oudheden 
voor de tentoonstelling ‘Dorestad, wereldstad in de 
Middeleeuwen’.  
 
Dorestad, tegenwoordig beter bekend als Wijk bij 
Duurstede, was in de vroege Middeleeuwen een 
internationale marktplaats. De nederzetting aan de 
Rijn groeide uit tot de grootste en rijkste stad van 
Nederland. Een echte wereldhavenstad dus, 
vergelijkbaar met de positie die Rotterdam nu 
heeft. De handel vanuit heel West-Europa bracht 
rijkdom. In de grote haven was het een drukte van 
jewelste. Rond het jaar 800 liepen daar de 
succesvolste koopmannen van Nederland rond. 
Verder woonden in Dorestad veel schippers en 
ambachtslieden, die luxueuze producten voor de 
internationale markt maakten. De gouden munten 
die in Dorestad werden geslagen, zijn over de hele 
wereld teruggevonden.  

Aanlegsteigers in de Rijn  
 
In de tentoonstelling voor jong en oud wordt rustig 
en overzichtelijk verteld over de rijke handelstijd 
van deze stad. Een indrukwekkend schilderij van 
Dorestad toont in vogelvlucht een rivier met een 
eindeloze rij aanlegsteigers voor boten. Daarachter 
een lang lint met kleine losse bebouwing. In één 
zaal waren zelfs de houten pieren waren 
nagebouwd om vondsten tentoon te stellen.  
Er zijn veel rijkversierde vondsten, zoals de 
bekende fibula maar ook veel rijk versierd 
aardewerk, glaswerk, gebruiksvoorwerpen, 

sieraden en 
stukken voor 
waarschijnlijk 
‘bordspelen’. De 
liefhebbers 
kunnen ook zelf 
meespelen. 

Fibula van Dorestad 
 
Ook opmerkelijk is het verhaal over het opgraven 
van botten als ‘bijverdienste’ in de 19e eeuw (de 
botten werden verkocht om er mest van te maken). 
Vele honderden vroegmiddeleeuwse graven zijn 
op deze wijze verloren gegaan. De tentoonstelling 
is een aanrader en nog te bezoeken tot en met 1 
november 2009. 
http://www.rmo.nl/actueel/tentoonstellingen/dorest
ad 
 
Middags kregen we een VVV-rondleiding door het 
oude Leidse binnenstad. De gids leidde ons onder 
andere langs drie van de 35 hofjes die aardig 
verstopt lagen. De Leidse hofjes zijn de oudste 
hofjes in Nederland en de meeste ervan zijn nog 
steeds in tact. Voeger waren het huisjes voor de 
armen. Ze zijn zo genoemd omdat ze meestal 
gebouwd werden als een verzameling kleine 
huisjes rond een gemeenschappelijk binnenterrein. 
Hofjes werden meestal gesticht door rijke, 
bejaarde mensen. Zonder twijfel hoopten ze dat, 
na hun dood, de gebeden van de bewoners 
zouden helpen bij het verkrijgen van een plekje in 
de hemel. Uiteraard verhoogde dit hun kansen om 
in de hemel te komen. 

Binnenstad van Leiden 
 
De uitgebreide stadswandeling liep verder via 
ondermeer Pieterskerk, Langebrug, school van 
Rembrandt, Van de Werffpark en we eindigen op 
een poton-terras op het Rapenburg. Kortom het 
was het interessante en gezellige dag.  
 
Frank de Kleijn en Ellen van der Steen   
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                                      Museum Kempenland Eindhoven                               
 

         Aan de (amateur)archeologen van 
      Noord-Brabant en andere geïnteresseerden 
         
          Oss, mei 2009  
  
UITNODIGING: Boekpresentatie en opening tentoonstelling  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De Archeologische Sectie van het Noordbrabants Genootschap heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 
presentatie van het boek: 
 

Onder heide en akkers. 
De archeologie van Noord-Brabant tot 1200. 

  
De presentatie vindt plaats op zaterdag 13 juni 2009 om 15.00 uur in Museum Kempenland,  
Steentjeskerk, St. Antoniusstraat 5-7 te Eindhoven 
 
Onder heide en akkers is een gedetailleerd, rijk geïllustreerd en leesbaar 
overzichtswerk over archeologische onderzoekingen en onderzoekers in de 
provincie Noord-Brabant. Het behandelt de vroege geschiedenis van de 
provincie tot ca.1200. In negen hoofdstukken worden de vorming van het 
landschap, de pioniersfasen in de steentijd en de bloei in de metaaltijden, de 
Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen beschreven. Noord-
Brabant is in archeologisch opzicht een bijzondere provincie. Het gebied 
kent een lange onderzoekstraditie, waarin bevlogen amateurarcheologen – 
vaak met een professionele kennis van zaken – en beroepsarcheologen van 
faam – van wie velen uit de provincie afkomstig zijn – hun sporen hebben 
verdiend. Ze hebben samen ontdekkingen gedaan van nationale betekenis, 
zoals de vele vindplaatsen uit de steentijd, grafheuvelgroepen uit de 
middenbronstijd, urnenvelden en Merovingische grafvelden. Na 1975 is 
Noord-Brabant bovendien vermaard geworden door de grote opgravingen 
van nederzettingen uit de Romeinse tijd en de vroege en volle 
middeleeuwen, waardoor onze kennis over het plattelandsleven in deze 
perioden enorm is verrijkt. 
 
Onder heide en akkers is geschreven in opdracht van het Noordbrabants genootschap, financieel 
(mede)mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en uitgegeven door uitgeverij Matrijs. De auteurs 
zijn Evert van Ginkel en Liesbeth Theunissen.  
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Opening tentoonstelling 
Naast de boekpresentatie zal ook een, speciaal samengestelde, tentoonstelling geopend worden. In negen 
vitrines overeenkomstig met de negen hoofdstukken uit het boek worden de bijzondere vondsten en 
personages tentoongesteld. 
 
Indien u in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn vragen wij u vriendelijk zich aan te melden via 
nbgarcheologie@Gmail.com. U kunt ook een reactie sturen naar het NBG Archeologie, t.a.v. Jan 
Broertjes Bosrand 57, 5665 ED Geldrop.  
Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u inwinnen bij Peter van Nistelrooij, telefoonnummer 078-
6306355 of 0412-624858 
 
Wij hopen u 13 juni a.s. te mogen begroeten in het sfeervolle Museum Kempenland. 
 
 
Namens de het Noordbrabants Genootschap en Archeologische Sectie tekent, met vriendelijke groet, 
 
Gerard Rooijakkers, voorzitter Noordbrabants Genootschap 
Peter van Nistelrooij, voorzitter Archeologische Sectie NBG  
 
 
Programma boekpresentatie en opening tentoonstelling   
13 juni 2009, Museum Kempenland, Eindhoven 
 
 
14.30 – 15.00 uur Ontvangst  
15.00 – 15.05 uur Welkom door drs. Peter Thoben, directeur - conservator Museum Kempenland 

Eindhoven 
15.05 – 15.25 uur Wetenschappelijke benadering van de Brabantse Archeologie door 
   Dr. Henk A. Hiddink, Archeologisch Centrum Vrije Universiteit 
15.25 – 15.30 uur Boek idee door ing. Peter. N. J. van Nistelrooij, voorzitter Archeologische Sectie NBG 
15.30 – 15.45 uur Realisatie door de auteurs drs. Evert. J. van Ginkel en dr. Liesbeth Theunissen 
15.45 – 15.55 uur Aanbieding van het eerste boek aan de vertegenwoordiger van de Provincie Noord-

Brabant, dhr. Frans J. L. van Dooremalen directeur Sociale en Culturele Ontwikkeling 
(SCO) door de voorzitter van het Noordbrabants Genootschap prof. dr. Gerard W.J. 
Rooijakkers 

15.55 – 16.00 uur Opening tentoonstelling 
   Uit Brabantse Bodem. Over archeologie in Noord-Brabant tot 1200 
16.00 – 18.00 uur. Bezoek tentoonstelling en borrel  
 

Het Museum Kempeland is met het openbaarvervoer goed bereikbaar. Neem vanaf het NS-station Eindhoven 

buslijn 16 richting Veldhoven De Kelen, uitstappen bij halte Gagelstraat.  

Het Museum beschikt tevens over voldoende parkeergelegenheid. 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Periode maart tot en met mei 2009. 
 
 
Rapporten 
Onderzoeksrapporten van de in 2008 en 2009 
door de SRE Milieudienst uitgevoerde 
archeologische onderzoeken in de regio Zuidoost 
Brabant. 
 
Onderzoeker E. Hoven 
Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase 
dmv proefsleuven uitgevoerd ivm de geplande 
(her) ontwikkeling van het plangebied De 
dorpsakkers te Soerendonk, gemeente 
Cranendonck 
27-02-2009 
ISBN 978-90-8996-615-5 

Definitieve versie. 
Resultaat:Geen archeologisch relevante sporen. In 
de esdek is aardewerk uit de Middeleeuwen en de 
nieuwe Tijd gevonden. 
 
Nieuw Tijdschrift: 
In Nederland is verschenen:Journal of Archeology 
in the low Countrie. Lees meer op  
http://dpc.uba.uva.nl/cgi/t/text/text-idx?c=jalc 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VAN DE LEESTAFEL EN LEESPLANK  
 
 
Vakken in vlakken 
Archeologische kennis in lagen 
NAR 32 ROB 
Onder redactie van O. Brinkkemper, J Deeben, J 
van Doesburg, D Hallewas. E Theunissen en A 
Verlinde. Deze bundel is een staalkaart van de 
ontwikkelingen in de Nederlandse archeologie in 
de laatste twintig jaar.  

 

In het hoofdstuk: Groeten uit Brabant. 
Archeologische Monumentenzorg in Noord- 
Brabant: terugblik en toekomst beschrijven 
Liesbeth Theunissen en Martin Meffert op 55 
pagina’s en in 6 hoofdstukken het rijke verleden 
van deze provincie. Volgens kenners is het de best 
doorzochte regio van Noordwest Europa. 
Het is een duidelijk en leesbaar geschreven 
historische beschouwing van de zorg en 
belangstelling voor het Brabants Bodemarchief, de 
Archeologische MonumentenZorg.  
Van de in ronde zandheuvels geïnteresseerde 
Godefridus Hermans (1791) via de wetenschapper 
M. A. Evelein (1908) en Gerrit Beex (1977) 
beschrijven ze de opkomst van de heemkunde om 
te eindigen met een toekomstvisie met daarbij o.a. 
een verwijzing naar het recente artikel van Fokke 
Gerritsen over Lokale identiteit, landschap en 
gemeenschap in de late prehistorie van de Maas 
Demer Schelde regio 
 
Carel van den Boom 
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EERSTE VAART REPLICA ROMEINS VRACHTSCHIP 
 
 
UTCWoerden - Een replica van een Romeins 
vrachtschip heeft zaterdag 30 mei 2009 een 
succesvolle proefvaart gemaakt op de Oude Rijn in 
Woerden. Zo'n 130 mensen voeren mee op het 25 
meter lange en drie meter brede schip. Het is een 
reconstructie van een tweeduizend jaar oud 
vrachtschip dat in 1997 werd gevonden bij de 
bouw van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Er is 
drie jaar gewerkt aan de replica, die de Latijnse 
naam Per Mare ad Laurium heeft gekregen. Vrij 
vertaald betekent dat 'Over zee naar fort Laurium', 
dat is het oude Romeinse fort in Woerden. Vanaf 
half juni kunnen er excursievaarten op het 
vrachtschip worden gemaakt.  
 
Bron: 
http://www.wereldomroep.nl/news/zijlijn/6322178/E
erste-vaart-replica-Romeins-vrachtschip 
 
 

Een leuke link: 
http://www.romeinsschipwoerden.nl/schip.htm 
 
Joost Geraets 

 

 
 
 

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Status agrarische bouwblokken 
ZLTO (Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie) 
benadert gemeenten die bezig zijn met hun 
archeologiebeleid om agrarische bouwblokken 
(gebouwen plus erf) standaard aan te merken als 
gebieden met lage archeologische waarden. Het 
zou betekenen dat geen archeologisch onderzoek 
nodig is voor grondwerkzaamheden binnen die 
blokken. Dat is in de RO-groep besproken en die 
vindt dat voor agrarische bouwblokken geen 
uitzondering moet worden gemaakt. Het zou 
rechtongelijkheid zijn. Waarom een uitzondering 
voor agrarische bedrijven en niet voor andere 
bedrijven en particuliere erven? Het gaat 
bovendien zoals ZLTO zelf zegt om beperkte 
grondwerkzaamheden zoals het aanleggen van 
graskuilen en maiskuilen en het aanbrengen van 
verhardingen. Gezien die beperkte omvang zullen 
dan alleen in gebieden met hoge archeologische 
waarde of verwachting aanlegvergunningen 
moeten worden aangevraagd en dat is volgens de 
RO-groep dan ook terecht. 
 
 
 

Adviezen aan lokale groepen 
De RO-groep is nauw betrokken geweest bij de 
gang van zaken in Bladel (project Markstaete), 
Uden (Molenheide) en in Son (opstellen 
archeologiebeleid en bezwaarschriften bij twee 
sloopvergunningen). Dat is steeds op verzoek van 
en in nauwe samenwerking met AVKP-leden uit 
die gemeenten en/of heemkundekringen. 
Zo hebben we namens de AVKP in Bladel een 
bezwaarschrift ingediend, in Uden een brief naar 
de gemeente gestuurd over behoud in situ (zie het 
stuk eerder in deze ledenbrief) en in Son 
deelgenomen aan het overleg over het 
archeologiebeleid en de archeologische 
waardenkaart. Op de hoorzitting in Son naar 
aanleiding van het bezwaarschrift over sloop 
hebben we de heemkundkring ondersteund door 
op die hoorzitting ook aanwezig te zijn en we 
zullen dat ook doen bij de hoorzitting voor het 
tweede bezwaarschift. 
 
Wie ook van deze adviezen en ondersteuning 
gebruik wil maken kan een beroep doen op de 
RO-groep via het emailadres van de AVKP 
awnafdeling23@wanadoo.nl 
 



 

13 

Natuurbeheer punt van aandacht 
Natuurbeheer en archeologie botsen soms. Een 
voorbeeld is het plaggen van heidegebieden, 
waarbij vanuit natuurbeheer vaak geen kennis of 
aandacht aanwezig blijkt te zijn voor aantasting 
van de archeologische ondergrond. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om steentijdssites en we hebben 
voorbeelden waarbij na plaggen onder of in de 
verwijderde grond tal van vuursteenartefacten zijn 
aangetroffen. Natuurbeheerders geven als verweer 
dat zij zich houden aan hun beroepscode. Daar 

blijkt archeologie of cultuurhistorie niet in voor te 
komen. Alleen natuurhistorie wordt genoemd. Ook 
in de Natura 2000 projecten (zie vorige ledenbrief) 
en bij beekherstel blijkt archeologie moeizaam in te 
passen. 
De Ro-groep wil hier meer aandacht aan gaan 
besteden maar zoekt nog naar goede 
aangrijpingspunten en ingangen. Als iemand daar 
tips voor heeft hoort de RO-groep die graag. 
 
Tonnie van de Rijdt 

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Erfgoedbeleid SRE Kempenregio 
De archeologen van de SRE hebben van negen 
aaneengesloten gemeenten in onze regio de 
opdracht tot het opstellen van een ‘Erfgoedkaart’ 
(archeologie plus cultuurhistorie). Dat is een 
unieke kans om ook ‘regionaal beleid’ te 
ontwikkelen. Iets waar we als AVKP al eerder bij 
de SRE voor hebben gepleit. De SRE gaat dit ook 
als een ‘regionaal project’ aanpakken. Er komt een 
begeleidingscommissie met als doel: mee invulling 
en sturing geven aan de ontwikkeling van de 
archeologie- en cultuurhistoriekaarten en het 
bijbehorende beleid en daarnaast afstemming van 
beleid over richtlijnen voor archeologisch 
onderzoek, provinciale attentiegebieden en kansen 
voor ontwikkeling van erfgoed. 
Ook de AVKP is uitgenodigd voor deelname in 
deze begeleidingsgroep. Tonnie van de Rijdt zal 
dat gaan doen. Lokale groepen worden tijdens de 
uitvoering bij de ontwikkeling betrokken.  
 
Nieuwe versie Verleden wordt Heden 
Toen de Maltawet eraan kwam hebben we als 
AVKP alle gevolgen van die wet beschreven voor 
vrijwilligers en gemeenten (2005). Dat boekje is 
een groot succes en wordt nog steeds, ook 
landelijk, aangevraagd.  
 
Er is inmiddels echter wettelijk veel veranderd, en 
dan in het bijzonder door de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening. Dat vraagt aanpassing van 
het boekje. Bovendien hebben we ondertussen 
veel praktijkervaring opgedaan, door de RO-groep 
en door de twee cursussen voor Brabants Heem. 
Dat alles gaan we verwerken in een geheel 
herziene heruitgave van ‘Verleden wordt Heden’. 
Het steven is dat deze nieuwe versie eind dit jaar 
uitkomt. 
 
Aanvulling reeds nu beschikbaar 
We hebben nu reeds een tekst beschikbaar waarin 
kort alle voor vrijwilligers relevante veranderingen 
in gemeentelijke en provinciale procedures als 
gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
(Wro)  zijn samengevat. Een belangrijke 
verandering is bijvoorbeeld dat 
bestemmingsplannen niet langer door de provincie 
worden goedgekeurd, waarmee ook de 
mogelijkheid vervalt voor het indienen van 
bedenkingen bij de provincie. Een andere 
belangrijke verandering is dat ´artikel 19 besluiten´ 
vervallen en vervangen zijn door ´projectbesluiten´ 
met veel striktere eisen over de te doorlopen 
procedure. 
Die aanvulling is voor iedereen beschikbaar en kan 
worden opgevraagd bij de secretaris, Winnie van 
Vegchel awnafdeling23@wanadoo.nl 
 
Tonnie van de Rijdt  

 


