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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
JULI 
wo 28 Cursus Versteend Utrecht door Jelle 

Dekker, bouwhistoricus (deel 1)  
za 31 Cursus Versteend Utrecht (deel 2) 
 
SEPTEMBER 
zo 12 Open monumentendag* 
 
 
 
 

 
Meer informatie over deze activiteiten met 
* staat verderop in dit nummer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist u dat... 
 
- de nieuwsflitsen voortaan ook op het prikbord in het Archeologisch Centrum worden opgehangen. 
- we benieuwd zijn naar uw archeologische vakantiefoto’s? Wilt u een leuke, mooie of interessante foto 

met  korte toelichting toesturen? Een collage wordt opgenomen in de volgende ledenbrief. 
- er een nieuwe woensdagavondactiviteit is. Lees meer verderop in dit nummer 
- onze voorzitter ook voorzitter is geworden van de AWN? 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Versteend Utrecht. 
De bouwkundige ontwikkeling van Utrecht in de 
afgelopen 1000 jaar. Een reis van Gothiek tot Neo-
gothiek in natuursteen en baksteen. Met deze 
bovengrondse geschiedenis (zeg maar pré-
archeologie) geeft bouwhistoricus Jelle Dekker 
kennende, een ongetwijfeld boeiende cursus op 28 
en 31 juli. Lees meer verderop in de ledenbrief.  
 
Rustige zomer –  
Tot aan de zomervakantie is het rustig. Misschien 
wordt er nog spontane excursie gepland voor de 

thuisblijvers. Mocht dit zo zijn, dan wordt de 
uitnodiging rondgeflitst. Op de woensdagavonden 
wordt volop gewerkt. Zo is net begonnen met een 
nieuwe activiteit. Lees meer hierover verderop in 
deze ledenbrief.  
 
Druk najaar 
Voor het tweede deel van het jaar zijn één cursus, 
twee lezingen en twee excursies in voorbereiding. 
Meer informatie volgt in de volgende ledenbrieven 
of per nieuwsflits. 

 

Openmonumentendag 

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen
Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
     23 juni 2010

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

Ma 14 21 Activiteitencommissie 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  

Juli Juli Juli Augustus Augustus
Wk Wk Wk Wk
28 29 30 31

Ma 12  19 26  2
Di 13  20 27 3  

Wo 14 Bestuursvergadering 21 28 Cursus bouwhistorie 4  

Do 15  22 29  5  

Vr 16  23  30  6  

Za 17  24  31 Cursus bouwhistorie 7  

Zo 18  25  1 8  

Augustus Augustus Augustus Augustus September
Wk Wk Wk Wk
32 33 34 35

Ma 9 16  23 30
Di 10  17 24 31
Wo 11  18 25 Bestuursvergadering 1
Do 12  19 26 2
Vr 13  20 27 3
Za 14 21 28 4
Zo 15  22 29 5

September September September September Oktober
Wk Wk Wk Wk
36 37 38 39

Ma 6 13  20 27
Di 7 14  21 28
Wo 8 15 22 29
Do 9  16 23 30
Vr 10  17 24 1
Za 11  18 25  2 Excursie Walraversijde
Zo 12  19  26  3
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VELDWERK 
 
 
Bodemschatten in de krant 
Op 9 juni is in het huis aan huis verspreide 
weekblad Groot Eindhoven met een rubriek gestart 
over archeologie. Hierbij gaat het met name over 
de verhalen achter vondsten, dus niet om de 

vondsten zelf. De afleveringen bestaan telkens uit 
één foto (van Laurens Mulkens) en een tekst (van 
Nico Arts). Gezien het grote aantal vondsten zullen 
er nog heel wat verhalen te vertellen zijn.. 

 
 
In de regio 
Een actueel overzicht van opgravingen in de regio is hieronder opgenomen.  
 
Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) datum 
Nuenen-West BAAC Juni 2010 
Best-Dijkstraten (opgraving) Nog niet bekend September - deci 2010 
Asten –EVZ Eeuwselsche Loop 
(archeologische begeleiding) 

BAAC Juni – juli 2010 

Soerendonk – De Pompers (opgraving) ?? 2010 
Waalre – Loondermolen (archeologische 
begeleiding) 

Synthegra Juli 2010 

Geldrop-Genoenhuis 33 (proefsleuven) ?? 2010 
Gemert-Wolfsveld (proefsleuven) ?? 2010 
Bladel - Lange Trekken (proefsleuven) ?? Zomervakantie 2010 
Vessem - St. Jacobushoeve 
(archeologische begeleiding) 

?? 2010 

Reusel- Zuid (proefsleuven) ?? 2010 
De Mortel- centrum (proefsleuven) ?? 2010 
Beek en Donk – Laarsche Velden noord 
(proefsleuven) 

?? 2010 

Budel – Dr. Anton Mathijssenstraat 
(proefsleuvenonderzoek) 

Synthegra 2010 

Valkenswaard – Dommeldal 
(archeologische begeleiding) 

RAAP 2010 

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

?? 2010 

Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? 2010 
Bladel – Wagenbroeks Loopje 
(archeologische begeleiding) 

Becker & Vd Graaf?? 2010 

Hooge Mierde – Leendestraat (proefsleu-
ven) 

?? 2010 

Aarle-Rixtel – Zonnetij Het Klavier ?? 2010/2011 
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UIT DE REGIO 
 
 
Begin mei is bij archeologisch onderzoek aan de 
Broekstraat in Best een houten trap gevonden die 
waarschijnlijk dateert van voor onze jaartelling. De 
trap verkeert in uitzonderlijk goede staat. Hij heeft 
een breedte van 55 centimeter en is over een 
lengte van 1,25 meter bewaard gebleven. De trap 
wordt geconserveerd. In het laboratorium zal 
geprobeerd worden vast te stellen hoe oud de trap 
daadwerkelijk is. 
 

 
 
De trap stond op de bodem van een waterput die 
was gemaakt van vlechtwerk. Hij is waarschijnlijk 
gebruikt bij het schoonmaken van de put. Er zijn 
geen andere voorwerpen gevonden die een 
indicatie kunnen geven van de leeftijd van trap en 
waterput. Waterputten van vlechtwerk komen 
echter meestal voor in de late prehistorie vanaf 
1500 voor Chr. tot in de Romeinse tijd. Daarna 
werden waterputten vaak gemaakt van houten 
planken, uitgeholde boomstammen en gras- en 
heideplaggen. 
 

 
 
Archeologisch onderzoek  
In het gebied Aarle-Hokkelstraat is de afgelopen 
maanden volop archeologisch onderzoek verricht 
in verband met de geplande bouw van nieuwe 
woningen. Hierbij zijn over het 180 ha grote gebied 
honderden kleine proefsleuven gegraven om 
inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de 
mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen. 

Overige vondsten 
Naast deze bijzondere waterput zijn verspreid over 
het gebied diverse archeologische resten 
gevonden. Grondverkleuringen duiden op de 
aanwezigheid van boerderijen, oude wegen en 
agrarische en ambachtelijke werkzaamheden die 
dateren vanaf de late prehistorie tot in de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd (1500 voor Chr. tot 
heden). Er zijn veel fragmenten van aardewerk, 
bouwmateriaal, natuursteen, metaal en glas 
gevonden. Daarbij was ook een complete 
aardewerk pot uit de Middeleeuwen, die 
waarschijnlijk als bouwoffer bij de bouw van een 
huis in de grond is gestopt. Alle vondsten tezamen 
wijzen erop dat het gebied al eeuwen geleden 
aantrekkelijk was om te wonen: een goed teken 
voor toekomstige bewoners. 
Frank de Kleijn, persbericht gemeente Best 
 
Blixembosch Noordoost 
Sinds 19 april vindt er een opgraving plaats in 
Blixembosch Noordoost. Bij eerder uitgevoerd 
proefsleuvenonderzoek zijn sporen blootgelegd die 
duiden op  een omgreppeling uit vermoedelijk de 
eerste eeuw voor Christus. Daarnaast zijn er 
enkele leemkuilen gevonden die kunnen duiden op 
de productie van baksteen. Op basis van de 
resultaten van het proefsleuvenonderzoek is 
besloten om een deel van het terrein nader te 
onderzoeken door een opgraving. 
 

 
 
De opgraving die nu plaatsvindt heeft al een aantal 
verrassende resultaten opgeleverd. Zo is er een 
huisplattegrond uit de ijzertijd gevonden die op 
basis van het gevonden aardewerk in de late 
ijzertijd wordt gedateerd. Daarnaast zijn ook 
enkele spiekers en een bijgebouwtje gevonden, 
hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde periode. 
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Verder is een huisplattegrond uit de volle 
middeleeuwen gevonden. In één van de paalgaten 
is een grote hoeveelheid Elmpter-aardewerk 
gevonden, mogelijk gaat het hierbij om een 
bouwoffer. Een opmerkelijke vondst zijn de sporen 
van wat vermoedelijk een hooimijt is geweest. We 
hopen dat we in de nabijheid van het 
middeleeuwse huis ook nog een waterput zullen 
aantreffen. De opgraving zal vermoedelijk nog tot 
augustus duren en indien je mee wil komen graven 
kan je een mailtje te sturen aan: 
J.Vroomans@eindhoven.nl  
Jeanne-Marie Vroomans 
 
Opgraving Uden Noord 
Nu de opgraving op Uden Noord is afgerond, kan 
de voorlopige balans worden opgemaakt. Uit het 
proefsleuvenonderzoek was al duidelijk geworden 
dat het terrein vooral in de Romeinse tijd intensief 
gebruikt is. Tijdens de opgraving zijn inderdaad 
vooral bewoningsresten uit de Romeinse tijd 
aangetroffen en dan met name uit de eerste twee 
eeuwen van onze jaartelling. In totaal zijn 19 
huisplattegronden en circa 30 bijgebouwen 
blootgelegd die alle min of meer noordwest- 
zuidoost georiënteerd  bleken te zijn. De 
aangetroffen huistypen zijn tweebeukige Alphen –
Ekeren huizen zonder verdiept stalgedeelte en 
huizen die deels tweebeukig en deels driebeukig 
zijn. Deze combinatie van huistypen is typerend 
voor nederzettingen in  het rivierengebied en het 
noorden van de Brabantse zandgronden. De 
bijgebouwtjes bestaan voor een belangrijk deel uit 
vierkante of langwerpige structuren met 
wandgreppels. De onderlinge bouwwijze varieert.  
 

 
Het onderste gedeelte van één van de waterputten bleek 
nog in een uitstekende staat te verkeren en komt 
hopelijk in aanmerking voor conservering.  
(Foto Archol B.V. Leiden) 

Waarvoor ze gediend hebben is vooralsnog 
onduidelijk. Dergelijke gebouwtjes zijn vrij 
zeldzaam in Romeinse nederzettingen, terwijl de 
vaak wel veel voorkomende vierpalige spiekers in 
Uden praktisch ontbreken. Verder zijn 6 
waterputten teruggevonden. Eén met een 
uitgeholde boomstam als basis, de anderen, met 
de voor de Romeinse tijd kenmerkende vierkante 
vorm, waren uit horizontale dan wel verticale 
planken opgebouwd.  
 

 
Woonstalhuis met op de voorgrond het driebeukige 
gedeelte dat doorgaans als stalruimte geïnterpreteerd 
wordt en achterin het tweebeukige (woon)gedeelte. 
(Foto Archol B.V. Leiden) 
 
Een opmerkelijk aspect is de afwezigheid van 
greppelstructuren rond de nederzetting en/of de 
individuele erven. Elders in de regio zijn deze wel 
veelvuldig teruggevonden. Eveneens opmerkelijk 
is de relatief geringe hoeveelheid vondstmateriaal  
die is opgegraven. De erven bleken opvallend 
“schoon” en ook de meeste waterputten bevatten 
maar weinig vondstmateriaal. Spraakmakende 
vondsten zijn dan ook praktisch achterwege 
gebleven. Een uitzondering vormt de muntschat 
die aan het eind van de opgraving werd gevonden 
op ruime afstand van de huisplattegronden. De 
waarschijnlijk verploegde schat bestond uit 17 
Sestertii, die verspreid lagen binnen een gebied 
van enkele vierkante meters. Hoewel nog maar 
enkele munten gedetermineerd konden worden 
ziet het ernaar uit dat deze een flinke tijdsperiode 
overbruggen. De oudste, zeer versleten, munten 
dateren van halverwege de eerste eeuw  en de tot 
nu toe jongste dateert uit het einde van de tweede 
eeuw. 
Geheel onverwachts werd in het zuidoosten van 
het plangebied een erf met huisplattegrond en 
bijgebouwen uit de late bronstijd of de vroege 
ijzertijd aangetroffen. In dit prille stadium van de 
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uitwerking laat de precieze datering en definiëring 
nog even op zich wachten.  
Nadat het terrein in de Romeinse tijd werd 
verlaten, bleef het langdurig buiten gebruik. Pas 
rond 1350 werd het opnieuw ontgonnen en als 
akkergebied in gebruik genomen. De oudste 
scherven uit het esdek vormen de basis voor deze 
datering.  
Hiermee is het verhaal nog niet te einde want als 
het goed is krijgt de opgraving binnen een paar 
jaar een vervolg. Het noordelijke gedeelte en een 
gedeelte aan de oostkant van het plangebied zijn 
dan aan de beurt. Uit het proefsleuvenonderzoek 
is al gebleken dat de Romeinse nederzetting zich 
nog zeker 120 meter in noordelijke richting 
uitstrekt, terwijl zich aan de oostkant resten uit de 
late ijzertijd bevinden. 
 
Uden: grafvelden Slabroek 
Begin augustus zal begonnen worden met de 
uitvoering van de reconstructie plannen voor het 
grafveld Slabroek. Dit grafveld ligt in het 
natuurgebied “de Maashorst” aan de noordzijde 
van Uden bij het punt waar de gemeenten Uden, 
Bernheze en Landerd aan elkaar grenzen. Tot de 
egalisatie, halverwege de vorige eeuw, bestond 
het grafveld uit een aantal grote tot zeer grote (> 
30 meter diameter) grafheuvels naast een cluster 
dicht bij elkaar liggende kleine heuveltjes. Het 
kende een gebruiksgeschiedenis van wel 1500 
jaar,want vanaf de midden bronstijd  tot en met de 
Romeinse tijd zijn er grafheuvels opgericht. Het 
grootste aantal in de vroege ijzertijd.  
 De werkzaamheden zullen aanvangen met het 
onder archeologisch toezicht verwijderen van de 
bovenlaag van de vroegere akker waarbinnen het 
grootste gedeelte van het grafveldveld gelegen is.  
In 1923 zijn hier al 38 grafheuvels opgegraven 
door A. Remouchamps van het RMO in Leiden. En 
het in 2005 door Archol uitgevoerde 
proefsleuvenonderzoek leverde nog eens 28 niet 
eerder bekende grafheuvelrestanten 
(kringgreppels) op. Omdat een gedeelte van het 
terrein nog nooit is onderzocht, kan het totale 
aantal grafmonumenten nog wel eens flink hoger 
uitvallen. Overigens is het eigenlijk onjuist om nu 

nog over kringgreppels te spreken. Door 
ontginning, het decennia lang ploegen en 
bodemprocessen zijn de kringgreppels namelijk 
veelal verdwenen en wat nog net herkenbaar is, 
zijn de uitspoelingen vanuit de kringgreppels die in 
de onderliggende lagen zijn neergeslagen.  
Behalve de grafmonumenten bevat het terrein nog 
enkele interessante elementen. Zo is  tijdens het 
onderzoek van 2005 een gedeelte van een 
minimaal 120 meter lange palenrij blootgelegd, die 
door het centrum van het grafveld loopt. Deze zeer 
bijzondere vondst kent een parallel  in het grafveld 
Oss-Zevenbergen, enkele kilometers noordelijk 
van Slabroek. Aan welke gebruiksfase van het 
grafveld de palenrij te koppelen is en met welk 
doel ze is opgericht, blijft vooralsnog  een 
vraagteken.  Eveneens in 2005 is ook nog een 
greppel aangetroffen die van zuid naar noord over 
het terrein loopt. Alles wijst erop dat deze greppel 
ooit de grens markeerde tussen het Land van 
Ravenstein,  waar Uden van de 14de tot de 18de 
eeuw deel van uitmaakte, en het westelijk daarvan 
gelegen Hertogdom Brabant.  
Het nu komende onderzoek zal worden uitgevoerd 
door de Faculteit der Archeologie van de 
Universiteit Leiden in het kader van hun 
Maaskantproject en grafheuvelproject. Het heeft 
tevens  als doelstelling om de zuidelijke en 
westelijke begrenzing van het grafveld vast te 
stellen. Daarom zal ook onderzoek verricht worden 
in het aangrenzende bosperceel en de 
naastgelegen akker om te zien of het grafveld zich 
in die richting verder uitstrekt. Nadat het gehele 
terrein in kaart is gebracht, kan begonnen worden 
met het reconstrueren van de heuvels. 
Tegelijk met het grafveld Slabroek zal ook de 
directe omgeving van een viertal andere,nog 
zichtbare, grafheuvels worden onderzocht. Deze 
liggen in een bosperceel op het grondgebied van 
de gemeente Bernheze, 750 meter ten noorden 
van Slabroek. Omdat deze heuvels de status van 
monument hebben, zullen de heuvels zelf 
ongemoeid gelaten worden.  
Goof van Eijk 
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NIEUWE WOENSDAGAVOND-ACTIVITEIT 
 
 
Onlangs is begonnen met de verwerking van een 
relatief klein vondstcomplex, dat in 1996 op een 
kasteelterrein in Beek en Donk werd opgegraven. 
Het betreft hoofdzakelijk (ongewassen) aardewerk 
uit de 15e en 16e eeuw. Het volume betreft 

'slechts' enkele dozen. De vondsten worden 
gewassen, gepast, getekend en verder 
beschreven. Liefhebbers zijn welkom op 
woensdagavonden. 

 
 
 
 
 

OPEN MONUMENTENDAG 
EINDHOVEN 
 
 
Dit jaar vindt in Eindhoven de Open 
Monumentendag plaats op zondag 12 september. 
Het landelijke thema is de negentiende eeuw. Ook 
de Eindhovense archeologie doet weer mee.  
 
Een van de gebouwen die voor het publiek wordt 
opengesteld is het monumentale 19e eeuwse 
herenhuis aan de Ten Hagestraat nr. 11. In een 
van de ruimten op begane grond zal aan 
archeologische vondsten uit de 19e eeuw worden 
gewerkt, waarbij het publiek toelichting krijgt. Er 
worden nog twee vrijwilligers gezocht die dit 
publieksevenement mee kunnen bemensen; ook 
de Eindhovense stadsarcheoloog zal hier bij zijn 
(opgeven bij archeologie@eindhoven.nl). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HISTORISCH KOKEN 
 
 
Wie wil de uitdaging aan om eens te proberen 
historisch te koken? 
 
De bedoeling is om met een groepje samen uit te 
pluizen welke gerechten we zo authentiek mogelijk 
na zouden kunnen maken. We moeten dan eerst 
een tijdperk kiezen, bv romeins of middeleeuwen 
en vervolgens op zoek gaan naar recepten. Er 
bestaan kookboeken met oude recepten, maar ook 
op internet is het één en ander te vinden. De 
recepten die we kiezen moeten natuurlijk 
uitgeprobeerd worden. Dit doen we bij iemand 

thuis. Ik denk dat het koken behoorlijk wat tijd kost 
dus een middag + avond zul je er wel aan kwijt 
zijn. 
 
Mijn voorstel is op een woensdagavond (Deken 
van Somerenstraat) bij elkaar te komen om eens 
te brainstormen wat de mogelijkheden zijn. Als je 
kookboeken of ander receptmateriaal hebt graag 
meenemen.  
0pgeven bij: inepulles_2@hotmail.com 
 
Ine Pulles 

Archeologie van de toekomst 
 
Dit neem ik mee in het graf als ik sterf: 
Een kaart van de planeten (uit de atlas) 
Wat kamperfoelie in een plastic zak. 
 
Een verrekijker met een lens van matglas 
Gewikkeld in een wollen anorak 
Wat vliegertouw, een roestvrijstalen knikker 
 
Een goed geprepareerde dennentak 
Een zakje drinkbouillon, een flessenlikker, 
En bovendien een potje gele verf 
 
En straks historici maar stug proberen 
Om daar iets zinnigs uit te concluderen  
 
 
Kees van den Heuvel (1960-2010) 
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WEGWERKZAAMHEDEN TOT MEDIO JULI 2010 
 
 
De wegwerkzaamheden in de buurt van het 
Archeologisch Centrum Eindhoven vorderen. De 
Meckelenburgstraat en Mauritsstraat zijn weer 
toegankelijk voor verkeer, maar dan kom je er nog 
niet. Momenteel is namelijk de weg vanaf de 
kruizing van de Mauritsstraat/ Mecklenburgstraat 
tot en met het kruispunt Hoogstraat/Edenstraat 
afgesloten.  
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 via de Doctor Schaepmanlaan (Parktheater) 
via Edenstraat naar de Deken van Somerenstraat.  

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

 
 
 
 

VERSTEEND UTRECHT 
 
 
Met een zekere trots kan ik meedelen dat ik Jelle 
Dekker heb kunnen overhalen om iets van zijn 
indrukwekkende kennis op het gebied van 
bouwhistorie met ons te willen delen. Dit gaat Jelle 
doen in een combinatie van een verhaal over de 
bouwkundige ontwikkeling van de middeleeuwse 
stad, gevolgd door een rondleiding door Utrecht 
om het gehoorde allemaal in werkelijkheid (in 
steen) te kunnen aanschouwen. Deze “excursie” 
naar de bouwkundige ontwikkeling van Utrecht in 
de afgelopen 1000 jaar wordt een reis van Gotiek 
tot Neogotiek in natuursteen en baksteen. 
Dit zeer interessante programma staat voor 
iedereen open en mag u eigenlijk niet missen, of 
zoals Jelle dat op zijn onnavolgbare wijze uitdrukt: 

“Voor de geïnteresseerde in de archeologie wordt 
datgene gevisualiseerd waarvan hij of zij slechts 
de trieste restanten uit de grond wroet”. 
 
Het programma beslaat: 
 Introductieavond op woensdag 28 juli (“op de 

archeologie”) 
 Rondleiding door Utrecht op zaterdag 31 juli.  
 
Deelname is geheel gratis (behalve dan het 
vervoer van en naar Utrecht en eventuele 
maaltijden, drankjes of versnaperingen).Opgave 
graag via seinen@iae.nl.  

 
 
 
 
 

OPMERKELIJKE VONDST DOOR WERKGROEP ARCHEOLOGIE VAN 
HEEMKUNDEKRING VEHCHELE  
 
 
Op 3 juni hebben we de funderingen gelokaliseerd 
van een stenen rechthoekig gebouw en een rond 
gebouw met uitbouw (molen?) bij de mestbrug aan 
de kant van Het Zuid in het parkje, op ca. 50 meter 
van de Aa. Het lijkt erop dat alle funderingen nog 
aanwezig zijn. 

Volgens de nu bekende gegevens is het van een 
oud Slotje, een van de eerste stenen gebouwen in 
Veghel. Of het ronde gebouw ook van steen was is 
niet duidelijk. De stenen fundering van de 
rechthoek van circa 17x18 m is 1,5 meter breed. 

AC
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Verder hebben we van Provinciaal archeoloog 
Godfried Scheijvens van Archis meldingen 
ontvangen van werkzaamheden in de Aa in 1937, 
waarbij melding is gemaakt van funderingen, men 
noemde dit: borg/stins/versterkt huis, en verder 
allerlei vondsten waaronder  gedeelten van een 
hellebaard. 
De aanzet voor ons onderzoek was de bestudering 
van oude luchtfoto's. Deze geven dikwijls 
informatie over overblijfselen uit het verleden. 
Waar bijvoorbeeld funderingen kort onder het 
oppervlak zitten zal er een andere vegetatie op 
groeien dan in de directe omgeving, dit door de 
aanwezigheid van o.a. mineralen die verder in de 
omgeving niet of minder voorkomen. Op 
verschillende luchtfoto's uit 1965 waren duidelijke 
contouren waar te nemen dat hier iets moest zitten 
en dat blijkt ook, gezien ook de melding uit 1937 

van 50 meter verderop. Daardoor veronderstellen 
wij dat er nog meer aanwezig is en gaan het 
onderzoek voorzetten 
 
Laatste nieuws:  
Op 17 juni is met het vervolg onderzoek de 
fundering van een muur ontdekt die van het ronde 
gebouw, lijkt een toren, tot in de Aa doorloopt, 
lengte ca. 65 mtr en 2,5 mtr breed, verder zijn er 
nog contouren van gebouwen gelokaliseerd. 
 
Nog enkel nieuwtjes: Op 21 juni start de 
opgraving op de Scheifelaar, deze zal ca. 2 weken 
duren.- A.s maandag 21 juni worden proefsleuven 
gegraven in de kloostertuin in Zijtaart 
 
Jan van Erp 

 
 
 
 
 

EEUWEN OUDE GRAFMONUMENTEN IN ERE HERSTELD 
 
Monumentenwachten, vrijwilligers en provincie hebben in de gemeente Someren prehistorische 
grafmonumenten hersteld. De laatste rustplaatsen van deze eeuwenoude Brabanders hebben hiermee 
weer de uitstraling en de aandacht gekregen die ze verdienen. Zij waren het namelijk die Brabant 
ontgonnen en voor de mens leefbaar maakten. Door de inzet van vrijwilligers van de Heemkundekring 
De Vonder uit Asten-SoNieuwsbrief nr. 9, mei 2009 (9-6-2009) 
 
Een samenwerkingsverband van de Provincie 
Noord-Brabant, Monumentenwacht Noord-
Brabant, Coordinatiepunt Landschapsbeheer van 
het Brabants landschap, Archeologische 
Monumentenwacht Nederland en de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed heeft ervoor gezorgd dat een 
twaalftal grafheuvels uit de Late Bronstijd-IJzertijd 
(1200 v.Chr- 50 na Chr.) ook voor de toekomst 
behouden blijven. Dit project is de follow-up van 
het pilot-project Inspectie en Onderhoud 
Archeologische Monumenten. 
 
Op het Philips-kampeerterrein en het terrein van 
de Rode Kruis Bungalow aan de Philipsbosweg te 
Lierop (gemeente Someren) is in de vijftiger jaren 
van de vorige eeuw de aanwezigheid vastgesteld 
van een urnenveld en grafheuvels uit de Late 
Bronstijd. Nadat het belang van de 
grafmonumenten was vastgesteld zijn deze 
hersteld en is het terrein in 1970 aangewezen als 
rijksmonument.  
Bij inspectie door Monumentenwacht Noord-
Brabant werd echter geconstateerd dat meerdere 

grafmonumenten waren aangetast door bos- en 
landschapsonderhoud en illegale vuilstort.  
  
De Provincie Noord Brabant heeft vanuit de 
subsidieregel Cultureel Erfgoed geld beschikbaar 
gesteld aan de Archeologische Monumentenwacht 
voor de restauratie van het grafveld. Mede door de 
enthousiaste medewerking van vrijwilligers van de 
Heemkundekring De Vonder uit Asten-Someren 
kon het project begin 2010 worden gerealiseerd.  
 
Het doel van fysiek beschermen is tweeledig. 
Enerzijds worden bedreigingen weggenomen en 
aangerichte schade hersteld. Anderzijds worden 
de oude monumenten weer zichtbaar gemaakt en 
hun onderlinge samenhang versterkt. Door dit 
laatste is de cultuurhistorische belevingswaarde 
van het gebied aanzienlijk verhoogd. Gasten van 
de camping en de Rode Kruis Bungalow kunnen 
het verleden van Noord-Brabant weer van heel 
nabij beleven.  
 
Voor meer informatie:  
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 Archeologische Monumentenwacht 
www.archeomw.nl 

 VERHUIZING (7-4-2010) 
 EEUWEN OUDE GRAFMONUMENTEN IN 

ERE HERSTELD (19-4-2010) 
 Reuvensdagen 2009 (1-12-2009) 

 Monumentenwacht Noord-Brabant 
www.monumentenwachtbrabant.nl 

 Heemkundekring De Vonder 
www.heemkundekringdevonder.nl 

 Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl 

 
 
 
 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
1 april tot en met 8 juni 2010  
 
Boeken 
Schrijf mee aan Florum temporum Modernum 
Eindhoven schrijft geschiedenis en je wordt 
uitgenodigd om mee te schrijven. 
In deze moderne tijd waarin mensen veel contact 
hebben wordt minder ge schreven en daarom wil 
men met de hand geschreven of getekende 
verhalen bundelen in een boek. Eind 2010 is het 
boek klaar. Meer informatie: www.FTModernum.nl  
Of bij Tonny van de Rijdt of Nico Arts. 
Tijdschriften 
 
Westerheem 
Special nr 2- april 2010 
Vlaardinger-cultuur. 
In 1959 werden sporen van neolitische bewoning 
gevonden de zogenaamde Vlaardinger cultuur. Het 
50 jarig bestaan van de Vlaardinger cultuur en de 
relatie met Westerheem rechtvaardigt deze special 
over de deltacultuur. Nico Arts beschrijft hierin over 
spoorloze boeren in Noord Brabant. 
 
Schenking 
Fotoboek over kastelen in Nederland 1954. (zie 
komende brief). 
 
Rapporten 
 
Archeologisch Centrum Eindhoven 
Janneke Bosman. 
Archeologisch onderzoek De landweer aan de 
Doornheide (Gemert- Bakel)  
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. 
 
Academisch Centrum Vrije Universiteit-Hendrik 
Brunsting Stichting 
J. van Kampen en C. Koot met een bijdrage van R. 
Paulussen. 
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven in het plangebied Meerheide 
Zuidrand te Duizel, gemeente Eersel. Definitief. 
Zuid Nederlandse Notities 218. mei 2010  
Conclusie en aanbevelingen: niet 
behoudenswaardig. 
 
BAAC – Bilan 
M. Kool en C. Verbeek 
Bladel- Netersel (NB), Latestraat 
Rapport 2010/B1494, april 2010 
Proefsleuvenonderzoek, definitief. 
Conclusie en selectieadvies: geen 
behoudenswaardige vindplaats of sporen 
gevonden en geen vervolgonderzoek. 
 
Drs. A. ter Wal 
Gemeente Best Plangebied Broekstraat. 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
proefsleuven, definitief. 
Rapport A-09.04.0412, april 2010 
Conclusie waardering en advies:De spoordichtheid 
is zeer laag , er zijn geen sporen gevonden, niet 
behoudenswaardig. 
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VAN DE LEESPLANK 
 
 
Geschiedenis van de dorst. 
Twintig eeuwen drinken in de Lage Landen. 
Door Prof. Van Uytven. 2007 
 
De mens, zo stelt Plinius de Oudere al in de eerste 
eeuw, is het enige wezen dat drinkt ook als het 
geen dorst heeft.Water, wijn, bier, brandewijn, 
jenever, pils, frisdrank en de exotische indringers 
chocolade, koffie en thee: door de geschiedenis 
heen hebben alle mogelijke dranken elkaar 
bestreden om de gunst van de ‘drinker’. 
 

Maar wie dronk wat? En waarom? Water en bier 
voor de armen, wijn voor de rijken? Koffie voor de 
heren, thee voor de dames? Dit boek dompelt de 
lezer onder in het drankverbruik van de Lage 
Landen, vanaf het begin van onze tijdsrekening tot 
nu, van honingmee tot ijsthee. Geschiedenis van 
de dorst is bovendien een cultuurgeschiedenis met 
een unieke kijk op het dagelijkse leven van onze 
voorouders, hun materiële welstand en manier van 
denken. Een standaardwerk waarvan iedereen kan 
genieten.  
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

VOORAANKONDIGING: GRAAFKAMP PHILIPS VAN HORNE 
 
 
De Archeologische Vereniging Philips van Horne 
houdt van 24 juli tot 7 augustus een opgraafkamp 
in Lommel. Op deze site zijn sporen gevonden uit 
het mesolithicum en van de federmesser-cultuur 
(zie bijgevoegd artikel over de proefboringen op de 
site). Heb je zin om een kijkje te komen nemen, 

neem dan contact op met Lisette van Erp via 
info@avphilipsvanhorne.nl. In overleg met haar 
kun je bekijken of je één of enkele dagen mee op 
kamp kunt komen. Meer informatie wordt rondges-
tuurd per nieuwsflits. 

 
 
 
 
 

EXCURSIE ZUIDERZEE MUSEUM 
 
 
Op een kille zaterdag in juni reden we met een 
tourbus op excursie naar het Zuiderzee Museum in 
Enkhuizen. Halverwege de rit vertelde Jelle een 
inleidend verhaal over het ontstaan van het 
museum. Eeuwenlang werd het land rondom de 
Zuiderzee bestookt met zware stormen en 
overstromingen. Als antwoord hierop liet de 
toemalige regering een plan opstellen om het land 
en bevolking beter te kunnen beschermen met 
bedijking en droogmaling. Het gevolg was dat het 
leven van de mensen ingrijpend werd veranderd 
omdat de visserij verdween. 
Om aan de volgende generaties een beeld te 
kunnen geven hoe het voor 1930 was werd het 
Zuiderzee Museum gesticht. Ondertussen keken 
we bij Amsterdam naar de velen moderne 
kantoorgebouwen langs de snelweg.  

 
Tegen de middag arriveerden we bij de 
eindbestemming en kochten we toegangskaarten. 
De museumboot bracht ons naar de overkant 
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alwaar we een restaurant opzochten voor de 
inwendige mens. Hierna leidde Jelle ons rond over 
het terrein. Hij vertelde veel over bouwhistorische 
aspecten zoals dakconstructies en hergebruik van 
panden. Aangezien Oranje moest spelen was het 
erg rustig met bezoekers. Het museum is 
ingedeeld in een kerkbuurt, stadsgracht, polder en 
vissersbuurt. Naast woningen van notabelen en 
vissers zijn er winkels waar lekkers uit 
grootmoeders tijd te koop is. Het enige wat nog 
ontbreekt aan het openlucht museum is de geur 
van vis. Tevens is op het terrein een houten skelet 
van een vijftiende eeuwse Amsterdamse woning 
en een boerderij uit de Bronstijd aanwezig. Bij 
velen kwamen oude herinneringen boven bij het 
zien van het klaslokaal met de houten banken.  

Rond vier uur vertrok de 
bus weer naar 
Eindhoven. Tegen 
zeven uur waren we 
weer bij het beginpunt. 
Met een groepje van 
zes personen gingen 
we uit eten op eigen 
kosten in de buurt van 
het oude gebouw van 
de Archeologische 
Dienst.  

 
Frank de Kleyn 

 
 
 
 
 

ROMEINSE MUNTSCHAT MONTFORT BELEEFBAAR GEMAAKT 
 
 
Tijdens de herinrichting van de Vlootbeek bij 
Montfort in 2009 door het Waterschap Roer en 
Overmaas werden 65 zilveren en 6 gouden 
Romeinse munten gevonden. De oudste munt 
dateert uit 122 v. Chr. De jongste munt is geslagen 
tijdens het keizerschap van Vitellius in het jaar 69 
na Christus.  
 

 
 
Het in de bodem terecht komen moet daarmee 
naar alle waarschijnlijkheid binnen de roerige 
context van de Bataafse opstand bezien worden. 
Zoals we bij de Romeinse geschiedschrijver 
schrijver Tacitus kunnen lezen, komt de Bataaf 
Julius Civilis in opstand tegen de Romeinen omdat 
hij verbitterd is door zijn gevangenschap in Rome 
en de moord op zijn broer, na hun opstand tegen 

keizer Nero. Dat hij zoveel stamgenoten meekrijgt, 
hangt samen met de toegenomen druk op deze 
bevolkingsgroep: het Romeinse leger rekruteert 
verhoudingsgewijs grote aantallen Bataafse jonge 
mannen uit de beperkte populatie. Ook weigeren 
de Bataafse leiders zich langer laten misbruiken 
als ‘marionet’ in het Romeinse bestuurssysteem. 
Tijdens deze opstand rebelleren Bataven en 
andere stammen langs de linies tegen het 
Romeinse regime. De opstandelingen steken langs 
de hele noordgrens Romeinse legerkampen en 
nederzettingen in brand, ook in de huidige 
provincie Limburg. Flinke geldbedragen zullen ook 
gemoeid zijn met pogingen tot het sluiten van 
allianties, waaronder in Noord-Frankrijk en 
Duitsland. 
Er is slechts één eerdere muntschat in Nederland 
die in verband kan worden gebracht met de 
Bataafse Opstand en die is gevonden onder het 
Domplein van Utrecht. 
Archeologisch adviesbureau RAAP zette zich in 
deze muntschat van de Vlootbeek en het 
achterliggende verhaal ter plekke ‘beleefbaar’ te 
maken. Daarbij werden betrokken Waterschap 
Roer en Overmaas, de gemeente Roerdalen, 
Provincie Limburg, Limburgs Landschap, Stichting 
Instandhouding Kleine Landschapselementen en 
de lokale heemkundekring.  
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Begin deze zomer zijn tijdens een groot 
publieksevenement vijf muntmedaillons langs de 
Vlootbeek geplaatst. De tot 45 cm in hardsteen 
uitvergrote munten zijn in Maaskeien langs een 
wandelroute geplaatst.  
Op de muntmedaillons zijn muntkoppen van 
beroemde Romeinse dictators en keizers (Ceasar, 
Nero) en beeltenissen van belangrijke politieke of 
militaire gebeurtenissen in diepreliëf aangebracht.  
Zo kunnen lokale bewoners, schoolkinderen, 
recreanten en wandelaars van een lokaal 
ommetje, Pieterpad en Maas-Swalm-Nettepad die 
langs de Vlootbeek lopen de geschiedenis 
ervaren.  
 
Bart Beex 

 
 
 
 

RO-GROEP 
 
 
CURSUS ARCHEOLOGIE EN 
GEMEENTELIJK BELEID AFGESLOTEN 
Dit jaar vond voor de derde maal deze cursus 
plaats. De cursus is primair bestemd voor leden 
van heemkundekringen en omvat vier avonden. De 
cursus wordt door Brabants Heem georganiseerd 
en door de AVKP inhoudelijk verzorgd.  De cursus 
werd op 31 mei afgesloten. Er waren dit keer 15 
deelnemers en aan het einde vulden zij een 
evaluatieformulier is. 
Het doel van de cursus: - ‘weten hoe je als burgers 
de belangen van de archeologie in de gemeente 
het beste kunt behartigen’-, is volgens 14 
deelnemers bereikt. Een deelnemer had verwacht 
meer inhoudelijke informatie over archeologie te 
krijgen.  
De deelnemers doen een aantal suggesties voor 
het verder verbeteren van de cursus, bijvoorbeeld 
over het lesmateriaal en meer mogelijkheden om 
zelf te oefenen. Die zullen bij een volgende versie 
worden meegenomen. 
Er blijkt behoefte aan een follow-up van deze 
cursus en aan een meer inhoudelijke cursus, 
inclusief veldwerk. Brabants Heem zal bekijken of 
en hoe dat volgend jaar of het jaar daarop te 
realiseren is. 
 
CULTUURHISTORISCHE 
WAARDENKAART 
Tot eind mei lag het concept voor de nieuwe 
provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart  

 
(CHW) ter inzage. Omdat de rol van de provincie 
bij het beoordelen van bestemmingsplannen is 
veranderd, krijgt de CHW een andere functie.  
 
Onder de oude wet Ruimtelijke Ordening moesten 
alle bestemmingsplannen en projectbesluiten 
worden goedgekeurd en was de CHW daarbij het 
toetsingskader voor cultuurhistorie en archeologie. 
Onder de nieuwe wet is provinciale goedkeuring 
van bestemmingsplannen en projectbesluiten niet 
meer nodig. In plaats daarvan kan de provincie 
aangegeven wat zij van ‘provinciaal belang’ vindt 
en heeft zij een aantal instrumenten om vooraf en 
achteraf bepaalde eisen aan gemeenten te stellen 
voor behoud van archeologische waarden. 
De nieuwe CHW sluit daar bij aan en legt het 
accent op gebieden die de provincie van bijzonder 
belang zijn. Zo zijn er op de nieuwe kaart 21 
cultuurhistorische landschappen en 16 
archeologische landsschappen aangegeven, wat 
zeker een versterking is.  
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Deze nieuwe versie is echter een minder 
gedetailleerde kaart. De verantwoordelijkheid voor 
behoud en bescherming van het cultuurhistorisch 
ligt nu voor een belangrijk deel bij gemeenten. Zij 
moeten hun eigen cultuurhistorische erfgoed in 
kaart brengen en beschermen. Dat is nog lang niet 
in alle gemeenten goed geregeld. Er dreigt nu een 
hiaat te ontstaan. 
Brabants Heem nam het initiatief om als 
erfgoedorganisaties Gedeputeerde Staten hierop 
te wijzen en onder andere voor te stellen de oude 
CHW-kaart voorlopig ook beschikbaar te houden. 
Gemeenten die geen eigen erfgoedkaart hebben 

of nog bezig zijn met het opstellen daarvan, 
zouden dan beide moeten raadplegen. De oude 
gedetailleerde versie èn de nieuwe CHW, 
vanwege de verbeteringen daarin. Op deze wijze 
hebben ook belangenbehartigers meer houvast bij 
het indienen van zienswijzen en het instellen van 
beroep bij bestemmingsplannen en 
projectbesluiten. 
Als AVKP hebben we ons bij de initiatief 
aangesloten en hierover ook een brief naar GS 
gestuurd. 
We houden jullie verder op de hoogte. 

 
 
 
 
 

OPROEP ARCHEOLOGISCHE VAKANTIEFOTO’S 
 
 
Leuke hobbies neem je gewoon mee op vakantie! 
Dus zijn we benieuwd naar jullie vakantiefoto’s van 
archeologische vondsten/plekken, die je onderweg 
bent tegengekomen. Graag de foto digitaal 

aanleveren aan evandersteen@hetnet.nl met een 
korte toelichting van het wat en waar. De foto’s 
komen in een collage in de volgende ledenbrief.  
Ellen van der Steen  

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
BELEIDSPLAN AWN-LANDELIJK  
Al onze leden hebben inmiddels het 
‘Startdocument Beleidsplan AWN’ ontvangen. Dit 
is een discussiestuk voor de toekomstige koers 
van de AWN. 
In het verleden lag het accent van de vereniging 
sterk op actief bezig zijn met archeologisch 
onderzoek. Dat blijft belangrijk, maar er komen 
nieuwe taken en rollen bij: 
 het versterken van participatie een 

maatschappelijk draagvlak 
 belangenbehartiging. 
Als afdeling volgen wij die koers al langer en dat 
geldt voor meer afdelingen. Het moet echter 
landelijk meer vorm krijgen en daar geeft het 
beleidsplan een aantal voorstellen voor. 
 
Het is de bedoeling dat we als afdeling op dit 
voorgestelde beleid reageren. We horen als AVKP 
bestuur daarom graag jullie reacties en zullen die 
bundelen. Reacties kunnen gestuurd worden naar 
Winnie van Vegchel (awnafdeling23@wanadoo.nl).  

Maar je kunt natuurlijk ook hierover in gesprek 
gaan met een van de bestuursleden op de 
woensdagavond. Wanneer uit de reacties blijkt dat 
er behoefte is aan een discussieavond over dit 
beleid, organiseren we dat eind augustus of begin 
september. 
 
LANDELIJK VOORZITTER 
Op de Algemene ledenvergadering van de AWN, 
17 april, ben ik benoemd tot landelijk voorzitter. 
Voorlopig blijf ik dat combineren met het 
voorzitterschap van onze eigen afdeling. Ik 
verwacht dat dat wederzijds bevruchtend zal 
werken. Er is, zoals te lezen is in het 
startdocument voor een nieuw beleid, een aantal 
ontwikkelingen in gang gezet en daar wil ik met 
veel enthousiasme verder vorm aan geven. De 
vele activiteiten binnen onze eigen afdeling zijn 
voor mij daarbij een goede voedingsbodem.  
 
Tonnie van de Rijdt  
 


