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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
APRIL 
do 15 FTM: Prehistorie door Nico Arts in 

HOME* 
za 17 Landelijke AWN ledenvergadering, 

Middelburg 
wo 21 Piepercursus*** 
za 24 Piepercursus praktijk*** 
 
MEI 
di 18 FTM: Late Middeleeuwen*  
wo 19 Lezing Agrarisch cultuurlandschap door 

Johan Verspay** 

za 29 Veldcursus AWN-leden, dag 1* 
 
JUNI 
11-13 3 daagse Archeoloop Weriz  
za 12 Veldcursus AWN-leden, dag 2* 
za 19 Excursie Enkhuizen** 
 
Meer informatie over deze activiteiten met 
* staat verderop in dit nummer 
** wordt per Nieuwsflits rondgestuurd 
*** reeds volgeboekt 

 

Wist u dat... 
 
- in Mierlo en Son, dankzij de begeleiding voor vrijwilligers belangrijke vondsten zijn gedaan 
- in beide gevallen de verstoorders van de grond vrijwillig ruimte hebben geboden voor begeleiding door 

vrijwilligers en dat in Son de eigenaar vrijwillig meewerkt aan archeologisch vriendelijk bouwen. 
- we Janneke Bosman bedanken voor haar bijdragen over Helmond en haar veel succes wensen met 

haar nieuwe baan bij SRE. 
- medewerkers van BAAC in deze ledenbrief ook een bijdrage leveren. We zijn hen daar zeer erkenteijk 

voor en hopen dat die begin is van meer bijdragen door BAAC en andere bureaus. 
- de nieuwsflitsen voortaan ook op het prikbord in het Archeologisch Centrum worden opgehangen.  
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Lezing Johan Verspay 
Archeoloog Johan Verspay houdt op 19 mei een 
lezing over de Agrarisch Cultuurlandschap. De 
lezing vindt plaats in het Archeologisch Centrum in 
Eindhoven en begint om 20 uur. 
 
Veldcursus AWN-leden 
Op de zaterdagen 29 mei en 12 juni (telkens van 
11-16 uur) zal op de opgraving Blixembosch-
Noordoost in Eindhoven weer een veldcursus 
worden gegeven. Deze cursus is bedoeld voor 
(nieuwe) leden van de Archeologische Vereniging 
Kempen- en Peelland. Er hebben zich inmiddels 
10 deelnemers aangemeld (het maximum aantal), 

maar leden die graag ook nog willen komen 
meedoen, kunnen op een reservelijst worden 
geplaats (de praktijk heeft geleerd dat niet altijd 
alle opgegeven personen daadwerkelijk 
deelnemen). De cursus is geheel gratis en wordt 
gegeven door stadsarcheoloog Nico Arts. Leden 
die zich al hebben opgegeven krijgen nog nadere 
gegevens. 
 
Excursie Enkhuizen 
Op zaterdag 19 juni wordt een excursie 
georganiseerd naar het openlucht museum in 
Enkhuizen. Meer info volgt.  

 

Maart Maart April April April
Wk Wk Wk Wk
12 13 14 15

Ma 22 29  5 Paasdag 12 RO / AC vergadering
Di 23 30  6  13
Wo 24 Jaarvergadering 31 Wichelroedelopen 7 Meidagen 14 Wichelroedelopen
Do 25 1  8 15
Vr 26 2  9  16
Za 27  3 Excursie Raeren 10 Contactpersonen 17 Landelijke AWN leden
Zo 28 Studiedag NBG 4 Paasdag 11 18

April April Mei Mei Mei
Wk Wk Wk Wk
16 17 18 19

Ma 19  26 RO 3 10
Di 20  27  4 11
Wo 21 Bestuur / Piepers 28 5 12
Do 22  29 6 13 Hemelvaart
Vr 23  30 Koninginnedag 7 14
Za 24 Piepers 1 8 15
Zo 25  2  9 16

Mei Mei Juni Juni
Wk Wk Wk Wk
20 21 22 23

Ma 17 RO 24 Pinksteren 31 RO 7  

Di 18  25  1 8  

Wo 19 Johan Verspay 26  2 Bestuursvergadering 9
Do 20 27  3 10
Vr 21  28  4 11 Archeoloop Weris
Za 22  29 5 12
Zo 23 Pinksteren 30 6 13  

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
     27 januari 2010

 Juni Juni Juni Juli Juli
Wk Wk Wk Wk
24 25 26 27

Ma 14 21 28 5  
Di 15 22  29 6  

Wo 16 23 30 7  

Do 17 24  1 8  

Vr 18 Romeinen Nijmegen 25  2  9  

Za 19 Excursie Enkhuizen 26 3  10
Zo 20 Romeinen Nijmegen 27  4  11

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen
Vergaderingen Cursus Feesten & borrels
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VELDWERK 
 
 
Opgraving Blixembosch 
Eindelijk weer een langdurige opgraving! Op 12 
april is een grootschalige opgraving gestart in het 
noorden van de gemeente Eindhoven. Het betreft 
een drietal terreinen; het project wordt 
Blixembosch Noordoost genoemd. Hier zal 
komende jaren een van de laatste grootste 
wijkuitbreidingen van de gemeente Eindhoven 
komen. Er zal een oppervlakte van ongeveer 3 
hectare worden opgegraven. Het afgelopen najaar 
uitgevoerde proefsleuvenonderzoek heeft 
aangetoond dat er zich hier een groot omgreppeld 

terrein bevindt uit de late ijzertijd/Romeinse tijd, 
met een nog niet bekende functie. Ook zijn er na-
middeleeuwse leemkuilen gevonden. De opgraving 
zal naar verwachting ongeveer 2 tot 3 maanden 
gaan duren.  
 
Vrijwilligers zijn zoals altijd welkom, maar graag 
wel even van te voren melden, liefst op 
archeologie@eindhoven.nl of persoonlijk bij de 
projectleider (Jeanne-Marie Vroomans). 
Vooralsnog zal alleen op doordeweekse dagen 
worden gegraven. 

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

BAAC April – juni 2010 

De Mortel- centrum (proefsleuven) ?? 2010 
Asten –EVZ Eeuwselsche Loop 
(archeologische begeleiding) 

?? 2010 

Beek en Donk – Laarsche Velden noord 
(proefsleuven) 

?? 2010 

Budel – Dr. Anton Mathijssenstraat 
(proefsleuvenonderzoek) 

Synthegra 2010 

Valkenswaard – Dommeldal 
(archeologische begeleiding) 

RAAP 2010 

Steensel – Boterbogten 
(proefsleuvenonderzoek) 

?? 2010 

Duizel-Noord (proefsleuven) ?? 2010 
Bergeijk – Leemskuilen (opgraving) ?? 2010 
Casteren – Kerkeneind (proefsleuvenon-
derzoek) 

?? 2010 

Valkenswaard – Zuid 
(proefsleuvenonderzoek) 

ACVU? 2010 

Oirschot – Sint Joris (opgraving) ?? 2010 
Budel-Schoot – Striboschhof (proefsleu-
ven) 

?? 2010 

Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? 2010 
Lage Mierde – Tinnen Pot (proefsleuven) ?? 2010 
Bladel – Wagenbroeks Loopje (Arch. 
Begeleiding) 

Becker & Vd Graaf?? 2010 

Best-Dijkstraten (opgraving) ?? 2010/2011 
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UIT DE REGIO 
 
 
Asten 
In maart 2010 werd in Asten aan de Prins 
Bernhardstraat 56, achter de dierenartsenpraktijk 
Dap De Eenhoorn, een archeologische opgraving 
uitgevoerd door BAAC. In het noordoostelijke deel 
van het perceel werd tijdens de opgraving een 
zespalige spieker en een aantal kuilen 
aangetroffen. In een kuil die binnen de spieker lag 
bevond zich een grote hoeveelheid aardewerk 
bestaande uit handgevormd aardewerk uit de 
ijzertijd, een randfragment van waarschijnlijk een 
kurkurn uit de Romeinse Tijd en verschillende 
wandfragmenten laat Romeins en/of Merovingisch 
aardewerk. Bijzonder was dat in een andere kuil 
een fragment van een tubulus en een fragment 
van een later werden aangetroffen. Een tubulus 
werd gebruikt voor de (wand)verwarming in 
Romeinse stenen gebouwen, lateris zijn vloer- of 
wandtegels die eveneens geassocieerd worden 
met het Romeinse vloerverwarmingssysteem. 
Dergelijke complexen zijn enkel aangetroffen in 
Hoogeloon en langs de Maas. Ondanks de zeer 
geringe omvang van de opgraving werden 
vondsten gedaan die kunnen wijzen op een 
belangrijke nederzetting, mogelijk zelfs een 
villacomplex, in de omgeving. 
Annemarie Kooi (BAAC bv) 
 
Best, Aarle-Hokkelstraat 
Sinds november 2009 voert BAAC bv een groot 
proefsleuvenonderzoek uit in het plangebied Aarle-
Hokkelstraat te Best. Hier zal in totaal ruim 56 
hectare aan terreinen door middel van 
proefsleuven onderzocht worden. Daarnaast 
grenst het onderzoeksgebied aan het plangebied 
Best, Dijkstraten dat in 2007 al door middel van 
proefsleuven is onderzocht. Hoewel het laatste 
deel van de sleuven nog aangelegd moet worden 
zijn de resultaten nu al veelbelovend. 
Verspreid over het terrein zijn bewoningssporen 
aangetroffen uit de ijzertijd. Uit de Romeinse tijd 
dateren een grafveldje en twee of drie kleine 
nederzettingen, die aan weerszijden van een beek 
of laagte gelegen waren. 
Na de Romeinse tijd wordt het terrein in de 
Karolingische periode weer bewoond. Deze 
bewoning zet zich voort in twee of drie vol 
middeleeuwse nederzettingen. Bij één van de 
middeleeuwse nederzettingen is een vrijwel 
complete pot aangetroffen die hier mogelijk als 
bouwoffer is gedeponeerd. Tenslotte zijn aan de 
rand van het terrein resten aangetroffen van een 

boerderij die al vóór 1832 aanwezig moet zijn 
geweest en die kort voor 1900 zal zijn gesloopt. 
In de komende weken zullen de laatste terreinen 
nog worden onderzocht, waarna de resultaten van 
het onderzoek in een rapport verwerkt worden. 
Martijn Bink (BAAC bv) 
 
Helmond  
In de afgelopen tijd hebben in Helmond 2 
archeologische (deel) projecten plaatsgevonden. 
De eerste is de tweede fase van het project Rond 
de Heistraat. Het tweede project betreft een 
proefsleuven onderzoek nabij Station Brandevoort. 
 
Rond de Heistraat fase 2 
Zoals al eerder bericht in deze nieuwsbrief, zal het 
gebied Rond de Heistraat te Helmond de komende 
tijd geherstructureerd worden. Daarbij zullen de 
eventueel aanwezige archeologische resten 
aangetast of zelfs vernietigd worden.  
Aangezien de Heistraat een straat is die al op de 
15e eeuwse kaart van Van Deventer staat 
aangegeven is archeologisch onderzoek zeer 
gewenst. Sterker nog archeologisch onderzoek is 
zelfs verplicht sinds het gebied op de 
Archeologische kaart van Helmond staat 
aangegeven als gebied met een hoge 
archeologische verwachting. Tijdens de eerste 
fase was op de hoek Blinkertsestraat Heistraat een 
waterput aangetroffen uit de periode 1400-1600. 
Reden genoeg om het onderzoek op deze locatie 
voort te zetten. In de week van 16 maart is de 
aangetroffen waterput opgegraven en zijn in het 
gebied rondom de Heistraat tegelijk nog 3 
proefsleuven aangelegd. De waterput bleek een 
plaggenput te zijn geweest. De put dateert in uit de 
15e eeuw. Tijdens het opgraven van de put werd 
nog een andere put zichtbaar. Ze is geconstrueerd 
uit twee tonnen. Deze put is na het gebruik 
hergebruikt als afvalput. In de put zijn onder 
andere verschillende tegeltjes, een haak, een mes 
en een stuk van een gietijzeren kachel 
aangetroffen. Genoeg materiaal om de put te 
dateren in de 18e eeuw. In hetzelfde 
onderzoeksgebied zijn ook 2 waterputten uit de 
20e eeuw aangetroffen. In de proefsleuven zijn 
geen belangrijke archeologische resten 
aangetroffen. Tv Helmond heeft opnames gemaakt 
van het opgraven van de tonput. Deze zijn te zien 
op: 
http://www.helmond.nl/Smartsite.shtml?id=52004 
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Station Brandevoort 
Vanwege de aanleg van een fietstunnel nabij 
station Brandevoort, zijn op deze locatie de 
archeologische resten in kaart gebracht door 
middel van een proefsleuven-onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de 
archeologische ondergrond in het hele 
onderzoeksgebied is verdwenen. Dit is 
vermoedelijk gebeurd tijdens de ruilverkaveling.  
Janneke Bosman 
 
Regels bedreiging voor erfgoed 
Maasland 
De heemkundigen in het Maasland pikken het niet 
langer dat juristen en ambtenaren hen geregeld in 
de hoek zetten als zij historische panden en 
locaties proberen te beschermen van de 
slopershamer. Zij gaan zich verenigen in de 
Stichting Erfgoed Maasland (SEM).  
SEM is een samenwerking tussen De Elf Rotten, 
de Archeologische Werkgroep Oss en de stichting 
de Werkende Mens. SEM wil erkend worden als 
deskundige op haar gebied. En hoopt samen met 
Stichting Archeologie Maasland (SAM) sterker te 
staan tegenover een overheid en hun belang bij en 
visie op archeologie. Andere heemkundekringen 
uit de omgeving zijn welkom om zich aan te 
sluiten.  
Naar een krantenbericht, redactie 
 
Karolingisch graf ontdekt in Mierlo 
De archeologische werkgroep van Heemkundering 
Myerle heeft onlangs een unieke ontdekking 
gedaan. Tijdens de begeleiding bij 
graafwerkzaamheden in een bouwput aan de 
Bisschop van Mierlostraat/Van Scherpenzeelweg 
in Mierlo is een begraafplaats uit de achtste en 
negende eeuw ontdekt. Eerder heeft de 
Heemkundekring door middel van diverse 
noodopgravingen aangetoond dat gedurende de 
Middeleeuwen rond de kerk permanente bewoning 
is geweest. Daaruit kan worden geconcludeerd dat 
er het oude Mierlo was gesitueerd.  
De bewoning is gelegen op een hoog punt in het 
landschap, tussen de Dommel en de Aa, en is wat 
betreft de grondwaterstand een gunstige woonplek 
in die periode. Hoewel de naam Mierlo pas in 1256 
in een geschreven document voor het eerst wordt 
genoemd, stamt het mogelijk ook uit de Vroege 
Middeleeuwen. Volgens Jean Coenen, historicus 
en schrijver van het boek “Mierlo van oorsprong tot 
heden” heeft de Romaanse kerk uit de 13-14e 
eeuw wellicht meerdere voorgangers gehad. De 
eerste zou wel eens een eenvoudig houten kerkje 
uit de achtste of negende eeuw kunnen zijn. De 

latere geïsoleerde positie van de kerk is ontstaan 
door verplaatsing van de bewoning rond 1200. 
 

De aanleiding om de graafwerkzaamheden attent 
te volgen waren de resultaten van de 
archeologische opgravingen van de nieuwbouw 
van Bethanië aan de overzijde van de Bisschop v. 
Mierlostraat. Hier werden door bureau Bilan i.s.m. 
de Heemkundekring van 2007 t/m begin 2009 
sporen uit de IJzertijd, Romeinse tijd, 
Merovingische tijd en de Volle Middeleeuwen bloot 
gelegd. Vooral de ontdekking van een sax 
(Merovingische kortzwaard) op korte afstand van 
de Mona Lisa, wat zeer waarschijnlijk als grafgift in 
een krijgersgraf is meegegeven, gaf aanleiding tot 
waakzaamheid bij de graafwerkzaamheden. Al vrij 
snel tijdens het ontgraven tekende zich de sporen 
van een gebouwtje af. In de nabijheid werden twee 
waterputten ontdekt, bestaande uit uitgeholde 
eiken boomstammen. De voorlopige datering geeft 
aan dat de waterputten in de 11e en 12e eeuw in 
gebruik waren. Het zijn wederom sporen van het 
Oude Mierlo.  
Kort daarop werden de eerste sporen van 
begravingen ontdekt, die zich lieten aanzien als 
begravingen uit de Merovingische periode die 
eindigt ±750 A.D. Omdat er in Brabant nog maar 
enkele van deze begraafplaatsen ontdekt zijn o.a. 
in Dommelen, Geldrop en Escharen werd contact 
opgenomen met prof. F. Theuws van de 
Universiteit van Amsterdam. Daarop volgde een 
enthousiaste reactie die resulteerde in een 3 
daagse ondersteuning bij het opgraven door prof. 
Theuws met een vierkoppig team van het 
Amsterdams Archeologisch Centrum. Omdat voor 
het blootleggen en documenteren van de graven 
een zeer nauwkeurig onderzoek nodig was 
ontstond er tijdnood. Aannemer Richard v.d. 
Boomen heeft hierop ingespeeld door zijn 
volledige medewerking te verlenen en de 
bouwplanning enigszins aan te passen. 
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Gedurende de opgraving werd het duidelijk dat de 
begravingen in een jongere periode dan de 
Meroingische tijd moeten hebben plaatsgevonden. 
In geen enkel graf zijn bijgiften zoals wapens of 
kralen aangetroffen zoals in de Merovingische tijd 
wel gebruikelijk was. Mogelijk heeft dit te maken 
met de kerstening in die tijd. 

Vijftien inhumatiegraven zijn opgegraven, allemaal 
oost-west gesitueerd. Van bijna alle graven zijn de 
afdrukken van de omkisting en silhouetten van de 
overledenen terug gevonden. Van een aantal 
overledenen zijn tandglazuurkapsels en botresten 
geborgen die voor fysisch-antropologisch 
onderzoek naar de Universiteit van Amsterdam zijn 
overgebracht.  
Gezien de geringe oppervlakte van de bouwput ± 
400 m² en de grondverstoringen door bebouwing 

in 1911 is het aannemelijk dat het grafveld groter is 
geweest en gedurende langere tijd heeft 
gefunctioneerd.  
 
De vondst van de begravingen is uniek omdat de 
merkwaardige situatie zich voordoet dat het tot op 
heden nog niet gelukt is een begraafplaats uit de 
tijd van Willibrord en Karel de Grote op het 
Brabantse platteland te lokaliseren. Waarom zijn 
de doden uit de periode van de kerstening van 
Brabant zoek? Wetenschappers hebben geen 
antwoord. De graven van Mierlo zijn de eerste 
Karolingische graven van het platteland in Noord-
Brabant en een van de weinige in Nederland. Het 
kan betekenen dat Mierlo in de Karolingische tijd 
een bijzondere plaats was 
Annie Berkers 
 
Uden 
Sinds begin november 2009 wordt door Archol BV 
uit Leiden een grootschalige opgraving uitgevoerd 
op de bouwplaats van het toekomstige ziekenhuis 
Bernhoven gelegen in Uden-Noord. Op basis van 
het vooronderzoek was te verwachten dat zich op 
deze plek een grote Romeinse nederzetting zou 
bevinden en dit is nu inderdaad bewaarheid. Met 
nog enkele weken te gaan zijn er al meer dan 15 
huisplattegronden, 6 waterputten en een aantal 
bijgebouwen blootgelegd, die allen dateren uit de 
vroege en midden-Romeinse tijd. Verder is er de 
niet voorziene vondst van een huisplattegrond met 
bijgebouw daterend uit de late bronstijd of vroege 
ijzertijd,die zich in de uiterste zuidoosthoek van het 
plangebied bevonden. De opgraving zal over 
enkele jaren een vervolg krijgen als het noordelijke 
gedeelte van het plangebied ontwikkeld gaat 
worden. Daar verwacht men de latere 
bewoningsfasen van de Romeinse nederzetting 
aan te treffen.  
Goof van Eijk 

 
 
 
 
 

Grafveld in Son 
 
 
Sinds 1993 vindt ondergetekende in het centrum 
van Son veelvuldig sporen van bewoning uit de 
periode ijzertijd tot heden. Alle perioden zijn ruim 
vertegenwoordigd met een zeer zwaar accent op 
de Romeinse tijd. In 2008 vond ACVU íets 

zuidelijker enkele gebouwen uit de midden/late 
bronstijd. Het lijkt er derhalve op dat Son vanaf die 
tijd continu bewoond is geweest. 
In 2009 werd een sloopvergunning aangevraagd 
voor het woonhuis Nieuwstraat 43. De eigenaar wil 
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er een nieuw groter huis zetten. Direct ten 
noordoosten van dit bouwperceel heeft 
ondergetekende in de periode 94/97 diverse 
gebouwen en waterputten uit de vroeg en midden 
Romeinse tijd aangetoond, alsmede vondsten uit 
de steentijd en ijzertijd. Op ± 20 meter ten 
noordwesten van dit perceel trof ik in 2005 onder 
het wegtracé een dik pakket karsporen aan,. 
waarvan ik de oudste in de Romeinse tijd kon 
dateren. 
Het leek AVKP en de heemkundekring (resp. 
Tonnie v.d. Rijdt en Boudewijn Verhaar) een goed 
idee om bezwaar te maken tegen de 
aangevraagde sloopvergunning. Dit vooruitlopend 
op een nieuw te ontwikkelen archeologiebeleid en 
met het doel de eventueel aanwezige 
archeologische ondergrond te beschermen. 
In de bezwaarprocedure is het tot een hoorzitting 
gekomen tussen de aanvrager enerzijds en de 
AVKP (Tonnie v.d. Rijdt), de heemkundekring 
(Boudewijn. Verhaar, portefeuille archeologie) als 
juridisch belanghebbende partij en 
de dorpsarcheoloog (Geit 
Emmery) anderzijds. Deze laatste 
had voorafgaand aan de 
hoorzitting een goed gesprek met 
de aanvrager, de heer A. v.d. 
Hurk. 
Een en ander resulteerde in de 
bindende afspraak dat de sloop 
met een gladde, open machinebak 
zou plaatsvinden, onder 
begeleiding van de ‘dorps-
archeoloog’ en in aanwezigheid 
van Boudewijn Verhaar. 
Voorafgaand aan de bouw van de 
nieuwe woning zou eerst-
genoemde een plattegrond maken 
van de archeologische sporen in 
de bouwput, waarna ‘op staal’ 
gefundeerd zou worden. Hierbij 
blijft de archeologische ondergrond 
intact, naar intentie van ‘Malta’. 
Enerzijds levert deze werkwijze enige kennis van 
de ondergrond op, zonder deze anderzijds verder 
te verstoren. Tijdens de sloop van het huis bleek 
de ondergrond meters diep te zijn verstoord tijdens 
de bouw hiervan. De latere aanbouwen hebben de 
ondergrond niet geroerd. 
 
Op 15 maart jl. werd de bouwput voor het grotere 
nieuwe huis tot op de vaste bank uitgegraven. Van 
het achterste deel van de bouwput blijkt de 
ondergrond nog intact. Dit voor een oppervlakte 
van slechts 34 m2. Voor het overige (westelijk 
gelegen) deel blijkt de ondergrond zó zwaar 

verstoord dat funderen op staal technisch niet 
haalbaar blijkt. In overleg wordt het bouwplan 
aangepast in die zin dat de fundering op 
schroefpalen komt te staan. 
Volgens afspraak heeft ondergetekende in de 
week van 15 maart een plattegrond gemaakt van 
de aanwezige sporen (34 m2) en deze beschreven. 
In de decennia dat ik in Son en Breugel werkzaam 
ben, heb ik honderden bouwputten, rioolsleuven 
etc. gezien maar nooit een grafveld kunnen 
traceren, behorende bij de prehistorische en 
intensieve Romeinse bewoning van het toenmalige 
Sunna. Blij verrast was ik dan ook met de vondst 
van een (halve) kringgreppel in de bouwput (van 
34 m2!). Met een diameter van 4 meter betreft het 
hier zonder twijfel een grafstructuur uit de ijzertijd 
of Romeinse tijd. Structuren als deze maken deel 
uit van een grafveld. Pal hiernaast trof ik een fraaie 
zware paalkuil uit de (midden) Romeinse tijd. 
Enkele andere kuilen konden mógelijk een 
crematie bevatten. 

 
Gezien de gewijzigde funderingswijze bestaat de 
kans dat nog eventueel aanwezige crematieresten 
verloren zouden gaan. Op mijn advies en in nauw 
overleg met het provinciaal Meldpunt 
Archeologische Bodemvondsten (dhr G. 
Scheijvens) en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (dhr F. Brounen) werd besloten enkele 
sporen deels te onderzoeken. Door sporen 
gedeeltelijk op te graven wordt potentiële 
informatie volgens huidige methodieken geborgen 
(voor het geval de schroefpalen sporen de 
crematieresten vernietigen), terwijl naar de 
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toekomst aanvullend onderzoek mogelijk blijft 
(toekomstige nieuwe onderzoeksmethoden). Dit 
laatste zal uitsluitend kunnen plaatsvinden indien 
de megaboor enkele cruciale sporen spaart. Ook 
hier zien we weer een compromis tussen de 
huídige mogelijkheden en toekomst, tussen 
behoud én veiligstellen, i.p.v. behoud versus 
veiligstellen. 
 
Fysiek gezien biedt de omgeving geen ruimte voor 
een groot grafveld. Onderzoek naar enkele sporen 
leerde dat het grafmonument al vroeg in de 
Romeinse tijd ‘opgeruimd’ is. Hoewel men 
(prehistorische) grafvelden gewoonlijk tot en met 
de Romeinse tijd (en later?) in ere houdt, zijn er uit 
sommige steden (Maastricht, Nijmegen) 
voorbeelden bekend dat men grafvelden reeds in 
de Romeinse tijd opruimt. Ruimtegebrek is hier de 
reden voor. Na het ruimen van (een deel van) het 
grafveld in Son heeft men de directe omgeving als 
woonlocatie in gebruik genomen (waterput, 2e helft 

1e eeuw op ± 30 meter afstand, Geit Emmery 
1997). Of deze handelwijze samenhangt met de 
militaire aanwezigheid in Sunna, is niet bekend. De 
in de bouwput gevonden paalkuil dateert 
(vermoedelijk) uit de 2e helft 2e eeuw, maar moet 
nog nader gedateerd worden. 
Crematiebegravingen waren niet meer aanwezig. 
Crematieresten zijn wél (fragmentarisch) in de 
geslechte kringgreppel aangetroffen. 
Alle overige sporen blijken van ná ± 1800 n. Chr. 
De uitvoering en documentatie van dit onderzoek 
geschiedde door ondergetekende. Een goed 
samenwerken tussen deze en de heemkundekring 
als juridisch belanghebbende partij (B. Verhaar) 
alsmede goed overleg met alle andere betrokken 
partijen hebben dit onderzoek mogelijk gemaakt. 
De vraag blijft evenwel, waar heeft men de doden 
gedurende de (midden) Romeinse tijd gelaten? 
 
Geit Emmery (‘dorpsarcheoloog’ Son en Breugel) 

 
 
 
 
 

LEZINGEN 'WERELDBEELDEN DOOR DE TIJD HEEN' 
 
 
In een reeks van vijf lezingen willen we 
belangstellenden meenemen op een reis door de 
tijd, van prehistorie tot nu. Deskundige sprekers 
nemen u mee langs opmerkelijke gebeurtenissen, 
verbazingwekkende gebruiken en gewoonten, 
vergeten feiten en fabels. Iedere spreker zal vanuit 
een eigen invalshoek zijn licht laten schijnen op 
het leven van mensen en het beeld dat zij hadden 
van de wereld en de werkelijkheid. De tijdreis 
begint bij de prehistorie en eindigt met een blik op 
de toekomst. 
 
De lezingen wordten gehouden in het 
kader van het project Florarium 
Temporum Modernum. Doel van dit 
project is: samen geschiedenis 
schrijven voor het Eindhoven van de 
toekomst. Dit geschenk aan de 
toekomst zal bestaan in de vorm van 
een boek, waarin handgeschreven 
verhalen staan van Eindhovenaren 
over hun stad. Zo ontstaat er een 
uniek beeld van het heden en 
worden onze herinneringen 
geschonken aan de toekomst. 

 
Wanneer? Tijdsbeeld? Waar? 
15 april  Prehistorie HOME 
18 mei  Late middeleeuwen 
15 juli  Verstedelijking 
15 september Heden 
15 oktober Toekomst 
 
Toegang gratis (Om zeker te zijn van een plaats 
kunt u zich aanmelden bij 
j.willemsen@bibliotheekeindhoven.nl). 

 
Omdat deze ledenbrief rond 15 april 
verschijnt is de informatie voor de 
eerste lezing al rondgeflitst. 
 
De volgende lezing zal plaatsvinden op 
18 mei, gegeven door prof. Raymond 
van Uytven. Meer informatie hierover 
kunt u binnenkort terugvinden via 
www.FTModernum.nl 
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KINDER-DOE-WEEK: ARCHEOLOGIE VOOR KIDS 
 
 
Tijdens de meivakantie, van zaterdag 1 t/m zondag 
9 mei, beleven kinderen een spannende 
ontdekkingstocht in Historisch OpenluchtMuseum 
Eindhoven! Gewapend met een schep, 
metaaldetector en laarzen gaan ze op onderzoek 
uit in de bodem van het museum. Bezoekers 
kunnen op zaterdag 8 en zondag 9 mei hun eigen 
opgravingen meebrengen om te tonen aan echte 
archeologen uit Eindhoven. 
 
Kinder-doe-activiteiten 
Kinderen kunnen gedurende de hele kinder-doe-
week opgravingen verrichten. Misschien graven 
kinderen wel een vuursteen, scherven aardewerk 
of een heuse oude munt op. Wie lukt het om uit de 
scherven een echt potje in elkaar te zetten?  
 
Eigen vondsten 
Wie zelf wel eens iets in de grond heeft gevonden, 
heeft op 8 en 9 mei de kans om dit te laten zien 
aan echte archeologen uit Eindhoven. Zij zullen 
vondsten van bezoekers bekijken en proberen vast 
te stellen wat voor voorwerp het is en waar het 
voor gebruikt werd. 
 

Kinder-doe-week: Archeologie voor kids. 
Datum: zaterdag 1 t/m zondag 9 mei 
 Zaterdag en zondag: 11.00-17.00 uur 
 Maandag t/m vrijdag: 10.00-17.00 uur 
Entree: 
Volwassenen:    € 8,50 
Kinderen 4 t/m 11 jaar:   € 4,25 
CJP en 65+:    € 6,50 
Kinder-doe-kaart:   € 4,00  
 
Angela van de Loo, HOME 

 
 
 
 

DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS) 
 
 
De maatschappelijke stage is een stage voor 
scholieren uit het voortgezet onderwijs in 
Nederland, waarbij ze door het doen van 
vrijwilligerswerk kennismaken met het dragen van 
verantwoordelijkheid voor maatschappelijke 
belangen. En maatschappelijke stage stimuleert 
een ontmoeting tussen groepen die elkaar normaal 
gesproken niet opzoeken. De stage laat jongeren 
ontdekken hoe leuk het is om iets voor een ander 
te doen. het leert hen zich verantwoordelijk te 
voelen voor anderen, de buurt, de omgeving, 
kortom: voor de samenleving. De 
maatschappelijke stage is goed voor anderen én 
voor de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. 
Deze stage staat niet in het teken van een 
toekomstig beroep en staat ook los van een 
beroepsopleiding. De maatschappelijke stage is 
onbetaald vrijwilligerswerk en wordt niet onder 
schooltijd uitgevoerd, maar in de vrije tijd van de 
leerlingen. Dus in de avonduren of in het weekend. 

De stage zal voor alle niveaus verplicht worden, 
dus voor het VMBO, HAVO en VWO en dus zal de 
leeftijd van de leerlingen tussen de 14-17 jaar 
liggen. Vanaf het schooljaar 2011-2012 staat het 
aantal uren voor de maatschappelijke stage vast: 
voor het VWO 72 uur, voor de HAVO 60 uur en 
voor het VMBO en praktijkonderwijs 48 uur 
(exclusief voorbereiding en evaluatie op school). 
De maatschappelijke stage kan verdeeld worden in 
een aantal kortere stages, verspreid over 
meerdere leerjaren. Het is een verplicht onderdeel 
van het lesprogramma: leerlingen die geen 
maatschappelijke stage hebben afgerond 
ontvangen geen diploma. 
 
Vanuit de AWN heeft Suzanne Kluwer een plan 
opgesteld om leerlingen bij de diverse afdelingen 
van de AWN een maatschappelijke stage te laten 
lopen. Een organisatie als de AWN heeft baat bij 
het aantrekken van jonge mensen, omdat de 
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archeologische vereniging te kampen heeft met 
een redelijke ‘vergrijzing’. Informatie over de 
regionale geschiedenis gaat op deze manier 
verloren. Aangezien de AWN minder bekend is bij 
jongeren wil deze vereniging graag de 
mogelijkheden onderzoeken om jonge mensen 
attent te maken op hun eigen geschiedenis en de 
mogelijkheden die er zijn op het gebied van 
educatie in de erfgoedsector. 
Door kennis te nemen van de geschiedenis van de 
eigen omgeving en deze kennis te delen met 
andere mensen (jongeren) wordt er een 
maatschappelijk belang gediend op het gebied van 
erfgoed.   
Onze afdeling heeft aangegeven de mogelijkheden 
voor een stage te willen bekijken. 
Aangezien de AWN verschillende afdelingen heeft 
met verschillende samenstellingen van vrijwilligers, 
zal de begeleiding per stage bepaald moeten 
worden. De tijd die hieraan besteed kan worden 
door de leerling is in principe het hele jaar door 
twee uur per week ’s avonds. Het beoogd aantal 
leerlingen zal maximaal 2 per afdeling zijn.  
Dit gaat natuurlijk in overleg met school. 
 
Stageklussen: 
Leerlingen zouden kunnen helpen bij de 
vondstverwerking. De leerling zal onder 
begeleiding helpen bij het determineren en 
eventueel determineren van de objecten. De 
voorkeur gaat daarbij uit naar een project dat ze 
starten en afronden. Deelname aan een opgraving 
zou een prima uitgangspunt zijn. 

De stagiair zou samen met een werkgroep van 
(mede)leerlingen een lezing over archeologie 
kunnen organiseren voor jongeren in de eigen 
regio. Het de bedoeling dat de leerlingen door 
middel van research hun eigen thema aan deze 
lezing geven. 
 
Een groep van 2 – 4 leerlingen zal de volgende 
taken krijgen: 
 Verzorgen van sprekers 
 PR-actie 
 Ontvangst/catering 
 Techniek  
Het doel is om ervoor te zorgen dat de stagiaires 
inzicht krijgen in het organiseren van een activiteit 
voor verschillende groepen mensen in de 
maatschappij. Hoe ga je om met informatie? Hoe 
kun je dit op de juiste manier overbrengen? De 
doelgroep van deze stagiaires zijn leeftijdgenoten 
die op deze manier zullen worden geïnformeerd 
over erfgoed van hun eigen leefomgeving.  
Het is dus mogelijk dat jullie binnenkort enkele 
nieuwe gezichten zullen tegenkomen op de 
woensdagavond. We hopen dat er binnen onze 
vereniging mensen zijn die deze jongeren willen 
begeleiden. En ook al is het dan voor de leerlingen 
een verplichte stage: we hopen natuurlijk op 
gemotiveerde, geïnteresseerde mensen die we 
misschien wel blijvend kunnen interesseren voor 
de archeologie! 
 
Ine Pulles 

 
 
 
 

WEGWERKZAAMHEDEN TOT JULI 2010 
 
 
Nu de sneeuw weg is gaat de gemeente 
Eindhoven verder met de wegwerkzaamheden in 
de buurt van het Archeologisch Centrum. 
Momenteel is de kruizing van de Mauritsstraat en 
de Mecklenburgstraat afgesloten. Daarna gaat de 
Mauritsstraat in delen op de schop richting moskee 
(tot aan Willemstraat) en richting brandweer 
(Edenstraat). Wil je naar het ACE en kom je van 
het noorden? Rijdt dan door de stad (Willemstraat, 
Grote Berg en Deken van Somerenstraat). Vanaf 
het zuiden kun je voorlopig nog over de 
Hoogstraat en de Edenstraat. En daarna alleen via 
de Edenstraat. De wegwerkzaamheden duren 
(zonder sneeuw) tot juli 2010. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bereikbaar.eindhoven.nl, waar ook 
omleidingsroutes zijn aangegeven. 

 

AC
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EXCURSIE PAASZATERDAG 
 
 
Op zaterdag reed er een stoet auto’s uit Eindhoven 
op excursie naar onze eerste bestemming Luik. In 
tegenstelling tot onze vorige bezoek aan deze stad 
bezochten we het pas heropende museum Grand 
Curtius. In het museum is een uitgebreide collectie 
wapens, glas, religieuze en oudheidkundige kunst 
te zien. Het laatste behandelde een 
periode vanaf de steentijd tot aan 
Napoleon. Na een kop koffie 
zwermden we in het museum uit. De 
suppoosten wezen ons op dat we niet 
de juiste route volgden. Helaas waren 
bijna alle teksten bij de vitrines in het 
frans en het personeel sprak geen 
andere taal.  
Toch viel het museum bij ieder in de 
smaak vanwege de ruime opzet en dat je er lang 
kunt rondzwerven. Vooral in het gedeelte waar het 
serviesgoed gepresenteerd werd, vond ik de 
ruimte met veel glas en hoge deuren mooier. Met 
het toegangskaartje kun je ook het andere 
museum Archeoforum bezoeken.  
 
Na de lunch reden we naar Raeren. Op veler 
verzoek bezochten we het pottenbakkersmuseum 
in een 14de eeuws kasteel van deze beroemde 
plaats. Vooral rond de zestiende eeuw werd 
steengoed en witbakkend aardewerk 
geproduceerd. De kaartjes kochten we van de 
duitsprekende beheerder die net aan zijn eerste 
werkdag bezig was. Als introductie kregen we een 

interessante film in het nederlands over het werk 
en verleden van de lokale pottenbakkers.  
Daarna bekeken we de zeer uitgebreide collectie 
in de vitrines. In de kelder werden de fases in het 
bakproces getoond. Als laatste zochten we de 
heuvels met eronder verborgen neolithische 

vuursteenmijnen bij Rijckholt in Nederland 
op. Het viel niet mee voor  iedere chauffeur 
om het verzamelpunt te vinden, omdat de 
wegen  afgezet waren vanwege een 
wielerronde. Uiteindelijk waren we 
compleet en beklommen we de heuvel 
waar nog veel vuursteen te vinden is. Nico 
vertelde op de top een verhaal over 
vuursteen en de mijnen. Nieuwsgierig als 
we zijn speurden we de grasakkers af naar 

brokken vuursteen. Sommigen vonden inderdaad 
afslagen en gingen voldaan naar huis. De mijnen 
die ontdekt zijn kunnen in de zomerperiode 
bezocht worden onder leiding van een gids. De 
meeste auto’s reden terug naar het Archeologisch 
Centrum in Eindhoven. Met acht personen gingen 
we na afloop uit eten bij de Mexicaan.  
 
Frank de Kleijn 
 
www.grandcurtiusliege.be/?set_language=nl 
www.archeoforumdeliege.be 
www.eastbelgium.com/2typo3cms/index.php?id=4
45&L=2 
www.toepfereimuseum.org 
www.vuursteenmijnen.nl/rijckholt 

 
 
 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Periode februari-maart 2010. 
 
Boeken 
Noord Brabants historisch jaarboek Deel 26 2009. 
Erfgoed Brabant, Den Bosch. 
Doel van het jaarboek is de Noord Brabantse 
identiteit, geschiedenis en geschiedbeoefening te 
profileren. 
 
Schenking 
Dhr Van den Dries schenkt ons de nodige 
lezenswaardige artikelen over zijn deskundigheid 
“glas”. 
 Het Romeinse glasovenproject te Velzeke. 

 Archeobrief 4: Vakblad voor de Nederlandse 
Archeologie. 

 Greep op glas. Grijpinstrumenten in het 
Romeinse glasblazen. 

 Journal of Glass studies Vol  48 2006, 
Francois van den Dries. 

 
Rapporten 
 
Archeologisch Centrum Eindhoven 
Janneke Bosman 
Archeologisch onderzoek De landweer aan de 
Doornheide (Gemert- Bakel).  
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Een opgraving in het onderzoeksgebied 
Doornheide-Noord, deelgebied A. 
Rapport 12. 2009 
Conclusie en aanbevelingen: bij toekomstige 
verstoringen langs de Peelsche Loop 
archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. 
 
Janneke Bosman 
Archeologisch onderzoek Eindhoven - de 
Tongelreep en Waalre –Ruischaards.  
Sporen en vondsten uit de Romeinse tijd, late 
middeleeuwen en nieuwe tijd. 
Inventariserend veldonderzoek-proefsleuven en 
definitief onderzoek. 
Rapport 20, 2009 
Conclusie en aanbevelingen: het onderzoek heeft 
tal van waardevolle archeologische gegevens 
opgeleverd. 
 
Theo de Jong, Christiane Louvenberg en Sanne 
Beumer. 
Archeologisch onderzoek Helmond - Kromme 
Steenweg.  
Voorstedelijke nederzetting van Helmond. 
Rapport 25, juni 2008 
Conclusie: In onderzoeksgebied de Tongel-reep 
zijn sporen gevonden van veel verschillende 
perioden met aanwijzingen voor bewoning rondom 
de ijzertijd. In het onderzoeksgebied Ruischaards 
zijn geen noemenswaardige resten aangetroffen. 
ADC  
H.Vanneste. 
Bewoning langs de Sterkselse Aa. 
Rapport 139, november 2009 
Conclusie: Binnen het plangebied zijn 
verschillende sporen en structuren gevonden 
waarvan de vroegste uit de ijzertijd. Zowel de 
vindplaats uit de ijzertijd als die uit de 

Middeleeuwen beperken zich niet tot het 
plangebied 
 
X.Alma 
Romeinse nederzetting te Eersel, Vessem- de 
Flinkert. 
Een definitief onderzoek. 
Rapport 1632, 2008. 
Conclusie: Tijdens de opgraving is een inheems 
Romeinse nederzetting bestaande uit een totaal 
van vijf erven onderzocht. Mogelijk is slechts een 
deel van de nederzetting opgegraven. 
 
Bilan 
M.Kool en C.Verbeek. 
Cranendonck- Budel (NB), Sportlaan. 
Proefsleuvenonderzoek 
Rapport 2009/106, september 2009 
Conclusie: De aangetroffen archeologische sporen 
(paalkuilen en kuil) zijn potentieel 
behoudenswaardig. 
 
Baac-Bilan 
M. Mostert en C. Verbeek. 
Heeze Leende (NB) -Heeze, De Kluis. 
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
proefsleuven. 
Rapport 2010/B1652, februari 2010 
Conclusie: Er werden zes sporen aangetroffen, 
niet behoudenswaardig. 
 
Becker en Van de Graaf 
WS van de Graaf en A. Loonen 
Inventariserend veldonderzoek in plangebied 
“Zessprong” te Best. 
Cis Code  24846, december 2009 
Conclusie: In alle deellocaties zijn sporen 
aangetroffen en archeologisch vervolgonderzoek 
aan te bevelen. 

 
 
 
 
 

VAN DE BOEKENPLANK 
 
 
Noordbrabants Historisch Jaarboek Deel 26, 2009. 
Dit jaarboek bestaat (bijna) geheel uit lezingen van 
het 15e Collocium “De Brabantse stad” dat op 17 
en 18 oktober 2008 in Antwerpen plaatsvond, en 
gewijd was aan de mobiliteit en integratie van de 
Brabantse steden. 

Speciaal wil ik aandacht vragen voor het hoofdstuk 
van L Adriaensen: Afstoten en aantrekken. 
Hierin schrijft hij over de migratiestromen uit de 
stad en de meierij van Den Bosch tijdens de 
opstand. 
 
Carel van den Boom 
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VUURSTENEN WERKTUIGEN 
Technologie op het scherp van de snede 
 
In zijn nieuwste boek Vuurstenen werktuigen gaat 
archeoloog Jaap Beuker in op de vele aspecten 
van vuurstenen werkuigen. Hij behandelt 
grondstoffen en bewerkingstechnieken, de 
werktuigen die van vuursteen gemaakt kunnen 
worden en de taken waarvoor deze werktuigen in 
de prehistorie gebruikt zijn. Vuurstenen werktuigen 
is de opvolger van het boekje vakmanschap in 
vuursteen (1983) dat al vele jaren uitverkocht is. 
Het nieuwe boek is echter veel uitgebreider, 
diepgaander en weer volledig up-to-date. 
Bovendien is het rijk geïllustreerd met talloze 
kleurenafbeeldingen. 
 
Dit boek en/of Flint in Focus is te bestellen via 
info@sidestone.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VAN BODEMVONDST TOT DATABASE 
Handboek voor de amateurarcheoloog 
 
Het boek is uitgegeven door uitgeverij Matrijs 
Utrecht in 2009. Vier redacteuren en negen 
auteurs hebben dit boek gerealiseerd. Dit is sinds 
1985 al het vierde handboek over archeologie. 
Vraag is: voor wie is dit boek bestemd en wat is de 
toegevoegde waarde? Het blijkt dat het begrip 
'amateur' niet eenduidig is. De schrijvers richten 
zich op: mensen die uit liefhebberij zich bezig 
houden met archeologie, om inzicht te krijgen in de 
wordings- en bewoningsgeschiedenis in 
Nederland. Nieuwe onderwerpen zijn digitalisering, 
wet- en regelgeving en publiciteit.  
Vooral de beginnende amateur zit met een hoop 
vragen over zijn nieuwe hobby: 
 Vind ik wat ik verwacht? 
 Welke onderwerpen vind ik er in terug? 
 Met welke instanties krijg ik te maken? 
 Waar haal ik de informatie vandaan en wie kan 

ik benaderen voor informatie? 
 Welke instrumenten (in brede zin) worden 

gebruikt en hoe ga je daar mee om? 
 Wat kan mijn bijdrage zijn? 
De grote kracht van dit boek is dat op al deze 
vragen wordt ingegaan. Dit gebeurt op een manier 
die prettig leesbaar is, duidelijke en begrijpbaar en 
voorzien van veel foto's en illustraties die stuk voor 
stuk een goede aanvulling zijn op de tekst net 
zoals de katernen. Het enige dat ik miste was een 
illustratie van een exemplaar van de 

bandkeramiek. 
Al in de Inleiding wordt helder wat we van dit boek 
mogen verwachten: 
 Welke onderwerpen komen aan de orde? 
 Wie speelt welke rol? 
 Instanties, wet en regelgeving. 
 Kunnen archeologische werkgroepen zonder 

of met toestemming een opgraving te doen? 
 Een stuk geschiedenis en materiaalkennis. 
 Beperkt zich tot Nederland. 
 
In deze recensie ga ik in het kort in op het belang 
van de onderwerpen voor een amateur. Daar bij 
plaats ik wat kritische opmerkingen die ik zie vanuit 
mijn 6 jaar ervaring. Mogelijk zijn ze bruikbaar bij 
een herdruk. Hoewel het boek geen 
geschiedenisboek is geeft het een goed beeld van 
archeologische tijdperken en vindplaatsen. Hoewel 
een zekere basiskennis mag worden verwacht van 
de lezer kunnen termen als holoceen en 
domesticatie in de Verklarende Woordenlijst 
worden opgenomen, alsmede de niet verklaarde 
termen uit het overzicht van geologische en 
archeologische tijdperken. En waar lag de 
Bataafse hoofdstad Oppidum Batavorum?  
Voor de hoofdstukken over Voorbereiding, het 
Veldwerk zelf en de Uitwerking geldt, dat die het 
beste gelezen kunnen worden in combinatie met 
het meelopen in de praktijk. Daar geeft dit boek 
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een zeer goede ondersteuning bij. 
Algemene opmerkingen kunnen specifieker. 
Voorbeeld: Niet alleen vermelden dat de amateur 
voor een verzekering bij het graven zich moet 
aanmelden bij een door de Wet op de Algemene 
MonumentenZorg aangewezen instanties, maar 
ook waar die te vinden zijn. Beter is elke keer te 
vermelden wie de bevoegde instanties zijn.  
Wat ontbreekt is de rol van de amateurs bij het 
samenstellen van van de gemeentelijke 
Archeologische Verwachtingskaarten. Immers de 
schrijvers geven aan dat de grote kracht van 
amateurs naast beschikbare tijd, hun kennis is van 
de (plaatselijke) situatie en geschiedenis. 
Goed wordt beschreven wat een C-14 en een 
dendrochronologisch onderzoek is. Graag had ik 
wat uitgebreidere uitleg gezien wat geomorfologie 
precies inhoudt. Daardoor zullen rapportages beter 
begrepen worden. En magering komt wat 
magertjes over, terwijl je dat zo vaak tegenkomt. 
Het hoofdstuk In het veld is goed en duidelijk 
geschreven. Dit gaat over het echte werk. Het hele 
proces wordt gevolgd aan de hand van de 
verrichtingen van de professionals; de rol van de 
amateur blijft wat onder de oppervlakte. Waarom 
krijgen proefsleuven niet een aparte paragraaf 
zoals boringen? Het belang van proefsleuven 
wordt zo wat achtergesteld. Ook dit hoofdstuk 
bevat veel praktische tips. Terecht wordt erop 

gewezen dat veel moet worden overgelaten aan 
specialisten. Dit geldt zeker voor werkzaamheden 
uit het stuk Terug van het veld. Ook hier is van 
kracht: wat niet goed is aangepakt kan moeilijk tot 
niet worden hersteld. Het onderwerp Digitale 
verwerking bevat begrijpelijk veel vaktermen. Ook 
hierbij is het beter om dit te lezen in context met de 
praktijk. 
Archeologie en Publiek schildert de historie van 
het betrekken van burgers, scholen en instanties 
bij archeologische activiteiten. De rol die daar 
amateurs bij kunnen spelen is van groot belang. 
De rol moeten zij wel kunnen vervullen met kennis 
van zaken. Dit handboek ondersteunt hen goed 
om die kennis te vergaren en de actualiseren. Het 
toepassen in verenigingsverband (5000 actieve 
leden) voegt daar extra power toe. Niet duidelijk is 
waarom in de lijst met Archeologische 
Organisaties in Nederland het aantal AWN-
afdelingen zo wordt beperkt.  
 
Jacques Gerritse 

AVKPUZZEL 
 
 
De antwoorden op deze puzzel vind je verspreid 
terug in deze ledenbrief. In de gele balk lees je een 
bekend woord. Veel puzzel plezier! 

 
(De oplossing staat op de laatste pagina) 
 
 
 

Omschrijving 
1. Gevonden door de dorpsarcheoloog in Son 
2. Bewoningssporen in Aarle dateren uit ... 
3. Hier liggen neolitische vuursteenmijnen 
4. Bestemming van de excursie in juni 
5. Nieuwe locatie van tentoontstelling over 

Ekkersrijt 
6. Hier liggen de eerste Karolingische graven van 

het platteland in Noord-Brabant 
7. Onderdeel van de (wand)verwarming in 

Romeinse stenen gebouwen 
8. Ziekenhuis wordt gebouwd op grote ……… 

nederzetting 
9. De waterput in Helmond is eigenlijk een 

……hut 
10. Romeinse vloertegels 
11. Periode opgenomen in de verklarende 

woordenlijst uit het Handboek 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
11
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RO-GROEP 
 
 
Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening Provincie 
Het ontwerp voor een nieuwe structuurvisie ligt nu 
ter inzage, zie www.brabant.nl/structuurvisie.  
Een ieder kan hier tot 10 mei a.s. zienswijzen over 
inbrengen. 
Een structuurvisie geeft de hoofdlijnen voor het 
provinciale beleid. Het is een beschrijving van de 
provinciale belangen en van hoe de provincie die 
wil realiseren. Wij hebben uiteraard vooral 
gekeken naar de plaats van cultuurhistorie en 
archeologie in deze visie. Een van de speerpunten 
in het ontwerp blijkt het meer benadrukken en 
versterken van de karakteristieke verschillen 
tussen landschappen en streken binnen de 
provincie. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen 
(agrarisch, stedelijk en recreatief) worden 
geconcentreerd op specifiek daarvoor 
aangewezen gebieden, waardoor kwetsbare 
gebieden worden ontzien. De provincie heeft 21 
gebieden aangewezen als ‘historisch landschap’ 
verdeeld in 7 groepen. Dat zijn gebieden waar 
vroegere ontginnings- en bewoningsgescheidenis 
nog goed afleesbaar zijn. Die voorgeschiedenis 
zijn belangrijke dragers van de kwaliteit en 
identiteit van een gebied. 
De Milieueffectrapportage die bij de voorbereiding 
van deze structuurvisie is uitgevoerd, stelt dat, in 
vergelijking met de voorafgaande interim-visie, er 
door die concentratie een licht positief effect is 
voor behoud van cultuurhistorische waarden. Voor 
archeologie zijn de effecten over het algemeen 
neutraal. Waar negatieve effecten te verwachten 
zijn, zoals uitbreiding van de mogelijkheden van 
‘teeltondersteunende voorzieningen’ op gebieden 
met een archeologische waarden, moet via 
bestemmingsplannen bescherming worden 
geboden. 
Voor ons wordt vooral de uitwerking van deze visie 
van belang. Dan gaat het in het bijzonder om de 
nieuwe versie van de Cultuurhistorische 
Waardenkaart van de provincie en om de 
Verordening Ruimte. De Cultuurhistorische 
Waardenkaart geeft aan welke gebieden ‘van 
provinciaal belang’ zijn. De nieuwe versie van de 
cultuurhistorische waardekaart wordt binnenkort 
door Gedeputeerde Staten vastgesteld en ook 
daar is dan inspraak op mogelijk. De Verordening 
Ruimte vertaalt het provinciale beleid in regels die 
van toepassing zijn op (gemeentelijke) 
bestemmingsplannen. Deze verordening is deels 
reeds gereed (fase 1 met regels die niet ter 

discussie staan). De uitwerking van de struc-
tuurnota in provinciale regels voor bestemmings-
plannen moet nog plaats vinden (fase 2). 
 
B&W Helmond blijven bij hun besluit 
B&W Helmond blijven bij hun besluit om geen 
opgraving te laten uitvoeren in het gebied 
Hazenwinkel. Dat schrijven zij in de 
Raadsinformatiebrief van 24 maart jl. We hebben 
als AVKP samen met de SAS en een aantal 
heemkundekringen per brief bezwaar gemaakt 
tegen dat eerste besluit in november 2009. Ons 
belangrijkste bezwaar was toen dan de gemeente, 
zonder inhoudelijke motivering, de selectie-
adviezen op basis van het proefsleuvenonderzoek 
en de adviezen van de stadarcheoloog en de 
Monumentencommissie terzijde schoof. Die 
inhoudelijke motivering ontbreekt ook bij het 
nieuwe besluit en bovendien geeft het College 
onjuiste informatie over het niet toekennen van 
hun vraag voor een vergoeding voor excessieve 
kosten. Die regeling is hier niet van toepassing en 
zegt ook niets over het belang van een vindplaats. 
De gemeente doet voorkomen of dat dat wel zo is.  
We zullen onze mogelijkheden die we hebben om 
dit besluit van het College aan te vechten 
onderzoeken en gaan gebruiken. Wordt vervolgd.  
 
Gezocht 

De zorg voor archeologische monumenten wordt 
voor een groot deel door gemeenten bepaald. 
Lokale archeologiegroepen hebben de afgelopen 
jaren vaak veel tijd en energie besteed in het 
interesseren van de gemeenteraad en het college 
van B&W voor archeologie. Er treden nu nieuwe 
raden en colleges aan. Veel nieuwe mensen die 
als regel niets van archeologie en de wetgeving 
daarover weten. En zij staan voor grote 
bezuinigingsoperaties. Hoe krijg je bij hen 
draagvlak voor een goed beheer van het eigen 
archeologisch/cultuurhistorisch erfgoed? 
Die vraag kregen we onlangs van een gemeente. 
De leden van de Werkgroep Ruimtelijke ordening 
hebben daar hun ideeën over gegeven. Die geven 
we graag door en nodigen andere leden uit die aan 
te vullen. 

EEN LEUKE EN EENVOUDIGE MANIER OM 
GEMEENTERADEN EN DE NIEUWE 
COLLEGES VAN B&W TE INFORMEREN 
OVER NUT EN NOODZAAK VAN 
ARCHEOLOGIE EN HUN ROL DAARBIJ. 
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Geen standaardrecept 
Wat de beste aanpak is verschilt per gemeente. 
Daar was iedereen het over eens. Het heeft 
daarom weinig zin als AVKP iets voor de hele 
regio te organiseren. Meer succes is te verwachte 
van activiteiten door lokale groepen en door aan te 
haken bij actualiteiten en andere beleidsterreinen. 
 
Lokale groepen  
Lokale vrijwilligers zijn de beste insteek. Dat 
kunnen heemkundekringen zijn, archeologie-
werkgroepen en/of enkele AVKP’ers. Zij hebben 
hun lokale contacten en kunnen voor publiek, 
gemeenteraad en het College ‘een gezicht’ geven 
aan archeologie. Dit door bij zo veel mogelijk 
gelegenheden van zich laat horen. Denk dan aan 
het aanleveren van ideeën bij herinrichting en 
nieuwe ontwikkelingen. Maar ook aan lobbyen bij 
de raad en het college en soms, als dat nodig, is 
bezwaar maken of in beroep gaan. Dan wordt je 
door de politiek, maar ook door andere groepen 
met andere belangen, serieus genomen. 
 
Aanhaken bij wat er speelt 
Per gemeente/lokale groep zul je ontwikkelingen 
moeten volgen en kansen benutten. Dat kan in het 
ene geval een opgraving zijn, in een andere 
situatie het opstellen van een beleidskaart. Het kan 
ook gaan om het zichtbaar maken van de 
archeologie in landschap of openbare ruimte.  
 
Archeologie koppelen aan andere beleidsterreinen 
Denk dan met name aan toerisme en recreatie. 
Weet bijvoorbeeld wat er gebeurt vanuit de 
reconstructie van het landelijk gebied (de 
streekhuizen) en lift mee waar kan. Een duim en 
een vriendelijk gezicht zijn vaak voldoende om 
mee te kunnen liften. 
 
Ideeën voor lokale groepen 
 Laat zien wat er allemaal al bekend is: 

organiseer lezingen, tentoonstellingen, rond-
leidingen/dorpswandelingen, schrijf artikelen, 
geef boekjes uit, etc. 

 Organiseer een studiedag cultuurhistorie 
(samen met bijvoorbeeld het IVN) voor de raad 
en college met daaraan gekoppeld een 
discussie (onder deskundige leiding). Dit is in 
Asten en Someren gedaan en dat heeft op 
raadsleden veel indruk gemaakt 

 Nodig de burgemeester (en eventueel de 
direct betrokken wethouders) uit voor een  
rondleiding langs alle interessante historische 
en archeologische plekken. Dit is bijvoorbeeld 
in Uden en Asten gedaan 

 Ga met de nieuwe raadsleden een akker 
afzoeken, waar regelmatig wat gevonden 
wordt (is in Boxtel gedaan) 

 Geeft voor raadsleden een (powerpoint) 
presentatie van vondsten uit de eigen 
gemeente en geeft daarbij tevens uitleg over 
wetten, beleidskeuzes etc  

 Schrijf een brief aan de nieuwe raad en het 
college om hun belangstelling voor het 
cultureel erfgoed aan te wakkeren en hun 
belangrijke rol voor behoud te onderstrepen.  

Dit zijn allemaal momenten om archeologie, 
identiteit en cultuurhistorie van de eigen streek 
onder de aandacht te brengen en te promoten. De 
huiver bij bestuurders over archeologie als ‘last en 
kostenpost’ kan hiermee mogelijk worden 
weggenomen en wellicht zelfs omgezet in 
enthousiasme. 
 
Argumenten om in contacten met raadsleden en 
het College van B&W te gebruiken: 
 Er is bij het publiek een groeiende 

belangstelling voor het eigen verleden, veel 
burgers kicken op culturele erfgoed, dat kun je 
versterken door ook zichtbaar en beleefbaar te 
maken wat niet meer direct zichtbaar is, zoals 
archeologische vindplaatsen.  

 Het maatschappelijk belang: kennis van het 
eigen verleden versterkt de band met de eigen 
omgeving, het draagt bij aan een eigen 
identiteit. Een gemeenteraad is veel bezig met 
de ’waan van de dag’. Dat is ook haar werk. 
Als je tevens iets wilt doen voor de lange 
termijn van de gemeenschap moet je helpen 
de historie van leven en werken in dit dorp of 
stad boven tafel (en boven de grond) te 
krijgen. Politici kunnen door hun handelen 
bereiken dat die historie ook in de toekomst 
bewaard en bekend wordt.  

 Het kan de ruimtelijke kwaliteit versterken: 
door bij nieuwbouwprojecten en herinrichting 
van een gebied het verleden te gebruiken als 
inspiratiebron kunnen die ontwikkelingen een 
eigen, bijzonder karakter krijgen. 

 Behoud van de in de bodem aanwezige 
kennis: er zit in bodemarchief nog veel 
verborgen. De lokale vrijwilligers kunnen 
daarbij wijzen op de gebieden in de eigen 
gemeente met een archeologische 
verwachting. Er is van dat bodemarchief al 
veel ‘ongelezen’ verloren gegaan. Daarom 
moeten we zuinig zijn op wat er nog is. 
Bodemarchief kan door archeologen gelezen 
worden als een spannend boek. Maar vakman 
en burgers gaan balen als blijkt dat veel 
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bladzijdes uit het spannende boeken eruit 
gescheurd zijn. 

 
Ideeën voor de AVKP 
Als AVKP een standaardproduct maken voor de 
landelijke Monumentendag en dat elk jaar in een 

andere gemeente (en omliggende gemeenten), op 
maat gemaakt voor die gemeente of regio, onder 
de aandacht brengen. 
 
WIE VULT DEZE VOORBEELDEN AAN?

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Afsluiting Belvedere - projecten 
Op 25 maart jl. werden 10 jaar Belvedere-
projecten afgesloten met het symposium ‘Cultuur 
als Confrontatie’. Belvedère staat voor het 
betrekken van cultuurhistorie in ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het kan dan gaan om 
cultuurhistorie als inspiratiebron maar ook  om 
behoud en versterking van het cultureel erfgoed 
door het een plaats te geven in de (her)inrichtingen 
van landschappen, steden en dorpen.  
Ruim 400 projecten hebben hiervoor een 
Belvedere subsidie ontvangen, waarvan 74 in 
Noord-Brabant. Wie gaat zoeken in 
Belvedereprojecten  op Noord-Brabant en 
archeologie vindt 18 projecten waarvan zeven 
binnen ons werkgebied. De meeste daarvan waren 
mij tot nu toe onbekend. Ik vraag me af in hoeverre 
heemkundekringen of andere lokale vrijwilligers bij 
die projecten betrokken zijn geweest. 
Betrokkenheid van de bevolking is een van de 
doelen dus ik neem aan dat die betrokkenheid op 
een of andere wijze wel is georganiseerd. Daar is 
in de projectsamenvattingen helaas weinig over 
terug te vinden. 
Tijdens het symposium valt mij op dat toch vooral 
‘ontwerp-projecten’ zijn. (Landschaps) architecten, 
stedenbouwkundigen en planologen lieten zien 
hoe zij in hun ontwerpen het lokale cultureel 
erfgoed een plaats hebben gegeven. De 
samenwerking tussen ontwerpers en 
erfgoeddeskundigen bleek niet altijd soepel te 
verlopen. ‘Het moet klikken’ zei een van hen. 
Vooral de samenwerking met archeologen werd 
als lastig benoemd. ‘Zij zijn zo voorzichtig in hun 
uitspraken, je krijgt van hen zo weinig houvast’.  
 
De projectsubsidie Belvedere is afgesloten. De 
resultaten moeten nu worden voortgezet. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en 
Erfgoed Nederland zijn de ‘erfgenamen’ en moeten 
deze ontwikkelingen voortzetten. Belvedere heeft 

vele inspirerende voorbeelden voortgebracht en 
veel kennis ontwikkeld en beschreven over het 
organiseren van dit soort projecten. Al die kennis is 
te vinden op de website www.belvedere.nu en in 
vele publicaties over dit project. 
Ook voor ons een uitdaging om actief aan dit soort 
ontwikkelingen te gaan deelnemen.  
 
Jaarvergadering 
Op 24 maart vond in het Archeolgisch Centrum in 
Eindhoven de 13e jaarvergadering van AVKP 
plaats. Met een aardige opkomst van circa 35 
personen gaf Tonnie van de Rijdt als voorzitter de 
aftrap voor de vergadering. Winnie van Vegchel, 
secretaris en Auke Langhout, penningmeester 
hebben na (weer) vier jaar trouwe dienst hun 
functie nogmaals aanvaard. Henk Wijn loopt een 
aantal maanden mee met het bestuur om te zien 
wat een mogelijke functie als veldcoördinator hem 
brengt. Zijn mooie foto voorop het jaarverslag helpt 
vast hierbij...  
Het jaarverslag van AVKP werd kort besproken, 
eerst over de resultaten van 2009 en daarna over 
de plannen voor 2010. Na deze al korte 
vergadering (een goede gewoonte) werd een nog 
kortere vergadering gehouden over de Stichting 
Steun AVKP, zodat we snel doorkonden naar de 
lezing van Nico Arts. Hij vertelde over zijn studie 
naar de relatie tussen stad en platteland in de 
Middeleeuwen, de tussenstand van zijn één-dag-
per-week-studie naar dit onderwerp. De 
jaarvergadering sloten we af met nog een goede 
gewoonte: de borrel. 
 
Vergoeding kosten  
deskundigheidsbevordering  
Er was onduidelijkheid over welke kosten van 
leden wel en niet worden vergoed. Het bestuur 
heeft daar een nieuw besluit over genomen, de 
ledenvergadering is daarmee akkoord gegaan. Dat 
besluit luidt: ‘Ons uitgangspunt is: wij hebben een 
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hobby en een hobby kost geld. Toch is het 
mogelijk voor onze leden om vergoeding te krijgen 
voor kosten die voor een cursus worden gemaakt. 
Deze moet dan wel in principe gevolgd worden op 
verzoek van het bestuur. Dit kan uiteraard alleen 
als dat van te voren is afgesproken en tevens de 
omvang van de vergoeding is vastgesteld. De 
cursus moet daarbij van nut zijn ook voor de 
vereniging. Natuurlijk kan een ieder wel zelf 
hiervoor suggesties aandragen. 
 
Tentoonstelling in kamer AVKP 
‘Onze’ AVKP-kamer is, na de verhuizing naar de 
ruimte naast de keuken, helemaal aangekleed. Je 
komt ogen te kort voor alle indrukken van de 
opgraving van Ekkersrijt te Son. In de kamer hangt 
een deel van de tentoonstelling over deze 
opgraving, die ook is tentoongesteld in het 
gemeentehuis én de bibliotheek van Son en 
Breugel. Nieuwsgierig? Kom gerust op 
woensdagavonden eens kijken, de deur is open. 
 
AVKP-regiodag 
Op de AVKP-regiodag komen contactpersonen uit 
de verschillende gemeenten in Peel- en 
Kempenland, bestuur en leden van de RO-groep 
bij elkaar om kennis en nieuwtjes te delen. Op 10 
april vond de eerste bijeenkomst van 2010 plaats 
in het Archeologisch Centrum in Eindhoven. 
Tonnie van de Rijdt gaf een toelichting op het 
gemeentelijk archeologiebeleid en de onder-
grenzen voor een archeologische onderzoeks-
plicht. Het blijkt dat gemeenten nogal vrije(?)/ 
uiteenlopende(?) richtlijnen opnemen in hun 
archeologiebeleid, bijvoorbeeld over de omvang 
van gebieden met vrijstelling. Ook blijkt dat het 
archeologiebeleid niet één op één wordt 
overgenomen in bestemmingsplannen. Daarna gaf 
Winnie van Veghel alvast een kijkje op de nieuwe 
website van de AWN en van de AVKP. De AWN-
website wordt op 15 april tijdens de 
jaarvergadering van de AWN officieel gelanceerd. 
Ook de nieuwe AVKP-website is nog in de maak. 
Dik Bol en Jos Mandos toonden de website van  
de heemkundekring Boxtel waar interessante 
kaarten op staan, gebaseerd op Google maps. Ze 
bieden aan om andere heemkundekringen te 
helpen om vergelijkbare kaarten te maken via een 
korte cursus. Neem eens een kijkje op hun website 
www.heemkundeboxtel.nl. Ben je nu al 
geïnteresseerd? meld je vast aan op 
awnafdeling23@wanadoo.nl.  

 
website heemkundekring Boxtel 

 

 
Na de bijeenkomst brachten we nog een bezoek 
aan de tentoonstelling over opgraving van de 
Stadsgracht in de fietsenkelder. 
 
Tonnie van de Rijdt en Ellen van der Steen 
 
 
Oplossing puzzel 
 

 

grafveld
ijzertijd

rijckholt
enkhuizen

Avkpkamer
mierlo

tubulus
romeinse

plaggen
Lateris
holoceen


