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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
NOVEMBER 
di 24 Lezing Johan Verspay over opgraving 

Zilverackers Oerle en gebruik landschap. 
Locatie: ’t Slot Veldhoven.* 

zo 29 Archeoloop Heerlijkheid Oirschot* 
 
DECEMBER 
Za 12 Opening fietsenkelder en  ondergronds 

archeologiemuseum.* 
 
JANUARI 
wo 6 Nieuwjaarsbijeenkomst AVKP met lezing 

en borrel, Archeologisch Centrum 
Eindhoven* 

di 19 Lezing Theo de Jong over bronstijd 
opgraving in Ekkersrijt. Locatie: ’t Slot 
Veldhoven* 

zo 24 Archeoloop** 
 
FEBRUARI 
di 23 Lezing Jeanne-marie Vromans over de 

middenpaeolithische opgraving in 
Veldwezel. Locatie ’t Slot Veldhoven.* 

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

 

Wist u dat... 
 
- de activiteiten voor 2010 nog in voorbereiding zijn en meer informatie hierover nog wordt rondgestuurd 
- door de opening van de ondergrondse fietsenkelder met archeologische vondsten in Eindhoven (naar 

verwachting op 12 december) de excursie naar Rotterdam komt te vervallen 
- archeologie ook leeft in de stripwereld 
- u van harte welkom bent op de nieuwjaarsbijeenkomst met lezing en borrel op 6 januari 2010.  
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Lezing Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 6 januari is de nieuwjaarbijeenkomst van 
AVKP gepland. De traditie is dat we beginnen we 
met een lezing. Dat is dit keer echter een 
‘discussiebijeenkomst’. Dorien Prinsen, directeur 
HOME geeft haar wensen en ideeën over een 
archeologisch museum bij HOME en wil daar 
graag met ons over in gesprek. Hoe zou zo’n 

museum er uit moeten zien en welke rol kunnen 
en willen wij als vereniging daar bij spelen?  
Daarna willen we met u graag een toast 
uitbrengen op een goed, gezond en archeologisch 
interessant nieuw jaar. De presentatie begint op 
20 uur in het Archeologisch Centrum in 
Eindhoven.  

 
 
 
 
   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
   November 2009 

November November November November
Wk Wk Wk Wk
45 46 47 48

Ma 2  9  16 23  

Di 3  10  17 24  

Wo 4 Lezing Liesbeth 11 Bestuursvergadering 18 25  

Do 5  12 Reuvensdagen 19 26
Vr 6  13 Reuvensdagen 20 27
Za 7  14 21 28
Zo 8  15  22 29  

November December December December December
Wk Wk Wk Wk
49 50 51 52

 
Ma 30  7  14 21  

Di 1  8  15 22  

Wo 2  9  16 Bestuursvergadering 23  

Do 3  10  17 24
Vr 4  11  18 25 Kerstdag
Za 5  12 19 26 Kerstdag
Zo 6  13  20 27  

 DecemberJanuari Januari Januari Januari
Wk Wk Wk Wk
53 1 2 3

Ma 28 4 11 18  

Di 29 5  12 19  

Wo 30 6 Nieuwjaarsbijeenkomst 13 20 RO-groep

Do 31 Oudejaarsdag 7  14 21  

Vr 1 Nieuwjaarsdag 8  15 22  

Za 2  9  16  23
Zo 3  10  17  24 Archeoloop

Januari Februari Februari Februari Februari
Wk Wk Wk Wk
4 5 6 7

Ma 25  1 8  15 Activiteiten Commissie
Di 26  2 9 16  

Wo 27 Bestuursvergadering 3 10  17
Do 28  4  11  18  

Vr 29  5  12  19  

Za 30  6  13  20  

Zo 31  7  14 21  

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

Archeoloop 
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VELDWERK 
 
 
Komende opgravingen in Eindhoven 
De komende tijd zullen vermoedelijk weer enkele 
opgravingen plaats gaan vinden in Eindhoven. De 
locatie zijn: 
o een klein deel van een terrein bij de Vrijstraat 

op het terrein van de vroegere bioscoop 
Rembrandt. Dus in de middeleeuwse 
stadskern van Eindhoven; 

o het binnenterrein van ’t Hofke te Tongelre. Dit 
is een dorpskern. waarvan een deel reeds in 
1993 is opgegraven; 

o een groot terrein in de Bergen. Pal ten zuiden 
van de middeleeuwse stadskern; 

o en een onlangs door middel van proefsleuven 
gedeeltelijk onderzocht gebied ten 
noordoosten van de wijk Blixembosch. Dit is 
een terrein uit de ijzertijd en een terrein met 
na-middeleeuwse (?) leemkuilen. 

Wanneer welke opgraving gaat starten is nu nog 
niet bekend. 
Nico Arts 

 
 
In de regio 
Hieronder is een actueel overzicht van opgravingen in de regio opgenomen.  
 
Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) datum 
Best – Aarle 
(proefsleuvenonderzoek) 

BAAC Nov 2009 – mrt 2010 

Geldrop- Heggestraat 
(opgraving Late Middeleeuwen – Nieuwe 
tijd) 

BAAC Okt - Nov 2009 

Aarle-Rixtel – Dijkmanstraat (proefsleu-
venonderzoek) 

BAAC Nov 2009 

Valkenswaard – Waalreseweg 
(proefsleuvenonderzoek) 

Becker & Van de Graaf Dec 2009? 

Steensel – Boterbogten 
(proefsleuvenonderzoek) 

ACVU-HBS Winter 2009/2010 

Bergeijk – Tiliaan Noord (opgraving) ACVU-HBS Winter 2009/2010 
Eersel – Meerheide III 
(boor- en proefsleuvenonderzoek) 

ACVU-HBS en ? Winter 2010 

Budel - Dr. Anton Mathijssenstraat 
(proefsleuvenonderzoek) 

Synthegra 2010 

Nuenen – West 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2010? 

Asten-Heusen – Eeuwselsche Loop 
(archeologische begeleiding) 

Bilan 2009-2010 

Lieshout – Nieuwenhof (proefsleuvenon-
derzoek) 

?? 2010 

Oirschot – Sint Joris (opgraving) ?? 2010 
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UIT DE REGIO 
 
 
Best: Archeologisch onderzoek in 
Aarle-Hokkelstraat 
Voor de ontwikkeling van het toekomstige 
woongebied Aarle-Hokkelstraat zijn diverse 
onderzoeken uitgevoerd. In 2008 is naast 
bureauonderzoek ook in grote delen van het 
plangebied booronderzoek gedaan.  
De uitkomsten van deze onderzoeken geven 
aanleiding om verder archeologisch onderzoek te 
verrichten. Dit vindt plaats in de vorm van 
proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek start 2 
november en neemt ongeveer een half jaar in 
beslag.  
Frank de Kleijn  
 
Nieuwe archeologische 
verwachtingskaart Eindhoven 
In november is het concept van de nieuwe 
archeologische verwachtingenkaart van Eindhoven 
gereed gekomen. Op deze kaart staan alle 
gebieden aangegeven waarvoor op een of andere 
manier de verwachting bestaat dat er zich nog een 
ongerepte archeologische ondergrond bevindt. De 
kaart bestaat al sinds 1990 maar wordt enkele 
paar jaar geactualiseerd: delen van inmiddels 
opgegraven gebieden worden afgevoerd en de 
kaart wordt aangevuld met nieuwe inzichten (onder 
andere de archeologische waarde van het beekdal 
van de Dommel). De nieuwe verwachtingskaart 
van archeologisch Eindhoven zal de komende tijd 
op de interne website van de gemeente Eindhoven 
worden geplaatst. De kaart is in eerste instantie 
bedoeld voor mensen die zich op een of andere 
manier met stadsontwikkeling bezig houden. 
 
Oudste Eindhovense pot op reis 
In 2000 werd in Meerhoven (Eindhoven) een 
merkwaardige archeologische vondst gedaan. 
Deze vondst bestond uit een in elkaar gedrukte, 
inmiddels vrijwel geheel compleet gerestaureerde 
pot uit de nieuwe steentijd. De pot kan op grond 
van de vorm, het type aardewerk en één gaatje 
onder de rand worden toegeschreven aan de 
zogenaamde Vlaardingencultuur (ongeveer 5000 
jaar geleden). De vondst is merkwaardig, op de 
eerste plaats omdat er in Noord-Brabant vrijwel 
nooit complete potten uit de nieuwe steentijd 
worden gevonden, op de tweede plaats omdat er 
op de vindplaats verder geen enkel andere 
voorwerp uit de nieuwe steentijd werd gevonden, 
zelfs geen grondspoor. 

De Vlaardingenpot van Meerhoven (het oudste 
keramische voorwerp uit Eindhoven) vormt sinds 
medio november 2009 onderdeel van een reizende 
tentoonstelling over de Vlaardingencultuur. Deze 
tentoonstelling zal in eerste instantie in 
Vlaardingen komen te staan, maar in 2010 ook in 
het Rijksmuseum van Oudheden worden 
opgesteld. De pot komt in april 2011 weer terug 
naar Eindhoven. In 2010 zal een speciale uitgave 
van het tijdschrift Westerheem gewijd worden aan 
de Vlaardingencultuur. De bedoeling is ook de pot 
van Eindhoven met verwante vondsten uit 
Meerhoven hierin te publiceren. 
Nico Arts 
 
Helmond: archeologiebeleid en meer 
Het nieuwe archeologiebeleid raakt binnen de 
gemeentelijke organisatie steeds meer bekend. Zo 
zijn er heel veel bouwactiviteiten rondom de 
Heistraat. Deze straat staat al op de (15e eeuwse) 
kaart van Van Deventer en is daarom ook op de 
archeologische kaart van Helmond opgenomen als 
gebied met een middelhoge verwachting. De 
plannen zijn veelal een aantal jaren oud. Er is dus 
geen rekening gehouden met archeologie. Dankzij 
overleg met het projectbureau en ingenieurs-
bureau van de gemeente Helmond, is 
archeologisch onderzoek op een aantal locaties 
toch nog in te passen.  
Op een aantal locaties langs de Heistraat (o.a. 
Blinkertsestraat/Pistoriusstraat en Zonnehof blok J) 
zijn begeleidingen en een kleine proefsleuf 
uitgevoerd. Helaas tot dusver zonder 
opzienbarende resultaten. Tegelijk vindt overleg 
plaats om archeologisch onderzoek al in het 
voortraject uit te laten voeren, zoals al jaren in 
Brandevoort gebeurt. 
Een ander project is het wegwerken van de 
achterstand in uitwerken van Oude Projecten die 
voor 2003 in Helmond zijn uitgevoerd. Het project 
zal uitgevoerd worden in verschillende Thema's/ 
Clusters. Het eerste en grootste cluster, het 
stadcentrum van Helmond rond de markt, is reeds 
gestart en heeft al tot mooie resultaten geleid. 
Janneke Bosman 
 
De Romeinse nederzetting aan de 
Flinkert in Vessem 
De beschrijving van deze opgraving is in de 
ledenbrief nr 28 november 2008 aan de orde 
geweest (pag. 14/15). Inmiddels is het 
opgravingsrapport 1632 (ADC Archeoprojecten) 
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verschenen waarin op meer wetenschappelijke 
wijze de opgravingsresultaten zijn weergegeven. 
Het nu volgende is een min of meer letterlijke 
beschrijving van de resultaten uit het ADC-rapport. 

 
figuur 1 Reconstructie van een Alphen-Ekeren huis 
 
Bij de conclusies van het 
rapport wordt vermeld dat 
het onderzoek aan de 
Flinkert tussen 18 en 29 
augustus 2008 een deel van 
een Romeinse nederzetting 
aan het licht heeft gebracht. 
De nederzetting heeft 
bestaan uit minimaal vier 
erven die allen in de 1ste 
eeuw na Christus gedateerd 
kunnen worden. Welke 
erven gelijktijdig en welke na 
elkaar in een langere 
periode aanwezig zijn 
geweest, is niet duidelijk 
omdat scherpe dateringen 
ontbreken. Alle gebouwen 
behoren met name op basis 
van omvang en vorm van de 
middenstaanders tot het 
type Alphen-Ekeren. (Zie fig. 1) Wel is er sprake 
van verschillen in het grondplan tussen de 
gebouwen onderling. Binnen het onderzoeksterrein 
zijn eveneens verschillende erfstructuren 
gevonden, waaronder zeven spiekers, een 
horreum1 en vermoedelijk een omheining.  
Duidelijke afbakeningen van de erven in de vorm 
van omheiningen en greppels ontbreken echter.  
(Zie ook fig. 2). Op het opgegraven terrein zijn 
geen waterputten gevonden. Mogelijk kunnen deze 
eerder op de lagere delen gesitueerd worden. 
De nederzetting was arm aan vondstmateriaal 
maar rijk aan sporen. Het is niet uitgesloten dat 
slechts een deel van een veel grotere nederzetting 

                                                 
1 Een graanschuurtje op palen. Ze komen heden ten 
dage nog voor o.a. in het Spaanse Gallicië (horrios) 

is onderzocht. Vanwege de aanwezige hoger 
gelegen gebieden kan de nederzetting zich nog 
uitstrekken in noordelijke, oostelijke en mogelijk 
ook in zuidelijke richting.  
Deze laatste opmerking maakte het interessant om 
extra aandacht te besteden aan het toekomstig 
woongebied Flinkert Zuid, dat tweehonderd meter 
van de Romeinse opgraving in zuidelijke richting is 
gelocaliseerd. Dit gebied is echter middels een 
booronderzoek in November 2007 al onderzocht 
door Hollandia Archeologie uit Zaandijk. De elf 
boringen gaven bodemverstoringen te zien met bij 
slechts één boring mogelijke archeologische 
sporen. Verder onderzoek werd daarom niet nodig 
gevonden. Inmiddels is men hier met de aanleg 
van wegen en andere voorzieningen begonnen. 
 

 
Het ADC-rapport geeft als aanbeveling om 
aangrenzende percelen en terreindelen te 
onderzoeken. De verwachting om hier 
archeologische sporen aan te treffen is hoog. Op 
de flanken van de dekzandrug kunnen 
bewoningssporen verwacht worden, terwijl op de 
lagere delen nog offsite structuren verwacht 
kunnen worden. De toekomst zal dus duidelijkheid 
moeten brengen over de grootte en belangrijkheid 
van de nederzetting. 
Mat Theunissen 
 

Figuur 2 Sporen in een deel van het opgravingsvlak  
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Uden  
Uden – Noord 
Op 2 november is fase 1 van de opgraving Uden – 
Noord van start gegaan. Tijdens dit onderzoek, dat 
uitgevoerd wordt door Archol uit Leiden, zal circa 6 
hectare vlakdekkend worden opgegraven. Ook zal 
een aantal proefsleuven getrokken worden op 
plaatsen die nog niet eerder onderzocht konden 
worden. Afhankelijk van de resultaten daarvan kan 
het totale op te graven areaal nog groter uitvallen. 
Medio februari 2010 moet het onderzoek zijn 
afgerond. Tijdens het vooronderzoek is al 
gebleken dat in het plangebied, met name 
bewoningssporen uit de Romeinse tijd verwacht 
kunnen worden. De tweede fase van de opgraving 
staat gepland voor 2011. Naar verwachting zal dan 
nog eens een gebied met een grootte van 3,25 
hectare vlakdekkend worden opgegraven waarbij 
naast Romeinse, ook bewoningssporen uit de 
ijzertijd verwacht kunnen worden. 
 
Slabroek 
De door het RMO in 1923 
uitgevoerde opgraving van het 
grafveld te Uden Slabroek 
beperkte zich tot het centrale 
gedeelte, toentertijd het bezit van 
de bekende Deurnese arts en 
kunstenaar Hendrik Wiegersma. 
Rond dit centrale gedeelte lagen 
nog tientallen grotere en kleinere 
heuvels die vooralsnog 
ongeschonden bleven. Dit was 
echter niet voor lange duur want 
in de daarop volgende twee 
decennia werden deze heuvels 
stuk voor stuk leeggehaald door 
lokale liefhebbers van oudheden. 
Deze urnendelvers zouden in de 
vergetelheid zijn geraakt ware het 
niet dat één van hen ons een ooggetuige verslag 
heeft nagelaten waarin hij verslag doet van twee 
graafexpedities in het gebied. Deze “onderzoeker” 
, was de heer Piet de Groot, in het dagelijks leven 
werkzaam was bij de gemeente Uden en in zijn 
vrije tijd een enthousiast amateur historicus  die 
meerdere publicaties over de geschiedenis van 
Uden op zijn naam heeft staan. In het betreffende 
verslag beschrijft hij hoe hij in 1932 en 1933 
samen met twee kennissen grafheuvels doorzoekt 
met daarbij geeft hij een keurige opsomming van 

de aangetroffen vondsten. Zo vermeldt hij onder 
andere de vondst van een aantal puntige stenen in 
één van de heuvels en de vondst van, wat hij een 
gave Halstadt (sic) urn noemt, in een andere 
heuvel. Tijdens een in 1963 gehouden lezing 
waarvan de inhoud bewaard gebleven is, komt hij 
nogmaals terug op deze gebeurtenissen en laat 
daarbij terloops weten dat de betreffende Hallstatt 
urn, deze keer correct geschreven, nog altijd in zijn 
bezit is.  
 
Het hele verhaal krijgt een nieuwe wending als er 
in het archief van de heemkundekring een aantal 
kleurenfoto’s opduiken waarop onder meer een 
fraaie urn te zien is. Helaas weet niemand meer te 
vertellen waar de foto’s vandaan komen en wie ze 
heeft gemaakt. Op de afgebeelde urn is een klein, 
oud ogend, etiketje geplakt waarop nog te lezen 
valt, dat het een Halstadt urn is die in 1933 in 
Slabroek is gevonden. Uiteraard kon het 
nauwelijks anders zijn, dan dat dit de urn was uit 

de beschrijving van Piet de Groot. 
Nu rezen de vragen wat er na het 
overlijden van de vinder, inmiddels 
ruim 40 jaar geleden, met de urn 
gebeurd was en of deze mogelijk de 
tand des tijds overleefd zou hebben. 
Na een zoektocht onder de 
nabestaanden van de vinder kwam 
er uiteindelijk een antwoord op deze 
vragen en toch wel verrassend 
bleek de urn, een Schräghals urn uit 
de vroege ijzertijd, er nog altijd te 
zijn in dezelfde fraaie staat waarin 
deze ruim 75 jaar geleden gevonden 
was. Behalve de urn, was er ook 
nog een aantal van de in het verslag 
genoemde puntige stenen, 
hoogstwaarschijnlijk wetstenen, 
bewaard gebleven. Dit alles dankzij 

de goede zorgen van één van de kleindochters 
van Piet, die behept met dezelfde liefde voor 
oudheidkundige zaken als haar grootvader, de 
spullen ruim veertig jaar geleden van hem had 
overgenomen en sindsdien zorgvuldig had 
gekoesterd. Verrassend genoeg bleek de 
eigenaresse een actief AWN lid te zijn. En zo zie je 
maar weer eens dat behalve in grond, ook het 
graven in oude paperassen tot fraaie vondsten kan 
leiden. 
Goof van Eijk 
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WANDELEN IN DE HEERLIJKHEID OIRSCHOT 
 
 
De voormalige Heerlijkheid Oirschot bestond tot 
1821 uit acht dorpskernen. Bij Koninklijk Besluit 
werd Best een zelfstandige gemeente. Sinds de 
splitsing is er veel veranderd, maar de historie niet. 
Daarom is het een goede reden om op zondag 29 
november met een Archeoloop langs de 
historische plekken van beide gemeenten te 
wandelen.  
 
We starten om 10.00 uur op het kerkplein in Best 
met onder onze voeten de fundamenten van de 
middeleeuwse Odulphuskerk. Daarna wandelen 
we naar het buitengebied van Best. Bij de 
dorpsgrens met Oirschot worden we opgewacht 
door onze lokale gids Frits Speetjens. Hij leidt ons 
naar het middeleeuwse centrum van Oirschot. Dit 
is een mooie gelegenheid voor een lunchpauze. In 
de tweede helft lopen we via de kapel van de 
Heilige Eik door tot het eindpunt, de Spoordonkse 
Watermolen. Hier is een cafetaria aanwezig. Om 
16.37 uur kunnen we door de buschauffeur van de 
BBA teruggebracht worden naar station Best. Bij 
het station is gratis en ruime parkeergelegenheid 
aanwezig. Het beginpunt (Hoofdstraat 35) ligt hier 
500 meter vandaan. Voor de busrit zijn vier 
strippen nodig. Bij slecht weer gaat de wandeling 
niet door. Vrijwel de hele route bestaat uit verharde 
wegen en is zestien km lang. Opgeven kan door 

middel van het emailadres fadekleijn@home.nl of 
de lijst op het prikbord.  
 
Op het moment hebben zestien deelnemers zich 
gemeld. Tot ziens op zondag 29 november! 
De Archeoloopcommissie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARCHEOLOGISCH DRIVE-IN MUSEUM IN EINDHOVEN 
 
 
Eindelijk is het zover. Na meer dan twintig jaar 
intensief archeologisch onderzoek krijgt Eindhoven 
haar eerste archeologisch museum. Het is een 
hypermodern gebouw, midden in het centrum, 
waar je met de fiets naar binnen kan. De 
tentoonstelling bestaat uit de originele funderingen 
van de Woenselse stadspoort, foto’s van een 
selectie van de vondsten, een grote fantastisch 

mooie reconstructie van Paul Becx van hoe dit 
gedeelte van de middeleeuwse stad er uit gezien 
kan hebben, en een aantal teksten (in het 
Nederlands én in het Engels). Plaats: de nieuwe 
fietsenkelder onder het 18 Septemberplein. De 
kelder wordt waarschijnlijk op 12 december 
geopend. 
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WOENSDAGAVONDEN 
 
 
Onderzoek vondsten 18e eeuws 
legerkamp Aalst 
Ongeveer een half jaar geleden werd meer dan 
100 kg vondstmateriaal geleend, afkomstig uit 
Aalst (ten zuiden van Eindhoven). Deze vondsten 
werden meer dan 20 jaar geleden verzameld met 
een metaaldetector door Appie van der Weijde 
(Aalst). De vondsten worden momenteel op 
woensdagavonden gesorteerd, getekend, 
gewogen en verder beschreven. De bedoeling is er 
een artikel over te schrijven, bij voorkeur te 
publiceren in het tijdschrift Westerheem. De 
vondsten bestaan uit munten, kledingknopen, 
gespen, fragmenten van gereedschappen en 
wapens alsmede heel erg veel loden kogels. Ze 
wijzen op een legerkamp van het 49e Franse 
regiment, hoogstwaarschijnlijk uit het jaar 1795. 

 
Uitzonderlijke waterleiding in Deurne 
In september is in Deurne een groot gedeelte 
gevonden van een pijpleiding van kannebuizen, 
daterend uit de 17e eeuw. De pijpleiding zal voor 
water bedoeld zijn geweest. Kannebuizen zijn 
vooral bekend uit plaatsen waar pottenbakkers 
hebben gewerkt, zoals in Bergen op Zoom en in 
Oosterhout. Ook in Deurne was dat het geval (op 
de Zeilberg). Op woensdagavonden worden de 
Deurnese vondsten schoongeborsteld en 
beschreven. In samenwerking met de Deurnese 
Heemkundekring zullen de bevindingen op papier 
worden gezet. 
 
 

 
 
 
 
 

VAN BODEMVONDST TOT DATABASE  
Handboek voor de amateurarcheoloog  
 
 
Binnen de archeologie is de laatste jaren veel 
veranderd door nieuwe wet-en regelgeving. De 
werelden van de professionele archeologie en de 
amateurarcheologie zijn in de praktijk steeds meer 
uit elkaar gegroeid. Maar met de juiste 
voorbereiding is er voor amateurarcheologen nog 
steeds een centrale rol weggelegd in de 
archeologie.  
Amateurarcheologen beschikken over waardevolle 
historische en archeologische kennis van de 
streek. Bovendien hebben zij vaak veel ervaring en 
deskundigheid. Zij kunnen hiermee een belangrijke 
rol spelen bij opgravingen, maar ook bij onderzoek. 
Bovendien zijn ze een essentiele schakel tussen 
de archeologie en het publiek.  
Van bodemvondst tot database. Handboek voor de 
amateurarcheoloog maakt de lezer wegwijs in de 
mogelijkheden die er voor de amateurarcheoloog 
zijn. Het behandelt niet alleen de nieuwste stand 
van kennis en de huidige situatie in wet- en 
regelgeving, maar ook de praktische kant van de 
archeologie. Zo komen onder andere de 
voorbereidingen, het veldwerk, informatie over 
materialen en technieken, het uitwerken van de 
verkregen gegevens en de voorlichting van het 

publiek aan bod. Er 
is veel veranderd in 
de archeologie, 
maar de belangrijke 
positie van de 
amateurarcheoloog 
is gebleven.  
 
Van bodemvondst tot database. Handboek voor de 
amateurarcheoloog door Wim  
Hupperetz, Yvonne Lammers-Keijsers, Margreet 
Steiner en Jan Vredenberg  
(red.), 17 x 24 cm., 176 biz., genaaid gebrocheerd, 
ISBN 978 90 5345 318 6,  
rijk geillustreerd in kleur, € 19,95 (tot 1 juni 2010, 
daarna € 24,95).  
 
Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via 
www.matrijs.com en is een uitgave in 
samenwerking met ErfgoedNederland  
Het eerste exemplaar van het boek is tijdens de 
Reuvensdagen uitgereikt aan Tonnie van de Rijdt 
als beoogd nieuwe voorzitter van de AWN. 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Periode september en oktober 2009. 
 
In bestelling:  
Anton Ervrynck, Patrick Degryse, Peter 
Vandenabeele en Gert Verstraeten 
"Natuurwetenschappen en archeologie: methode 
en interpretatie".  
 
Janine Seidel 
Unterwasser- Archäologie für Sporttaucher 
 
Geologische Bosatlas van Nederland. 
De bosatlas van ondergronds Nederland.  
Uitgave 2009 
 
Josho Brouwer. 
Archeobrief. 
Bibliografisch overzicht voor de Nederlandse 
archeologie 2008 
 
Nieuw tijdschrift. 
in brabant.  
Tijdschrift voor Brabants Heem en Erfgoed 
Jaargang 1 nummer 0 oktober 2009. 
In Brabant is een uitgave van de Stichting 
Brabants Heem, de Historische Vereniging 
Brabant en de Stichting Erfgoed Brabant. 
Het mooie 0 nummer is in oktober verschenen als 
plaatsvervanger van het Noordbrabants Historisch 

Nieuwsblad. De werkelijke eerste Jaargang gaat 
per 1 januari 2010 van start en wil dit modern 
vormgegeven magazine berichten over het erfgoed 
Brabant.  
Het Brabants Erfgoed in al zijn rijkdom en rijkheid, 
zo breed mogelijk met en aan de Brabanders 
presenteren is het doel van de redactie.  
Het tijdschrift richt zich op de wetenschapper en de 
liefhebber. 
 
Rapporten 
BAAC rapport. 
M. Tump  
A-08.0378 
Nederwetten De Esrand. Opgraving 
September 2009  
Status:  Definitief 
Resultaat: belang van de vindplaats is gering. 
 
J.F. van der Weerden 
A-09.0166 
Aarle –Rixtel Broekelingstraat. Inventariserend 
Veldonderoek dmv Proefsleuven 
September 2009. 
Status: Definitief. 
Resultaat: Niet behoudenswaardig. 

 
 
 
 
 

VAN DE LEESTAFEL EN LEESPLANK  
 
 
Archeobrief 
Bibliografisch overzicht voor de Nederlandse 
archeologie 2008 
Josho Brouwer. 
 
Het is de vijfde keer dat er een bibliografisch 
jaaroverzicht voor de Nederlandse archeologie 
verschijnt. Het betreft 2900 titels.  
Op dit moment is de auteur bezig met het opzetten 
van een online database waarin alle gegevens uit 

de bibliografische jaaroverzichten zullen worden 
samengevat. Hierdoor is het mogelijk om op 
internet de volledige bibliografie van de jaren 2004 
tot en met 2007 te doorzoeken. 
Deze online database zal de losse bestanden, die 
thans nog worden aangeboden op www.dbna.nl, 
vervangen .Zie ook www.erfgoednederland.nl over 
meer nieuws.  
 
Carel van den Boom 
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BOEREN, BURGERS EN ELITES VAN STAD EN PLATTELAND VAN 
EINDHOVEN 
 
 
Sinds 2007 wordt er gewerkt aan een 
samenvattend overzicht van de resultaten van al 
het archeologisch onderzoek in Eindhoven. Dit 
onderzoek vindt plaats in het kader van een 
onderzoeksprogramma ‘Urbanization and Urban 
Culture’ van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door stadsarcheoloog Nico Arts 
die hier door de gemeente Eindhoven één dag per 
week voor is vrijgesteld (op dinsdagen). Omdat die 
ene dag veel te weinig is, wordt aan dit onderzoek 
onder andere ook gewerkt als het donker is. Het 
onderzoek zal een archeologische synthese 
opleveren, waarbij de nadruk komt te liggen op de 
relatie tussen stad en platteland in de late 
middeleeuwen (1200-1500) en de vroeg-moderne 
tijd (ca. 1500-1700). De archeologische gegevens 

die ouder zijn dan de late middeleeuwen komen 
echter ook aan bod. Ook het natuurlijke landschap 
en historische bronnen komen uitdrukkelijk aan de 
orde. Het studiegebied beslaat een oppervlakte 
van ruim honderd vierkante km en omvat ook 
kleine delen van de randgemeenten van 
Eindhoven. In totaal zijn uit dit gebied meer dan 
120 historische woonplekken bekend (een stad, 
dorpen, buurtschappen, losse hoeven, kloosters, 
kastelen). Sinds 1860 hebben hier bijna 150 
opgravingen plaats gevonden waarbij in totaal een 
oppervlakte van 45 hectare is onderzocht. 
Bovendien zijn er zo’n 250 vindplaatsen bekend 
die niet zijn opgegraven, maar die wel 
vondstmateriaal hebben opgeleverd. De bedoeling 
is dit onderzoek in 2011/2012 te voltooien. 
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REGIONALE TENTOONSTELLING ARCHEOLOGIE IN GEMEENTEHUIS 
BLADEL 
persbericht 
 

 
In de hal van het gemeenthuis in Bladel is van 16 
tot en met 27 november de tentoonstelling 
Archeologie in de Kempen te zien. Er wordt 
kaartmateriaal getoond met informatie over de 
archeologische verwachtingen, monumenten, 
archeologische vindplaatsen, oude wegen en 
waterlopen. Ook is er een doorlopende presentatie 
te zien die een beeld geeft van archeologie in de 
Kempen vanaf de prehistorie. Daarnaast wordt de 
erfgoedpuzzel van de Kempengemeenten 
tentoongesteld, waarop te zien is hoe de regio er 
uitzag rond 1900. 
 
De Kempengemeenten gaan digitale 
erfgoedkaarten ontwikkelen, een primeur in Noord-
Brabant. Gemeenten hebben een eigen 
verantwoordelijkheid gekregen voor het 
bodemarchief. De kern daarvan is dat 
archeologische waarden vanaf het begin 
volwaardig moeten worden meegewogen in 

ruimtelijke plannen. Met een gemeentelijke 
erfgoedkaart krijgt de gemeente de mogelijkheid 
om archeologie en cultuurhistorie op adequate 
wijze in te bedden in de ruimtelijke ordening en 
daarin de noodzakelijke keuzes te maken.  
 
De erfgoedkaart omvat een archeologiekaart en 
een cultuurhistoriekaart. De archeologiekaart geeft 
aan welke archeologische waarden er binnen het 
grondgebied van de gemeente al bekend of te 
verwachten zijn. De verwachting wordt gebaseerd 
op een groot aantal bronnen zoals de geologie, 
bekende archeologische vindplaatsen, literatuur, 
historische kaarten, gegevens van amateur-
archeologen e.d.  
 
Op de cultuurhistoriekaart worden de in de 
gemeente aanwezige cultuurhistorische waarden 
aangegeven met betrekking tot het bouwkundig 
erfgoed, het historisch-geografisch erfgoed en de 
historische groenwaarde. 
Na Bladel is de tentoonstelling nog te zien in 
Oirschot, Reusel-De Mierden en Eersel. 
De beeldpresentatie Archeologie in de Kempen is 
ook te vinden op de website van de 
Kempengemeenten: www.kempengemeenten.nl 
(onder Cultuurhistorie). 
 
Bladel, 11 november 2009 
 
Beschrijving bij afbeelding (van boven naar 
beneden): 
o Boerderijerf met grafheuvel in de IJzertijd. 
o Dezelfde locatie 1000 jaar later in de 

Romeinse tijd. Het terrein is akker geworden. 
De grafheuvel wordt gerespecteerd. 

o Weer 1000 jaar later, Late Middeleeuwen. De 
akkers worden opgehoogd met mest en 
plaggen. Boerderijen liggen aan de rand van 
de akkers. 

o Huidige tijd. Akkers worden geploegd, maar de 
archeologische resten zijn onder het 
plaggendek geconserveerd.  

Bij opgravingen worden de akkerlagen 
weggegraven waardoor de sporen en vondsten 
zichtbaar worden. 
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EXCURSIE OUDSTE STAD VAN BELGIË 
 
 
Op een zwaar bewolkte zaterdagmorgen in 
oktober verzamelden zich de deelnemers voor de 
excursie naar Tongeren. Nadat iedereen 
gearriveerd was, bracht buschauffeur Jos ons 
netjes op tijd bij het Gallo Romeins museum. Het 
museum is kortgeleden heropend na een 
verbouwing. Bij het entreegebouw lijkt het alsof de 
aankleding nog niet is aangebracht. Na een 
heerlijke Belgische kop koffie liepen we de eerste 
tentoonstellingsruimte binnen. Meteen wordt met 
audiovisuele middelen uitgebreid uit de doeken 
gedaan hoe de verspreiding van de eerste 
mensachtige over de wereld was verlopen. Velen 
soorten bewerkte stenen werktuigen en hoe ze 
gemaakt werden zijn hierbij te bezichtigen. Ook 
zijn levensechte beelden van mensen op ware 
grote te zien. In de volgende zaal wordt getoond 
dat mensen na eeuwenlang rondgezworven 
hebben langzaam aan in vaste nederzettingen 
gaan wonen en handel drijven met elkaar. Bij een 
van de nederzettingen stichtte de Romeinse keizer 
volgens plan de stad Atuatuca Tungrorum net voor 
het begin van de jaartelling. Veel lokale 
archeologische vondsten uit deze periode liggen 
tentoongesteld in de ruimte daarna. Met maquettes 
zijn gebouwen nagemaakt. Als laatste wordt de 
komst van het christendom behandeld met 
nagebouwde graven. Na bezichtiging was nog net 
tijd voor een lunch in het museum. Tijdens de 
stadswandeling langs Romeinse en Middeleeuwse 
muren en gebouwen begon het zachtjesaan 
steeds meer te regenen. De fundamenten uit de 
Romeinse periode werden gebruikt om muren 

hoger en beter te bouwen in de Middeleeuwen. 
(Zie foto)  
 

 
 
In een authentiek gerestaureerde herberg namen 
we nog wat te drinken. Halverwege de middag 
reden we met de bus richting Luik om Romeinse 
tumuli (grafheuvels) langs de weg te zien. Helaas 
zagen we ze vanuit de touringcar omdat we niet 
konden stoppen zonder de weg te blokkeren. 
Daarop reed de bus terug naar Eindhoven. In een 
restaurant in de buurt van het Archeologisch 
Centrum werd de dag afgesloten met een vrijwillig 
etentje. 
 
Frank de Kleyn  
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LEZINGENPROGRAMMA VERENIGING ARCHEOLOGISCHE 
WERKGROEP ’T OUDE SLOT VOOR 2009/2010 
 
 
Er zijn weer nieuwe lezingen gepland in ’t Oude 
Slot in Veldhoven. Het programma is als volgt: 
 
Dinsdag 24 november 2009  
Johan Verspay (AAC Amsterdam) 
Over de opgraving Zilverackers in Oerle (april 
2009, romeinse tijd) en over een door hem gedane 
studie naar het gebruik van het landschap in het 
verleden. 
 
Dinsdag 19 januari 2010 
Theo de Jong (Arch Dienst Eindhoven) 
Over de bronstijd-opgraving Ekkersrijt 
 

Dinsdag 23 februari 2010 
Jeanne-marie Vromans (Universiteit Leuven) 
Onderwerp: de midden-paleolithische 
opgraving(en) in Veldwezel (B). 
 
Dinsdag 23 maart 2010 
Michel Lascaris (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort) 
Onderwerp: het grootschalige archeologische 
onderzoek Eersel-Kerkebocht. 
 
De lezingen zijn zoals altijd in het Museum ’t Oude 
Slot in Veldhoven en beginnen om 20,00 uur 
Kees Bleyerveld. 

 
 
 
 
 

GEZOCHT: PARTIJEN MET LOKALE KENNIS 
 
 
SRE Milieudienst maakt in opdracht van de 
samenwerkende A2gemeenten Valkenswaard, 
Heeze-Leende, Waalre en Cranendonck een 
beleidsplan archeologische Monumentenzorg en 
een gezamenlijke erfgoedkaart.  
 
SRE werkt hiervoor samen met Regionaal 
Historisch Centrum (RHCe) en raadpleegt een 
brede klankbordgroep van professionals. Tijdens 
de eerste bijeenkomst zal Ria Berkvens, regionaal 
archeoloog van SRE de werkwijze, planning en 
uitgangspunten toelichten aan de klankbordgroep 
en verschillende organisaties met lokale kennis. 
Dit zijn de heemkundekringen “De Heerlijkheid 
Heeze-Leende-Zesg.”, “Budel en Cranendonck” en 
“Weederheem”, Stichting Waalres Erfgoed, AVKP, 
monumentencommissies van de betrokken 
gemeenten, ZLTO en IVN.  
 
Vertegenwoordigers (maximaal 2) van deze 
organisaties zijn uitgenodigd om op 2 december 
om 20 uur de bijeenkomst van de klankbordgroep 

bij te wonen. De beleidskaart zal onder meer met 
hun inbreng verder vorm worden gegeven en geeft 
de erfgoedkaart voldoende basis. Voor vragen 
kunt u terecht bij betrokken ambtenaar van uw 
gemeente of bij Ria Berkvens 
r.berkvens@millieudienst.sre.nl  
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STUDIEDAG BOUWHISTORIE 
 
 
De commissie deskundigheidsbevordering van de 
landelijke AWN organiseerde een studiedag 
bouwhistorie in Kampen. Na het welkoms-woord 
werden lezingen gegeven door twee bouwhistorici. 
Als eerste kwam Constant Willems uit Zutphen aan 
de beurt. Aan de hand van een zelfgebouwde 
maquette van een 14e eeuwse woonhuis 
behandelde hij de kenmerken waaraan je de 
bouwhistorie kunt lezen.  
Hierna kwam Frits van Ooststroom aan het woord 
over boerderijen in Midden-Delftland. Uitgebreid 
vertelde hij over verschillende typen boerderijen en 
waaraan je deze kunt herkennen. Na de lunch, 
waarvan gretig gebruikt werd gemaakt, splitsten 
we ons in twee groepen. Een groep liep in het 
kader van de dag door de oude binnenstad. Velen 
huizen blijken schuin te zakken en dreigen tegen 
anderen aan te vallen. 
Als oplossing werden houten, stenen of stalen 
steunbogen ertussen geplaatst. Het resultaat is dat 
muurgevels golvende bewegingen hebben 
gemaakt. Ik vraag me af of de inspiratie van de 
architect van de Blob in Eindhoven van dit soort 
gevels komt? Daarnaast vertelde onze 

enthousiaste gids het een en ander over andere 
markante gebouwen. Halverwege de middag 
namen we een koffiepauze in de middeleeuwse 
trouwzaal. Toen de koffie op was wisselden de 
groepen en werd de Stadsboerderij bezocht. Dit 
waren letterlijk boerderijen midden in huizenrijen 
van de stad. De boerenfamilie leefden in de winter 
samen met runderen in een ruimte. Er waren 
bedstedes en een ‘goei kamer’ aanwezig. Het 
vervoer van de runderen en het hooi verliep via de 
straat. Buiten de stad hadden de boeren 
weilanden. De gemeente wilde deze toestanden al 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitbannen. 
Koppig als boeren kunnen zijn werkten velen niet 
mee met de regeling. Tot in de jaren tachtig bleven 
families zo leven. Nu is een ervan een museum 
geworden. Via de IJsselkade langs de herbouwde 
Kogge en het monument van geëvacueerde 
Schoklanders wandelden we terug naar de 
zalencentrum. Na een slotwoord en de mededeling 
dat de volgende studiedag op 12 december 2009 
in slot Loevestein is gingen we na een leerzame 
studiedag richting huis.  
Frank de Kleyn  

 
 
 
 
 

GROEP RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Protest tegen selectiebesluit B&W van 
Helmond voor Hazenwinkel 
Bij het proefsleuvenonderzoek in Hazenwinkel / 
Brandevoort II zijn bewoningssporen aangetoond 
uit bronstijd, ijzertijd en vroegromeinse tijd. Die 
resten zijn zeer bijzonder. Er heeft langdurig 
bewoning plaatsgevonden. Er zijn sporen van veel 
huizen te vinden en de resten zijn nog bijzonder 
gaaf.  
Het college van B&W van Helmond heeft 
desondanks besloten dat er geen 
vervolgopgraving hoeft plaats te vinden. Dit tegen 
het advies in van de stadsarcheoloog Janneke 
Bosman en de gemeentelijke 
Monumentencommissie.  
Een gemeente heeft de vrijheid een eigen 
selectiebeleid te voeren. Dat moet dan echter wel 
goed te onderbouwen zijn door reeds vastgesteld 
gemeentelijk beleid of adviezen van deskundigen. 

Dat is in Helmond niet het geval. In een open brief 
aan B&W en de Raad hebben we duidelijk 
gemaakt dat hier sprake is van onzorgvuldig beleid 
en beleid dat in gaat tegen de zorgplicht van een 
gemeente voor het eigen archeologische erfgoed. 
Dit samen met de SAS, twee heemkundekringen 
uit Helmond en de heemkundekring uit Mierlo.  
De verdere besluitvorming en planprocedure en al 
eventuele grondwerkzaamheden zullen we 
nauwgezet volgen. We zullen onze zienswijzen en 
bezwaren bij de verdere besluitvorming laten 
horen  en als dat nodig is om opschorting van 
werkzaamheden vragen. Dat alles om te 
voorkomen dat, zonder nader onderzoek de 
archeologische waarden in Hazenwinkel vernietigd 
worden. 
De volledige brief is opgenomen op de website 
www.archeologie.dse.nl  
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PADDENPOELEN  
landschappelijke verrijking of aantasting ? 
 
Een paar weken geleden fietste ik van Eindhoven 
naar Heeze door Gijzenrooische Zeggen. Het is 
het gebied tussen de wijk Gijzenrooij, de 
Stratumse heide en Geldrop, net boven de A67. 
Dit gebied, in beheer bij Brabants Landschap, 
bestaat uit kleinschalige graslanden, hier en daar 
klotputten en bolle akkertjes. Het kenmerkt zich 
door kleinschalige perceelindeling en een 
onregelmatige verkaveling. Verspreid komen 
bosjes en houtwallen voor en vanaf de hoge 
randen lopen zandpaden dood op de “Zegge”. Hier 
komt de heikikker, alpenwatersalamander en 
rugstreeppad voor en dat zo vlak bij de stad! 
 
Tot mijn verbazing zag ik dat direct na het verlaten 
van de bebouwing de boel fors overhoop gehaald 
is. Door Brabants Landschap zelf zo blijkt. Die 
heeft een clustertje paddenpoelen gegraven 
midden in hoger gelegen weiland, voorheen in 

gebruik als akker. Dat laatste is te zien aan het 
profiel van het doorgraven esdek. De vrijkomende 
grond is gemodelleerd tot vreemde duintjes die 
hier helemaal niet thuishoren. Er is een ideale 
crossbaan geschapen en het geheel is nu dan ook 
zo in gebruik. Wat wil je zo dicht bij de woonwijk. 
 
Omdat ik vind dat hier behoorlijke schade is 
aangericht zoek ik contact met de beheerder van 
Brabants landschap Mari de Bijl die direct bereid is 
met mij ‘de plaats van delict’ te gaan bekijken. 
Mari legt uit dat vroeger vrijwel elk weiland een 
poeltje had waar het vee uit dronk. De waterdieren 
en ook flora voeren daar wel bij maar in de no-
nonsense tijd in de landbouw zijn de poelen 
dichtgeschoven. Door een nieuw stelsel van 
poelen aan te leggen kunnen zeldzame soorten 
overleven en zich uitbreiden. Het weilandje is op 
verzoek van een school ook bestemd voor 
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naschoolse opvang. Daarom het perceeltje 
gekozen dat het dichtst tegen de stad aanligt. Er 
worden kruidenhoeken en insectenhoeken 
gecreëerd om zo het weiland meer divers te 
maken en de jeugd voor de natuur te interesseren.  
 

 
 
Prachtig dus voor natuurbeheer en educatie. Maar 
het gaat op deze plek wel ten koste van het 
kwetsbare landschap en de archeologische 
ondergrond. Waarom is er niet gekozen voor een 
beter passende oplossing zoals slootverbreding, 
taludafvlakking of het uitdiepen van bestaande 
laagten in het terrein?   
Dit is helaas opnieuw een voorbeeld waarbij  
natuurontwikkeling helemaal los lijkt te staan van 
archeologie en historisch landschap. De 
archeologische ondergrond is ‘vergeten’ en er zijn 
veedrinkplekken aangelegd op een bolle akker 
waar die in het verleden nooit hebben gezeten. 
 

Het gebied heeft op de Archeologische Kaart van 
Eindhoven een hoge verwachting. Door de RO-
groep  en de gemeentelijk dienst is uitgezocht hoe 
het kan dat deze poelen zijn aangelegd zonder 
aandacht voor archeologie. Dan blijkt dat hier een 
oud bestemmingsplan gold, waarin de 
archeologische verwachting nog niet verwerkt was. 
Er was geen aanlegvergunning nodig. Brabants 
Landschap kon volstaan met het melden van de 
ontgrondingen bij de provincie.  
Brabants Landschap onderkent dat de poelen  
kunstmatige ingrepen zijn waarbij natuurwaarden 
voorop staan. Dat wordt bevestigd door Leonhard 
Schrofer de stadsecoloog. Hij laat heel eerlijk 
weten dat hij vroeger nooit nadacht over 
archeologie.  Hij besluit zijn reactie met: “De tijden 
veranderen en archeologie eist nu terecht haar 
plek op al is dit bewustzijn blijkbaar nog niet zo 
doorgedrongen. Er valt vanuit archeologie dus nog 
wel wat missiewerk te bedrijven”.  
 
Dat willen we als AVKP graag oppakken. 
Wettelijke procedures hebben hun beperkingen. 
Natuurorganisaties zouden zelf meer oog moeten 
krijgen voor archeologie en cultuurlandschap. 
Het plan is een speciale ArcheoLoop te gaan 
organiseren om samen met natuurbeheerders, de 
stadsecoloog en stadarcheoloog en 
archeologievrijwilligers vanuit verschillende 
perspectieven naar het landschap te kijken. Een 
verkenning van het landschap die verwachten we 
veel discussie kan opleveren.  
 
Herbert Vorwerk 

 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Afspraken met Monumentenfederatie 
over melden bedreigingen AMK-
terreinen 
Het Meldpunt van de Monumentenfederatie was 
tot voor kort voornamelijk bestemd voor melding 
van bedreigde gebouwde monumenten. Omdat de 
Federatie archeologische monumentenzorg mede 
als haar taak ziet, wordt de opzet van het meldpunt 
verbreed. Tussen de AVKP en het Meldpunt zijn 
afspraken gemaakt over hoe dat in te vullen. Als 
eerste stap kunnen vanaf oktober 2009 
bedreigingen van AMK-terreinen bij het Meldpunt 
aanhangig worden gemaakt. Dat zijn: 

- Wettelijk beschermde archeologische 
monumenten, als zodanig vermeld op de 
Archeologische Monumentenkaart (AMK) en 
opgenomen in het register van beschermde 
(archeologische) monumenten 

- Niet wettelijk beschermde terreinen, met een 
erkende archeologische waarde, die als 
zodanig vermeld zijn op de Archeologische 
Monumentenkaart (AMK) 

Die bedreiging kan zijn dat de gemeente in haar 
ontwerpbestemmingsplan, een voorgenomen 
ontheffing of projectbesluit, onvoldoende 
bescherming voor het monument regelt. Het kan 
ook gaan om het verlenen van een aanleg-, sloop- 
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of bouwvergunning die een bedreiging vormt voor 
de archeologische ondergrond of om 
werkzaamheden die zonder of in afwijking van een 
vergunning worden uitgevoerd. Na melding zal de 
Federatie stappen ondernemen voor behoud van 
het monument. Het meldingsformulier van het 
Meldpunt is te vinden op: 
http://www.federatienoordbrabantsmonumentenov
erleg.nl/melding-bedreigd-monument  
 
Op termijn zal de mogelijkheid tot melden verder 
worden uitgebreid en kan dan bijvoorbeeld ook 
gaan gelden voor gebieden die op een 
gemeentelijke archeologische kaart als gebied met 
hoge archeologische waarde is aangewezen.  
  
Nieuwe cursus Gemeentelijk 
Archeologiebeleid samen met Brabants 
Heem 
In 2008 heeft de AVKP samen met Brabants Heem 
twee keer heel succesvol (ruim 60 deelnemers) 
een cursus verzorgt over Archeologie en 
Gemeentelijk Beleid.  
In 2010 zal de cursus opnieuw worden 
aangeboden. De cursus omvat vier avonden, plus 
naar keuze een ‘veldwerkdag’. Zodra de data voor 
2010 bekend zijn melden we dat in AVKP actueel. 
Alle bij Brabants Heem aangesloten 
heemkundekringen worden via Brabants Heem 
geïnformeerd. 
 
Aanvragen vergunning voor opgraven 
als archeologische vereniging/ 
werkgroep. 
Er blijkt bij lokale archeologiegroepen en 
heemkundekringen nog steeds veel 
onduidelijkheid over wanneer je als vrijwilliger wel 
of niet mag opgraven. We zetten dat daarom nog 
eens op een rijtje: 
- Opgraven door vrijwilligers mag alleen in 

gebieden die volgens een gemeentelijk 
selectiebesluit zijn ‘vrijgegeven’ (er is geen 
verplichting tot archeologisch onderzoek) 

- Om te mogen opgraven hebben vrijwilligers 
vooraf toestemming nodig van de Rijksdienst 
voor het Cultureel erfgoed (RCE). De 
Rijksdienst zal in principe die toestemming 
geven, onder voorwaarden dat het 
gemeentelijk selectiebesluit voldoende 
onderbouwd en gemotiveerd is. Alleen bij 
noodopgravingen (toevalsvondsten) is achteraf 
toestemming vragen mogelijk. 

- Uiteraard is er ook toestemming nodig van de 
eigenaar van de grond. Omdat opgraven niet 

wettelijk verplicht is zullen daar in goed overleg 
afspraken over moeten worden gemaakt. De 
gemeente heeft daar een belangrijke rol bij 
door te ondersteunen dat dergelijke afspraken 
tot stand komen, faciliteiten ter beschikking te 
stellen en te maken kosten voor de vrijwilligers 
te vergoeden. 

- Voor archeologische begeleiding is geen 
toestemming van de RCE nodig. Er mag dan 
echter niet gegraven worden (dus ook geen 
sporen couperen of voorwerpen uitgraven). 
Alleen de sporen die tijdens de 
werkzaamheden aan de oppervlakte zichtbaar 
komen kunnen worden bekeken en 
gedocumenteerd. 

Het aanvragen van toestemming bij de RCE kan 
digitaal via 
http://www.cultureelerfgoed.nl/werken/wetten-en-
regels/vergunningen/formulier-toestemming-
onderzoek-amateur-verenigingen. 
 
Lokale archeologiegroepen en heemkundekringen 
kunnen een beroep op de AVKP doen voor advies 
en eventueel ondersteuning bij het aanvragen van 
de toestemming, het uitvoeren van de opgraving 
en de rapportage en melding in Archis.  
Het zojuist verschenen boek Van bodemvondst tot 
database. Handboek voor de amateurarcheoloog) 
zal bij zelfstandig opgraven veel steun kunnen 
bieden. 
Tonnie van der Rijdt 
 
 

 


