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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

OKTOBER 
wo 20 Lezing Vroegste nederzettingen in het 

oosten van Oostenrijk, Johan Coolen* 
20-26 Jubileumweek 100 jaar Gouden Helm in 

Helenaveen, dagelijks activiteiten van 
10:00 tot 16:00. www.goudenhelm.nl 

za 23 AVKP-regiodag: kennisuitwisseling voor 
contactpersonen, RO-groep en bestuur*  

za 23 Wandeling Land- en watergeschiedenis 
van het Bossche Broek, fractie Water 
Natuurlijk De Dommel*  

za 30 AWN-studiedag Bouwhistorie en 
Archeologie, Koog aan de Zaan* 

zo 31 Studiedag van Archeologische Sectie, 
NBG: Archeologie en Cultuurlandschap* 

 

NOVEMBER 
wo 3 Lezing Anton van der Lee* 
za 6 SEM-symposium: De Franken in de Lage 

landen* 
zo 7 Archeoloop Riel en Gijzenrooij* 
11+12 Reuvensdagen 
za 27 Excursie Turnhout* 
 
Meer informatie over deze activiteiten met 
* staat verderop in dit nummer 

 

Wist u dat... 
 
- Elly Bogers de vrijwilligerspenning heeft ontvangen van wethouder Mary-Ann 

Scheurs voor haar jarenlange werk bij het ACE  
- De RCE de opgravingmogelijkheden voor amateurarcheologen heeft 

verruimd. Vrijwilligersorganisaties kunnen nu ook toestemming vragen en 
krijgen voor gebieden die onder de grens voor de archeologische 
onderzoeksverplichting van de gemeente gelden, zie voor meer onder ‘Van 
het bestuur’ 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Lezing Vroegste nederzettingen 
Archeoloog Joris Coolen is onlangs afgestudeerd 
in Wenen op een onderzoek naar de vroegste 
nederzettingen in de omgeving van Melk in Neder-
Oostenrijk. Hij houdt hier een lezing over op 20 
oktober om 20 uur in het ACE. Lees meer 
verderop in dit nummer.  
 
Lezing Anton van der Lee 
Op 3 november houdt archeoloog Anton van der 

Lee een lezing over een nader te bepalen 
onderwerp. 
 
Excursie Turnhout 
De laatste excursie van dit jaar vindt plaats op 27 
novmeber en gaat naar Turnhout. Het programma 
wordt nog verder uitgewerkt en wordt ter zijne tijd 
rondgeflitst. 
 
 

 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
     29 september 2010

Oktober Oktober Oktober Oktober November
Wk Wk Wk Wk
40 41 42 43

Ma 4  11 Activiteitencommissie 18 25
Di 5  12  19 26
Wo 6 Bestuursvergadering 13  20 Lezing Coolen 27
Do 7  14  21 28
Vr 8  15  22 29
Za 9 16 23 Regiodag 30
Zo 10  17  24 31 NBG lezing Oirschot

November November November November
Wk Wk Wk Wk
44 45 46 47

Ma 1  8  15 22  

Di 2  9  16 23  

Wo 3 Anton van der Lee 10 17 Bestuursvergadering 24  

Do 4  11 Reuvensdagen 18 25
Vr 5  12 Reuvensdagen 19 26
Za 6 SEM Bavel 13 20 27 Excursie Turnhout
Zo 7 Archeoloop 14  21 28  

November December December December December
Wk Wk Wk Wk
48 49 50 51

 
Ma 29  6  13 20  

Di 30  7  14 21  

Wo 1  8  15 22  

Do 2  9  16 23
Vr 3  10  17 24
Za 4  11 18 25 Kerstdag
Zo 5  12  19 26 Kerstdag

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia
Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

AWN_Studiedag 
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VELDWERK 
 
 
Opgraving van een boerderij-erf in 
Gennep (Eindhoven) 
Op een nog nader te bepalen datum (maar wel dit 
jaar nog) zal de Eindhovense afdeling Archeologie 
een kleinschalige opgraving starten op het erf van 
een monumentale boerderij langs de 
Genneperweg in Eindhoven. Op dat erf zal een 

milieusanering worden uitgevoerd en de bouwput 
worden opgegraven van een nieuw te bouwen 
huis.  
 
Voor meer informatie kan men terecht bij Nico Arts 
(n.arts@eindhoven.nl).  

 
 
In de regio 
Een actueel overzicht van opgravingen in de regio is hieronder opgenomen.  
 
 
locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) datum 
Best-Dijkstraten (opgraving) AAC September - dec 2010 
Lieshout – Nieuwenhof Noord (opgraving) BAAC Okt – dec 2010 
Beek en Donk – Laarsche Velden noord 
(proefsleuven) 

BAAC Okt 2010 

Steensel  - Boterbogten (opgraving) Nog niet bekend Nov-dec 2010 
Vessem - St. Jacobushoeve 
(archeologische begeleiding) 

?? 2010 

Reusel- Zuid (proefsleuven) Grontmij 2010 
Heeze-Rulse laan (proefsleuven) ?? 2010 
Budel – Dr. Anton Mathijssenstraat 
(proefsleuvenonderzoek) 

Synthegra 2010 

Valkenswaard – Dommeldal 
(archeologische begeleiding) 

RAAP 2010 

Leende – Breedvennen (proefsleuvenon-
derzoek) 

?? 2010 

Hapert – Dalem (proefsleuvenonderzoek) ?? 2010 
Oirschot – Sint Joris (opgraving) ?? 2010 
Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? 2010 
Bladel – Wagenbroeks Loopje 
(archeologische begeleiding) 

Becker & Vd Graaf?? 2010 

Hooge Mierde – Leendestraat (proefsleu-
ven) 

?? 2010 

Best – Hokkelstraat (proefsleuvenonder-
zoek) 

Nog niet bekend Febr. 2011 

Luijksgestel – MFA (proefsleuvenonder-
zoek) 

?? 2011 

Handel – kernplan (archeologische bege-
leiding) 

?? 2011 

Bergeijk – Centrum (opgraving / 
archeologische begeleiding) 

?? 2010 

Best – Aarle (opgraving) -- 2011-2012 
Bergeijk – Waterlaat (opgraving) -- 2011? 
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UIT DE REGIO 
 
Cranendonck 
 
Soerendonk: Vroegromeins grafveld 
Voorafgaand aan bouwplannen in het kader van 
Ruimte-voor-ruimte is bij De Pompers in 
Soerendonk (in de richting van het kasteelgehucht 
Cranendonck) archeologisch onderzoek gedaan 
door de Grontmij. Op basis van een 
proefsleuvenonderzoek eerder dit jaar werden 
sporen uit de Romeinse en Middeleeuwse periode 
verondersteld. In het vooronderzoek werd namelijk 
een bijzondere vondst gedaan: in een graf werd 
een urn aangetroffen met daarin vijf fibulae en een 
armbandje. Tenminste één van deze fibulae betreft 
een Augusteïsche knikfibula, terwijl het armbandje 
met verdikte uiteinden vroeg-1ste eeuw is. 
Vanwege de ouderdom en het voorkomen van vijf 
fibels in een urn gaat het om een bijzonder graf. Bij 
vervolgonderzoek werden inmiddels meerdere 
grafmonumenten aangetroffen, vermoedelijk door 
diepploegen dusdanig verstoord dat vaak enkel de 
onderkant restte. Ook zijn diverse greppels en 
paalsporen aangetroffen, die lijken te wijzen op 
een nederzetting. Na uitwerking van de gegevens 
hopen we wat meer duidelijkheid over een en 
ander te krijgen.  
 
Maarheeze: gemiste kans voor noodonderzoek 
Bij een door BAAC verricht vooronderzoek 
(proefsleuf) bleken ter plaatse van een voor 
nieuwbouw gesloopte boerderij uit de 17e?- 20e 
eeuw aan de Stationsstraat 43 in de historische 
kern van Maarheeze oudere sporen aanwezig te 
zijn. BAAC concludeerde echter dat het gebied te 
verstoord is en adviseerde geen verder onderzoek. 
Maar omdat er drie intacte waterputten en mogelijk 
een oude potstal aanwezig zijn vond SRE 
Milieudienst onderzoek wel nodig. De gemeente 
Cranendonck bleek de bouwvergunning echter al 
verstrekt te hebben, terwijl opgraven door 
amateurs, eventueel gesteund door AVKP en 
SRE, niet goed was onderzocht. Dit was nu 
afhankelijk van de goedwillendheid van de 
eigenaar, maar die had haast met de bouw en de 
site inmiddels onder een laag grond laten 
afdekken. Tonnie van de Rijdt (AVKP) merkte naar 
aanleiding van dit voorval op: "Daaruit leer ik dat je 
maar beter niet kunt blijven wachten maar zelf het 
initiatief moet nemen".  
Jac. Biemans 
Correspondent Cranendonck  
 
 

Een kortdurige opgraving op de 
Loovelden (Eindhoven) 
In september heeft gedurende enkele dagen een 
verkennend archeologisch onderzoek plaats-
gevonden in de Loovelden te Tongelre. De 
veldnaam ‘Loovelden’ heeft letterlijk de betekenis 
van ‘moerassige woeste grond waar het vee 
graasde.’ Deze Loovelden liggen aan de rand en in 
het dal van de Dommel tussen de Wolvendijk en 
de Dommel. In dit gebied zal een aantal bomen 
worden geplant en de plantgaten kunnen de 
eventueel aanwezige archeologische ondergrond 
beschadigen. 
Het onderzoek bestond uit een aantal 
grondboringen, gevolgd door het graven van in 
totaal zes sleuven, elk met een breedte van 6 
meter en een lengte van 15 tot 25 meter. In totaal 
werd ruim 570 vierkante meter opgegraven. In 
bijna alle sleuven zijn langwerpige banen met 
donkere spitsporen gevonden. Deze zijn ontstaan 
tijdens de ontginning van het terrein, waarbij met 
een schop plaggen werden omgespit om op het 
terrein akkers aan te leggen. Aan de gevonden 
potscherven te zien gebeurde dit waarschijnlijk in 
de zeventiende of achttiende eeuw. Uit dezelfde 
tijd, mogelijk uit nog een eeuw eerder, dateren 
enkele met de metaaldetector gevonden ronde 
loden kogels. 
De meest opmerkelijke vondsten bestaan uit een 
tweetal dicht bij elkaar gevonden klingen. Eén is 
van vuursteen, de andere van een kwartsietsoort 
die van nature uitsluitend voorkomt te 
Wommersom, zo’n 80 kilometer ten zuiden van 
Eindhoven. Beide klingen dateren uit de laatste 
helft van de midden steentijd (ongeveer 9000 tot 
5000 jaar geleden), een periode waarin jagers en 
voedselverzamelaars leefden. Aan de 
slijtagesporen te zien, zijn de klingen gebruikt om 
mee te snijden, maar van wat staat niet vast. 
Mogelijk gaat het bij deze vindplaats om de resten 
van een kortdurige speciale activiteit zoals 
bijvoorbeeld het in stukken snijden van een tijdens 
de jacht gedood dier. In elk geval is het een hele 
kleine vindplaats. 
De jongste ‘archeologische’ vondst van dit 
onderzoek is een tot diep onder het grondwater 
reikende kuil, waarin zich de resten van een paard 
bleken te bevinden. De vorm van de hoefijzers, de 
aanwezigheid van nog niet vergane haren en de 
stank van ontbindend organisch materiaal wijzen 
erop dat dit paard niet lang geleden begraven is. 
Toen enkele brokken kalk in de grafkuil werden 
gevonden is het onderzoek onmiddellijk gestaakt, 
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want mogelijk is het dier gestorven aan een nu nog 
steeds besmettelijke ziekte. De belangrijkste 
vondsten van dit kortdurige archeologisch 
onderzoek zijn de vondsten uit de steentijd. Omdat 
er verder alleen maar ontginningssporen zijn 
gevonden, zal er in dit gedeelte van de Loovelden 
geen verder onderzoek nodig zijn. 
Nico Arts 
 
Heeze-Leende-Zesgehugten  
De werkgroep archeologie van de 
Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten 
gaat een klein onderzoek uitvoeren bij de 
Martinuskerk in Heeze. Het gaat waarschijnlijk om 
Laat-Middeleeuws en Nieuwe tijd. De werkzaam-
heden starten naar verwachting in oktober.  
Jan Broertjes 
 
Archeologische resten gevonden aan 
de Borchmolendijk te Sint-Oedenrode 
Van 13 tot en met 27 april is de aanleg van de 
nieuwe riolering in de Borchmolendijk, vanaf de 
Markt tot aan de Passtraat, archeologisch begeleid 
door Synthegra uit Doetinchem met medewerking 
van de Archeologische Werkgroep Sint-
Oedenrode. Hierbij zijn archeologische resten 
aangetroffen uit verschillende perioden. 
In het eerste deel 
van de Borch-
molendijk, vanaf de 
markt op slechts 20 
cm diepte, zijn 
enkele kuilen 
aangetroffen met 
hierin fragmenten 
aardewerk uit de 
IJzertijd. Er zijn 
paalgaten gevon-
den die een spieker 
hebben gevormd.  
Verder naar het 
noordoosten 
werden op een 
diepte van ongeveer 1 meter karrensporen in de 
straat aangetroffen. In de karrensporen zelf zijn 
fragmenten 15e en 16e eeuws aardewerk 
aangetroffen. Boven de karrensporen is nog een 
deel van een 19e of begin 20ste eeuws straatdek 
aangetroffen.  
Op de Borchmolendijk, ter hoogte van de 
dierenwinkel, is op een diepte van 1,50 meter een 
laag takken gevonden. Eerst werd gedacht aan 
een zogenaamde knuppelweg of een deel van een 
takkenweg mogelijk uit de 14e eeuw.  

Ter hoogte van Café het Pumpke, is op een diepte 
van 1,50 meter een deel van een oever 
beschoeiing aangetroffen. Ter hoogte van de na 
de oorlog gesloopte brug over de Dommel, is een 
bruggenhoofd aangetroffen. 
Tussen de houten beschoeiing ter hoogte van het 
café ‘t Pumpke en het bruggenhoofd zijn ook 
enkele forse palen met een breedte van 30 cm 
aangetroffen. Eén van deze palen had een 
resterende lengte 3,55 meter! Deze palen zijn 
zonder twijfel afkomstig van de peilers van de 
houten Molenbrug behorend bij de watermolens bij 
het Molenwiel.  

In 1997 zijn vier houten palen met een lengte van 
c.a. 2 tot 2½ meter en tramrails onder het oude 
wegdek bij de allerlaatste brug zijn nog 
teruggevonden bij herstraten van de weg. 
Het is bekend dat de oorspronkelijke loop van de 
Dommel ter hoogte van de watermolens in de 16e 
eeuw is versmald ten behoeve van het grotere 
verval van het water voor de molens.  
Ter hoogte van huisnr.15 is een fors deel van de 
fundering van de olie- en volmolen ontdekt. Het 
gaat hier om de zuidwesthoek en een groot deel 
van de zuidoost gevel. De oorspronkelijke molen 
was uit de 14de eeuw. In 1793 is deze watermolen 
aan de Dommel verkocht door de erfgenamen van 
baron Jan Carel de Jeger aan Nicolaas Kock 
afkomstig uit Tilburg.  
Hij heeft hier de al bestaande molen herbouwd en 
er een volmolen bijgebouwd voor het vollen van 
lakens en andere wollen stoffen voor de 
textielfabrieken te 
Geldrop en Tilburg.  
Onder de hoek van de 
fundering is groot deel 
van een molensteen 
aangetroffen. Deze 
steen is tijdens de 
herbouw van de molen 
gebruikt om te zorgen 
dat de hoek van het 
gebouw niet zou 
verzakken. In 1925 
raakt de olie- en 
volmolen in verval en 
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was in de Dommel gestort.  
In de fundering zijn op regelmatige afstand drie 
forse brokken natuursteen aangetroffen met 
daartussen bruin leem en brokken baksteen.  
Verder is bij het vervolgonderzoek ook een restant 
van het fundament van de graanmolen aan de 
linkerzijde teruggevonden. De 
korenmolen is na de oorlog 
gesloopt. Aan de hand van het 
aangetroffen materiaal kunnen 
we stellen dat rond 1950 het 
laatste deel van deze 
waterloop geheel opgevuld is 
geraakt.  
Er zijn nu vijf molenstenen uit diverse perioden te 
voorschijn gekomen tijdens de huidige opgraving 
waarvan er bij één steen nog aandrijfas nog in de 
steen zat.Diverse vondsten zijn gedaan, zoals een 
staartknoopveterschoentje en vele metaal-
vondsten: gespen, hoefijzers, zegelstempels, 
profaaninsignes, munten, enz.  
Hans Hendriks 
 
Uden Open Monumentendag 
De organisatie van de Udense Open 
monumentendag  had dit jaar voor het 
thema“Archeologie” gekozen. Men had een kleine 
maar fraaie tentoonstelling ingericht, het publiek 
kon bodemvondsten laten determineren en op 
twee recent opgegraven locaties kreeg men uitleg 
over het onderzoek en de resultaten. Het 
programma werd  besloten met een stukje 
volkstoneel  waarin de in een grafheuvel wonende 
kabouter Joppe een hoofdrol vervulde. Alle 
inspanningen ten spijt, was de publieke 
belangstelling helaas erg gering. Wellicht speelde 
het tijdstip, de vroege zaterdagavond, hierbij een 
rol anderzijds hadden de potentieel 
geïnteresseerden misschien ook wel even genoeg 
archeologie gezien na de twee druk bezochte open 
dagen op de opgravingen van Uden Noord en 
Uden Slabroek. 
 
Uden Steeuwichtweg 
Momenteel loopt er een aanvraag voor de bouw 
van twee woningen op een perceel aan de 
Steeuwichtweg in het buurtschap het Loo. De 
woningen komen te staan aan de rand van een 
groot esdekcomplex. Volgens de gemeente is hier 
geen archeologisch onderzoek vereist omdat het 
bouwblok net buiten de zone met een hoge 
archeologische verwachtingswaarde ligt volgens 
de Cultuur Historische Waardenkaart van de 
provincie. Deze C.H.W. kaart doet echter geen 
uitspraken over de archeologische waarden voor 

de late middeleeuwen en de nieuwe tijd en het zijn 
nu net de overblijfselen uit deze perioden die in het 
plangebied verwacht kunnen worden. De AVKP 
heeft gereageerd met het indienen van een 
zienswijze waarin dit gegeven naar voren wordt 
gebracht en de gemeente wordt gevraagd haar 
mening m.b.t. het afwijzen van archeologische 
onderzoek te herzien. 
Goof van Eijk 
 
Evaluatie opgraving Scheifelaar 2 te 
Veghel 
Tussen 21 juni en 12 augustus 2010 heeft ADC 
ArcheoProjecten in opdracht van CV BV De 
Scheifelaar II een Archeologische Opgraving 
uitgevoerd voor het plangebied De Scheifelaar II, 
gemeente Veghel. In die periode werden 43 
werkputten van circa 2,4 ha opgegraven. Na 
technische uitwerking en een eerste inventarisatie 
werden 13 huisplattegronden, acht bijgebouwen en 
19 spiekers herkend. Naast tientallen kuilen en 
greppels werd één mogelijke erfgreppel 
aangetroffen, die over een afstand van 82 meter 
gevolgd kon worden. 
Daarnaast werden nog een stakenrij en enkele 
mogelijke palenrijtjes aangetroffen. Tot de 
aangetroffen sporen behoren ook twaalf 
waterputten en zeven waterkuilen. Alle sporen 
werden gedocumenteerd. Een gedetailleerde 
uitwerking van de structuren en overige sporen zal 
plaatsvinden in de volgende fase van de 
uitwerking.  
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn in totaal 
3756 sporen en 12936 vondsten aangetroffen. 
De meeste bewoning dateert uit de Romeinse tijd. 
Middeleeuwse gebouwstructuren en 
bewoningssporen zijn eveneens aanwezig, zij het 
in mindere mate. Mogelijk is er ook nog een 
ijzertijd-component aanwezig. Een belangrijke 
ontdekking in het onderzoeksgebied is de 
aanwezigheid van drie potstallen en vijf kleine 
vennen. De potstallen werden ter plaatse gezeefd. 
Het meeste vondstmateriaal dat tijdens de 
opgraving ingezameld werd is afkomstig uit de 
potstallen. De vennen werden allemaal 
onderzocht, gedocumenteerd en uitvoerig 
bemonsterd. Bewoning aan de rand en temidden 
van een venlandschap komt weinig voor en werd 
nog niet dikwijls onderzocht. 
De analyse van de macroresten en pollenmonsters 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het 
reconstrueren van het landschap en de 
voedseleconomie van de bewoners in Veghel. 
Daarnaast levert de gedetailleerde manier van 
opgraven van de potstallen een unieke kans en 
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een meerwaarde voor het onderzoek naar 
Romeinse potstallen in de Lage Landen. 
Het DAO heeft meer dan de verwachtingen van 
het vooronderzoek ingelost. Het plangebied toont 
duidelijk kenmerken van een bijna continue 
bewoning. Ter hoogte van de fases 1B en 2 
konden geen begrenzingen aan de vindplaats 
vastgesteld worden, wat maakt dat de omliggende 
gebieden ook de nodige aandacht moeten krijgen 
bij toekomstige ontwikkeling. 
 
Vondsttotalen 
INHOUD   Totaal aantal  
Aardewerk   10900  
Baksteen   1  
Bouwmateriaal  51  
Glas    79  
Houtskool   248  
Hout    1  
Huttenleem   175  
Keramiek   3  
Mix    1  
Metaal    132  
Dierlijk botmateriaal 10  
Organisch plantaardig  5  
Botmateriaal   997  
Metaalslakken   11  
Kleipijp    17  
Vuursteen   1  
Natuursteen   304  
Totaal    12936 
 
Spooraantallen 
Omschrijving   Aantal  
greppel    194 

haard    3 
kuil    139 
karrespoor   22 
laag    53 
natuurlijke verstoring  659 
dierlijke verstoring  112  
plantaardige verstoring  68 
houten paal   1 
paalgat met paalkuil:  
grondspoor voormalige  
paal met paalkuil  304 
paalkuil: grondspoor  
kuil voormalige paal.  1875 
potstal    3 
ploegspoor   1 
recente verstoring  65 
spitspoor   7 
Staak    1 
vlek    1 
waterput   12 
waterkuil   7 
onbekend   229 
Totaal   3756 
 
Bron: evaluatieverslag ADC 
 
Amateurarcheologe en werkgroeplid Bep Grefkens 
heeft een fotopresentatie samengesteld van deze 
opgraving die u kunt zien op de site 
https://sites.google.com/site/awhvehchele/ , ga 
daar naar "fotopresentaties archeologie" en kies 
"opgraving scheifelaar 2010". Overigens staan 
daar nog veel meer wetenswaardigheden. 
Jan van Erp 

 
 
 
 
 

IN MEMORIAM AD RUTTEN, 29 JUNI 1942 - 6 AUGUSTUS 2010. 
 
 
Zaterdagmorgen 7 augustus 2010 werd 
onverwacht en ruw verstoord met het bericht van 
het plotseling overlijden van Ad Rutten uit Boekel. 
Ad was al vele jaren een aktief lid van de 
archeologische werkgroep van de Heemkunde-
kring Sint Achten op Boeckel. Hij kende als geen 
ander het grondgebied van Boekel en wist alle 
vindplaatsen van archeologische vondsten. Hij was 
betrokken bij de geschiedenis van Boekel en had 
een belangrijke bijdrage in de Heemkamer van 
Boekel. Ad bracht de waarde van archeologisch 
onderzoek onder de aandacht van het gemeente-
bestuur en wist diverse archeologische projecten 
van de grond te trekken. Niet alleen bij het 
archeologisch veldwerk was hij steeds nauw 

betrokken, ook het presenteren van de vondsten 
en het markeren van vindplaatsen was voor Ad 
belangrijk.  
Niet alleen de naaste familie, vrienden en 
kennissen zullen zijn verhalen, scherpe humor en 
ongecompliceerde persoonlijkheid moeten missen, 
heel Boekel zal misgrijpen op een aktieve 
dorpsgenoot als Ad.  
Wer 'n skonne mens minder...veul en veul te 
vruug!  
 
Veel goede herinneringen aan Ad heb ik te danken 
aan de opgravingen aan de Parkweg in Boekel,  
 
Theo de Jong  
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MIDDELEEUWS HOUT OP DE DUTCH DESIGN WEEK 
 
 
Op 23 oktober start de nieuwste aflevering van de 
Dutch Design Week. Een van de ruimten die open 
staat voor deze week is het gebouw (bijgenaamd 
'de loods') van het echt Eindhovense design-
bedrijfje 'Edhv' (Fuutlaan 12B, Eindhoven, dicht bij 
het NS-station). Een groep enthousiaste designers 
(www.dutchinvertuals) zal daar hun produkten 
tonen die gemaakt zijn van echt Eindhovens 
eikenhout uit de middeleeuwen. Dit hout is 
afkomstig van de opgraving van de Woenselse 

Poort in 2007. Het betreft het hout van de 
brugpijlers over de stadsgracht bij de Woenselse 
Poort, dat na jaarring-onderzoek geen functie meer 
had voor de Eindhovense stadsarcheologie. Na 
zorgvuldig te zijn gedroogd (het kwam van onder 
de grondwaterspiegel) is het hout in dikke planken 
gezaagd. Wat er van gemaakt is, is heel eigentijds, 
maar het gaat zowel letterlijk als figuurlijk terug tot 
de middeleeuwen. 

 
 
 
 
 

WAAR DE WIEKEN VAN DE MOLENS LUSTIG GAAN… 
STUDIEDAG OVER BOUWHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 
ZATERDAG 30 OKTOBER 2010 in KOOG AAN DE ZAAN en ZAANDIJK 
 
 
Archeologie is de wetenschap die de materiële 
overblijfselen van het verleden bestudeert. 
Scherven, botten, gereedschap… Maar de 
grootste materiële overblijfselen zien we maar al te 
gemakkelijk over het hoofd: gebouwen. Daarom 
wijden wij (AWN Commissie Deskundigheids-
bevordering, red.) in 2009 en 2010 een serie 
bijeenkomsten aan de grensgebieden van 
bouwhistorie en archeologie. 
In 2010 viert ook onze afdeling Zaanstreek haar 
50-jarig bestaan. In dat kader werden wij 
uitgenodigd om eens nader kennis te komen 
maken met de buitengewoon boeiende 
bouwhistorie in de Zaanstreek, een van 
Nederlands oudste industriële gebieden. 
 
Na enkele lezingen wandelen wij onder 
deskundige leiding door Koog aan de Zaan en 
Zaandijk, waarna de dag wordt afgesloten in het 
Molenmuseum in Koog aan de Zaan.  
Een aanrader, ook als u eerdere bijeenkomsten 
niet hebt kunnen meemaken! 
 
Wij heten u graag welkom op zaterdag 30 oktober 
2010 in “Het BrandtWeer” (een voormalige 
brandweerkazerne, waar nu de Historische 

Vereniging Koog-Zaandijk is gevestigd), Breestraat 
110, 1541 EK Koog aan de Zaan. De locatie is op 
loopafstand — ongeveer 10 minuten — van de 
beide NS-stations, Koog-Bloemwijk en Koog-
Zaandijk. 
 
Wij ontvangen u graag vanaf 10.30 uur; het 
programma begint om 11.00 uur. Voor een lunch 
wordt gezorgd. Om ongeveer 17.00 uur 
verwachten wij de dag af te sluiten. Gedetailleerde 
programmagegevens ontvangt u bij deelname 
enkele dagen voor 30 oktober. 
 
De kosten bedragen € 25,= per deelnemer, 
inclusief lunch, koffie en thee. 
Geïnteresseerd? Schrijf dan z.s.m. in (graag vóór 
23 oktober) bijvoorbeeld per e-mail.  
Opgave bij: 
AWN Commissie Deskundigheidsbevordering 

t.a.v. Kees Daleboudt 
Dorpsstraat 21   
4641 HV Ossendrecht 
telefoon (0164) 67 26 35, 
e-mail cdaleboudt@planet.nl 
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VROEG-NEOLITHISCHE BEWONING IN DE OMGEVING VAN MELK AAN 
DE DONAU, OOSTENRIJK,  
20 OKTOBER LEZING: 
 
Lang voordat in Nederland de eerste boeren ten 
tonele verschenen, zo’n zeveneneenhalf duizend 
jaar geleden, vond in wat nu het oosten van 
Oostenrijk is al de overgang naar de neolithische 
leefwijze plaats. Joris Coolen studeerde onlangs 
aan de universiteit van Wenen af op een 
onderzoek naar de vroegste nederzettingen in de 
omgeving van Melk in Neder-Oostenrijk. De 
analyse van oppervlaktevondsten van lokale 
amateur-archeologen, aangevuld door 
systematisch veldonderzoek, toont aan dat zich al 
vrij vlug verschillende nederzettingstypes 
ontwikkelden, die zich vaak ook door de plaats in 

het landschap onderscheiden. Talrijke vondsten 
laten bovendien zien, dat de vroege boeren in 
Melk verreikende contacten binnen Centraal-
Europa hadden; reeds in het 6e millennium voor 
Christus vormde deze streek een belangrijke 
schakel in de verbinding tussen West- en Oost-
Europa. Mogelijk werd deze rol nog versterkt door 
de winning van grafiet, een geliefde kleurstof, die 
maar op weinig plaatsen in Europa voorkomt.  
 
Op woensdag 20 oktober om 20 uur houdt Joris 
Coolen een lezing over dit onderwerp in het 
Archeologisch Centrum in Eindhoven. 

 
 
 
 
 
 

LAND- EN WATERGESCHIEDENIS VAN HET BOSSCHE 
BROEK 
UITNODIGING VOOR WANDELING OP 23 OKTOBER 
 
Van 16 tot 24 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse 
week voor de geschiedenis. Het thema dit jaar is 
Land & Water. Daarom nodigen wij (fractie Water 
Natuurlijk, red.) U en wie maar met U mee wil 
graag uit voor een wandeling onder de titel: “Land- 
en watergeschiedenis van het Bossche Broek” op 
zaterdag 23 oktober.  
We ontvangen U tussen 13.00 en 13.30u bij 
Restaurant “Croy-De Pettelaar”, de Pettelaarse 
Schans 1, 5216 CG den Bosch; 073-6147474; bij 
punt D op bijgesloten kaartje.  
 
We wandelen aan weerszijden van de A2 in het 
zuidelijk deel van het Bossche Broek resp. langs 
de landgoederen “De Pettelaar”en “Sterrenbos”.  
 
Leden van de fractie Water Natuurlijk zijn Uw gids 
en vertellen onderweg over het vroege begin, het 
landgebruik in de tijd, militaire geschiedenis, 
overstromingen en waterberging en nog van alles 
meer. Na ca. 2 uur zijn we weer terug bij het 
genoemde restaurant om met een drankje in de 
hand nog wat na te praten. Rond 17.00u sluiten we 
af.Iedereen is welkom! 
 
De fractie Water Natuurlijk in Waterschap De 
Dommel maakt, zoals U wellicht al weet, deel uit 

van de landelijke Vereniging Water Natuurlijk die 
voor het eerst als politiek onafhankelijke 
groepering meedeed aan de verkiezingen in 2008 
voor de besturen van alle 26 waterschappen in 
Nederland. Water natuurlijk wordt gesteund door 
een brede coalitie van organisaties en leden voor 
natuur, sportvisserij,milieu, recreatie en 
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cultuurhistorie. In het algemeen bestuur van 
Waterschap De Dommel bezet de fractie 6 van de 
30 zetels. 
 
Wij ontmoeten iedereen die belangstelling heeft 
voor deze wandeling graag op 23 oktober a.s. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt ons gerust 
bellen of mailen, 
 
Plonie van Campen en Paul van Poppel 
06-12614608 of p_vcampen@hotmail.com  
073-7511240 of stans.paul@tele2.nl 

 
 
 
 
 

STUDIEDAG NBG OVER“ARCHEOLOGIE EN CULTUURLANDSCHAP” 
31 OKTOBER 
 
 
De Archeologische Sectie van het Noordbrabants 
Genootschap organiseert samen met Brabants 
Heem de archeologische najaarsstudiedag op 
zondag 31 oktober 2010.  
 
Het thema van de studiedag is Archeologie en 
cultuurlandschap, waarbij bekende sprekers in 
gaan op de onderwerpen:  
 Brabantse cultuurlandschappen, Hans Renes 

(Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit)  
 Dorpsverplaatsingen, Chris de Bont (historisch 

geograaf, Alterra, Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum, Centrum Landschap) 

 De bosgeschiedenis van Brabant, Karel 
Leenders (historisch geograaf) 

 Wegen en wegenpatronen, Jan Timmers 
(Stichting Archeologisch 
Samenwerkingsverband) 

 Gebruik van ‘gemene gronden’, Lia van 
Zalinge-Spooren, (Regionaal Histroisch 
Centrum Eindhoven) 

 
De studiedag wordt gehouden in zaal ‘t Vrijthof in 
Oirschot en het programma duurt van 10 tot 16 
uur. De entree bedraagt 20 euro, dit is inclusief 
lunch en een consumptie. Aanmelden kan tot 25 
oktober per email: nbgarcheologie@gmail.com  
 
We hopen u op deze studiedag te mogen 
verwelkomen,  
 
de Archeologische Sectie van Het Noordbrabants 
Genootschap en Brabants Heem 

 
 
 
 

KORTE ARCHEOLOOP: 7 NOVEMBER ‘RIEL EN GIJZENROOIJ” 
 
 
De Archeoloop wandelcommissie organiseert dit 
najaar een korte wandelingexcursie naast de deur 
in Riel en Gijzenrooij, voor de leden van de 
Archeologische Vereniging Kempen en Peelland 
en andere geïnteresseerden. 
 
In dit vlak bij de stad gelegen waardevolle 
natuurgebied zijn recent een aantal 
beheersmaatregelen genomen ten gunste van de 
natuur. Er werd gesaneerd, er vonden 
ontgrondingen plaats en er werden paddenpoelen 
aangelegd. De archeoloog en de natuurbeheerder 
ontmoeten elkaar hier want grote delen zijn ook 
archeologisch verwachtingsvol gebied. 
 

Het lijkt ons boeiend om vanuit de verschillende 
disciplines eens in het landschap, naar het 
landschap te kijken en elkaar te informeren over 
de verschillende waarden ervan. 
 
Wij stellen ons zo voor dat er een informatieve 
discussie ontstaat met als gevolg dat we meer oog 
krijgen voor de natuurwaarden van het 
cultuurlandschap en de aardkundige en 
archeologische ondergrond. Ook zullen we worden 
geïnformeerd over de wettelijk voorgeschreven 
maatregelen die voorafgaan aan landschappelijke 
ingrepen en gericht zijn op bescherming van het 
bodemarchief.  
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Graag maken wij hierbij gebruik van de 
aangeboden expertise van de hieronder staande 
deskundigen: 
 Nico Arts (stadsarcheoloog) 
 Karel Beljaars (stadsecoloog Eindhoven) 
 Mari de Bijl (beheerder van Brabants 

landschap) 
 Tonnie van der Rijdt (voorzitter Archeologische 

Werkgroep Kempen & Peelland) 

Nieuw aangelegde paddenpoel in Gijzenrooij die ons 
inziens is aangelegd zonder rekening te houden met het 
historisch landschap. De discussie hierover is aanleiding 
tot het organiseren van deze Archeoloop.  
 
 
 

Wanneer: zondag 7 november aanstaande 
Vertrek:  10.00 uur 
Duur: ca. 3 uur 
Lengte: de afstand beperkt tot zo'n 7 kilometer. 
Startpunt:  het kapelletje op Riel 
Locatie: 
http://maps.google.nl/maps?f=d&source=s_d&saddr=Geldropse
weg,+Eindhoven&daddr=Riel,+Eindhoven&geocode=FeTGEA
Md_ftTACmXGndQ9NjGRzFPZg6b87XiFA%3BFfWYEAMdpD9
UAClJS5GVZNjGRzE8MYKfifoxtA&hl=nl&mra=ls&sll=51.42346
,5.523806&sspn=0.027938,0.066175&ie=UTF8&ll=51.423082,5
.52844&spn=0.027938,0.066175&z=14 
 
 
 
Fijn als je erbij kunt zijn ! 
 
Vriendelijke groet,  
AVKP Archeoloop wandelcommissie 

 
 

OPEN MONUMENTENDAGEN IN EINDHOVEN  
 
 
In het kader van het thema ‘De smaak van de 19e 
eeuw’ tijdens de Open Monumentendagen in 
september zaten we met drie vrijwilligers achter 
een lange tafel in kantoorvilla Kallisite te 
Eindhoven.  

We maakten een onderdeel uit van de looproute 
langs diversen lokale villa’s. Op tafel lagen, onder 
toeziend oog van stadsarcheoloog Nico 
Arts.voornamelijk serviesscherven uit de 19e eeuw 
van de opgraving Gagelbosch. 
Tussen 13.00 en 17.00 uur konden bezoekers 
proberen scherven bij elkaar te zoeken en ze te 
plakken met plakband. Vooral ouders met kleine 
kinderen gingen die uitdaging aan. Nadat ze waren 
vertrokken maakten wij de scherven los om aan 
anderen ook de mogelijkheid te geven om te 
plakken.  
Veel van de bezoekers wilden weten waar de 
scherven vandaan kwamen en toonden zich 
verrast dat het zo voor hun neus lag. Ondanks de 
vele regenbuien kwamen meer dan 350 bezoekers 
bij ons langs. We hebben een drukke en gezellige 
middag gehad.  
Frank de Kleyn 
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DE FRANKEN IN DE LAGE LANDEN - 11DE SEM-SYMPOSIUM 
 
 
De Studiekring Eerste Millennium (SEM) beoogt 
een hernieuwd onderzoek naar de geschiedenis 
van het eerste millennium van de Lage Landen 
(globaal tussen Somme en Elbe) in de periode van 
100 v.Chr. tot 1200 n.Chr. SEM organiseert op 6 
november haar 11de symposium met de titel ‘De 
Franken in de Lage Landen’. 
 
Het programma bestaat uit de volgende thema’s: 
 De Franken: identiteit en bronnen, prof. dr. M. 

Mostert (Universiteit Utrecht)  

 De Franken in de Lage Landen: archeologisch 
gezien, dr. M. Lodewijckx (Universiteit Leuven) 

 Franken en Friezen in Noordwest-Frankrijk, 
Guido Delahaye (amateur-historicus) 

 Austrië en Neustrië: een nieuwe oriëntatie, Dr. 
M. Boidin (amateur-historicus) 

 De Echternachse bronnen: vals, vervalst of  
echt, drs. H. Rombaut (historisch geograaf) 

Aanmelden kan via info@semafoor.net. Het 
symposium duurt van 10 tot 15.30 uur met napraat 
en wordt gehouden in Bavel bij Breda.  

 
 
 
 
 

ARCHEOLOOP VALKENSWAARD  
 
 
Na lange afwezigheid vond de Archeloop-
commissie het weer tijd voor een Archeoloop in 
Valkenswaard. Onder een stralende zon 
verzamelden we ons bij Carolus, waar we 
rondgeleid werden door het Valkerijmuseum en het 
Sigarenmuseum. In de 16e, 17e  en 18e eeuw werd 

het dorp beroemd door de valkerij en dankt daar 
zijn naam aan. In het Valkerijmuseum werd goed 
uitgelegd hoe de valken werden gevangen en 
afgericht. De toenmalige adel waren de grootste 
afnemers en hielden valken als statussymbool. De 
valkeniers konden hiermee veel geld verdienen. 
Na deze rondleiding werden we ontvangen in het 
Sigarenmuseum door een heeloude sigarenmaker. 
Hij vertelde en demonstreerde hoe sigaren 
geproduceerd werden in de 19e en 20e eeuw. In de 

vitrines waren de velen 
merken te zien die 
handelden in sigaren. Na 
een kop koffie of thee 
gingen we met goede 
moed wandelen vanuit 
het centrum naar het 
noorden. Als eerste 
betraden we het oude 
kerkhof met de contouren 
van een middeleeuwse kerk. Rondom zijn nog 
echte ouderwetse grafzerken te zien. In de bossen 
nabij het dorp had het Duitse leger een 
afluistercentrum in een bunker gebouwd. Tot aan 
de bevrijding wist niemand wat er binnen 
gebeurden. Via het oude Philips Trekstenen terrein 
liepen we door een wijk met houten woningen. Ze 
waren bedoeld als tijdelijke woningen, maar staan 
na vijftig jaar nog overeind. Het had iets weg van 
een vakantiepark. Vlakbij deze woningen 
wandelden we over een oude spoorbaan die liep 
tussen Eindhoven en Turnhout. Langzamerhand 
kwamen we in het buitengebied door naaldbossen 
met vijvers. Na overleg besloten we terug te lopen 
naar het centrum. Met de helft van de groep sloten 
we de wandeling af op een terras op de markt in 
een herberg uit de 16e eeuw.     
 
Frank de Kleyn              
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
juni tot en met september 2010 
 
Onlangs is een omvangrijke hoeveelheid boeken 
aangeschaft voor de bibliotheek van het 
Archeologisch Centrum. De aanschaf gebeurde 
gedeeltelijk door de Archeologische Vereniging 
Kempen- en Peelland, maar grotendeels door de 
afdeling Archeologie Eindhoven. De boeken zullen 
komende week na registratie in de bibliotheek 
worden geplaatst. Het betreft zowel zeer recente 
uitgaven als 'oudere, maar nog steeds relevante 
publicaties. 
 
Andere rubricering en indeling 
Op verzoek van de vereniging heeft de gemeente 
de Archeologie bibliotheek anders ingedeeld. We 
hopen hiermee de toegankelijkheid van de boeken 
en tijdschriften te verbeteren en een rustige 
lees/werk plek aan te bieden. 
 
De boeken zijn op de vertrouwde plek gebleven 
maar er is een andere indeling gemaakt en een 
kast erbij gekomen. De boeken zijn opnieuw 
gerubriceerd. De computer is op zijn plek 
gebleven. De tijdschriften zijn verhuisd naar de 
kamer tegen over de fotostudio van Laurens en 
naast de boekenkamer. Verder is er een leestafel 
geplaatst en de tijdschriften staan geordend naar 
onderwerp. 
 
Tijdschriften 
Er zijn nu 4 tijdschriftkasten: 
Kast 1 De landelijke bladen. 
Kast 2 De gemeentelijke en overige bladen. 
Kast 3 De provinciale bladen en AWN. 
Kast 4 Heemkunde en amateurarcheologie. 
 
De boeken  
Ze zijn nu per serie verzameld en genummerd en 
verder ingedeeld in de vertrouwde rubrieken. 
STE Steentijd tot 2000 voor Christus. 
Bijl Brons en ijzertijd van 2000 tot 0 
Rom Romeins (0 tot 400 na Christus) 
VVM Vroege en Volle Middeleeuwen (400-1200) 

LMN Late middeleeuwen en Nieuwe tijd (vanaf 
1200) 

MPE Meerdere perioden 
MTB Methoden, Technieken en Beleid en 

Repertoria 
GEO Geologie 
GES Geschiedenis en Bouw geschiedenis 
RKS Reeksen 
MME Multi Media Educatie, video, cd, cd rom en 

foto. 
TS Tijdschriften 
 
 
 
Boeken 
 
Bergeijk in Kaart. 
D Vangheluwe. K de Nooijer, R Knaepen en J 
Biemans  
Historische geografie en toponymie, verkenning 
van grondbezit en grondgebruik, vanaf de 
middeleeuwen tot onze tijd. 
Uitgave: Stichting Eicha Bergeijk. 
 
Watermolens in Brabant, vroeger en nu. 
Ph. Van Halder. 
Uitgave: eigen beheer Ph van Halder. 
 
Tijdschriften 
 
De krant 
Nico Arts en Laurens Mulkens hebben een bijna 
wekelijkse rubriek in Groot Eindhoven waarin zij op 
toegankelijke wijze schrijven over de archeologie 
en geschiedenis van deze streek. 
 
In de Trompetter de Kempen van 11 augustus 
staat een artikel over het boek: 
Wartermolens in Noord Brabant, vroeger en nu. 
Schrijver PH van Halder.  
Schenking 
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VAN DE LEESPLANK 
 
 
Watermolens in oostelijk Noord 
Brabant, Watermolens op de Aa 
Een studie naar watermolens in oostelijk Noord –
Brabant  
Door Nico Jurgens. 
27 jaargang 2009 nr 1 
 
In onze provincie waren al watermolens in gebruik 
vóór de ontwikkeling van de Europese windmolens 
aan het einde van de 12 e eeuw. Bij de keuze van 
de vestigingsplaatsen voor nederzettingen speelde 
het (grond) water een grote rol. 
 
Deze studie probeert een aantal vragen te 
beantwoorden over de rol van de molen in dit 
vestigingsproces. De archieven geven geen 
sluitend antwoordt op een aantal vragen. Door de 
studie van de molens aan de Aa en hun inbedding 
in het natuurlijke en cultuurlandschap en de eisen 
die de molens aan het landschap stellen probeert 
de schrijver een aantal vragen te beantwoorden in 
de veronderstelling dat deze situatie niet afwijkt 
van andere plaatsen aan een kleine rivier. 
 
 
 

Bergeijk in kaart  
Vangheluwe. K de Nooijer, R Knaepen en J 
Biemans.  
Boek en CD met bijlage. Uitgegeven door de 
Stichting Eicha, eerste druk 2009. 
 
Een mooi en kloek boek 30,5 x 21,5 x 6 cm en 741 
pagina’s met cd. Rijk geïllustreerd met kaarten, 
foto’s en tekeningen. 
Een beschrijving van de bewoningsgeschiedenis, 
de geschiedenis van de boeren en die van het 
landschap staat centraal in dit boek. 
Een mooie uitgave en toegankelijk boek. Veel 
informatie met duidelijke register en 
bronvermelding. 
Wat dit boek bijzonder maakt, zijn de 
gedetailleerde beschrijving van het veranderend 
bestand van veldnamen over een langere periode 
gereconstrueerd en een gedetailleerd onderzoek 
naar de verschillende cijnsregister, die voor 
Bergeijk en omgeving bewaard zijn gebleven. 
De cd bevat het cijnsboek, de Haza*kaart, het 
maatboek , transcripties en de tekst van de bijlage. 
 
Carel van den Boom 
*Informatiesysteem voor genealogen en historici (red.). 

 
 
 
 
 

RO-GROEP 
 
Nieuwe wetgeving  
Op 1 oktober jl. in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In die 
wet worden zo’n 25 afzonderlijke vergunningen 
opgenomen in één omgevingsvergunning. 
De belangrijkste veranderingen zijn, voor zover het 
de archeologie betreft: 
- Aanleg-, sloop- en bouwvergunningen 

verdwijnen als afzonderlijke vergunningen, ze 
gaan op in de omgevingsvergunningen, aan de 
omgevingsvergunning kunnen dezelfde eisen 
worden gesteld voor de archeologische 
monumentenzorg. 

- De grenzen voor vergunningsvrij bouwen zijn 
aangepast, voor bouwwerken van minder dan 
0,50 m2 is geen reguliere bouwvergunning 
nodig. En alleen aan reguliere 
bouwvergunningen kinnen eisen voor 

archeologische monumentenzorg worden 
gesteld. Dat kan consequenties hebben voor 
de regels in bestemmingsplannen. 

- Er zijn twee vormen van een 
omgevingsvergunning; de enkelvoudige en de 
meervoudige vergunningen.  
Een enkelvoudige vergunning geldt voor één 
vergunningsplichtige activiteit waarvoor een 
vergunning wordt gevraagd. Bijvoorbeeld: een 
vergunning voor alleen het bouwen van een 
schuur of een sloopvergunning. 

- Een meervoudige vergunning is van 
toepassing bij twee of meer 
vergunningplichtige activiteiten waarvoor in 
één keer een vergunning wordt aangevraagd. 
Bijvoorbeeld: het verbouwen van een 
monument, waarbij sprake is van de 
vergunningplichtige activiteit het ‘bouwen’ en 
‘wijzigen van een monument’. De Wabo bevat 
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een overzicht van specifieke vergunningen 
waarvoor de uitgebreide procedure geldt zoals 
een tijdelijke ontheffing van een 
bestemmingsplan of beheersverordening of 
een milieuvergunning 

- Het onderscheid tussen enkelvoudige en 
meervoudige vergunningen heeft met name 
voor de procedure. 

- De reguliere besluitvormingdient binnen acht 
weken plaats te vinden, met een mogelijkheid 
tot verlenging van zes weken. In deze 
procedure geldt een fatale termijn. Als de 
omgevingsvergunning niet tijdig verleend 
is, wordt deze van rechtswege 
(automatisch) verleend (Lex Silencio 
Positivo).  

- De uitgebreide voorbereidingsprocedure kent 
een beslistermijn van 26 weken met een 
mogelijkheid tot verlenging tot zes weken. 
Deze beslistermijn is geen fatale termijn. Na 
afloop van de termijn bestaat wel de 
mogelijkheid tot instellen beroep bij de 
rechtbank en een vordering in het kader van 
de wet dwangsom en beroep. 

Bij enkelvoudige procedures, zoals een aanleg- of 
sloopvergunning dient een archeologiegroep dus 
extra attent te zijn vanwege de korte procedure en 
het van rechtswege verlenen van de vergunning bij 
het niet tijdig nemen vam een besluit door het 
bevoegd gezag.  
 
Bezwaarbrief archeologisch 
beleidsplan Geldrop-Mierlo  
Op 12 juli werd door de gemeenteraad Geldrop 
Mierlo het archeologisch beleidsplan vastgesteld. 
Daarbij werd het conceptvoorstel, via een 
amendement, gewijzigd. Via dat amendement 
werd voor alle gebieden met een 
dubbelbestemming agrarische en waarde 
archeologie, de ondergrens voor aanleg-
vergunningen tot 50 cm verlaagd  
De genuanceerde en goed onderbouwde 
voorstellen voor een aanlegvergunningstelsel in 

het ontwerpvoorstel werd daarmee, zonder goede 
tegenargumenten, van tafel geveegd. Tegen een 
vastgesteld beleid is juridisch geen bezwaar 
mogelijk. Omdat hier sprake is van gewijzigd 
beleid, hebben we, gezamenlijk als 
heemkundekringen Geldrop en Mierlo en de 
AVKP, toch een bezwaarbrief aan de 
gemeenteraad geschreven. In die brief is concreet 
aangegeven welke archeologische waarden 
mogelijk ongezien verloren gaan wanneer voor alle 
gebieden met een archeologische waarde 
verstoringen tot 50 cm zijn toegestaan. We hebben 
de gemeente ‘gewaarschuwd’ dat we voor die 
gebieden ons genoodzaakt zien op 
bestemmingsplannen, waarbij archeologische 
waarden in de regels onvoldoende gewaarborgd 
worden, te reageren via zienswijzen en waar nodig 
door beroep bij de Raad van State.  
 
Ontgrondingen zonder vergunning  
We kregen een melding van een ontgronding op 
een gebied met een archeologische verwachting. 
Het ging om een grootschalige egalisatie. Melding 
bij de provincie wees uit dat er voor deze 
werkzaamheden een ontgrondingsvergunning 
nodig was en dat deze niet was aangevraagd. De 
werkzaamheden werden stilgelegd. Vervolgens 
was voor ons onduidelijk wat het vervolg zou en 
we hebben per brief zowel de gemeente als de 
provincie gewezen op de noodzaak van 
archeologisch vooronderzoek, voordat de 
werkzaamheden hervat gaan worden. Inmiddels 
heeft dat archeologisch onderzoek plaatsgevonden 
en zijn de archeologische waarden in kaart 
gebracht.  
 
Zienswijze Steeuwichtweg Uden 
Zie daarvoor onder regionieuws. We hebben als 
AVKP een door onze contactpersoon in Uden, 
Goof van Eijk, ingediende zienswijze ondersteund 
om als rechtspersoon daarna zonodig 
vervolgprocedures te kunnen starten.  

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
AVKP stemt in met landelijk beleid 
Van enkele leden hebben we, in de 
wandelgangen, een reactie gekregen op het 
landelijk voorgestelde beleid. Dat was steeds een 

instemmende reactie. Als AVKP-bestuur kunnen 
we ons ook prima vinden in dit beleid. Het sluit aan 
bij wat ook onze visie en werkwijze is. 
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AVKP-Regiodag 
Op 23 oktober vindt de AVKP-regiodag plaats, een 
tweejaarlijks overlegmoment van contactpersonen, 
AVKP-bestuur en RO-groep in Helenaveen. Voor 
deze datum en locatie is gekozen omdat in dat 
weekend de Gouden Helm op locatie te zien is. 
Thema’s voor dit overleg zijn: 
- zelfstandig opgraven (ervaringen en hoe dit 

goed te organiseren) 
- belangenbehartiging (ervaringen en leren van 

elkaar) 
- nieuwe wetten en consequenties daarvan voor 

archeologie. 
 
RCE verruimt toestemming voor 
zelfstandig opgraven door 
amateurverenigingen 
De afgelopen jaren konden amateurarcheologen, 
na toestemming van de RCE, zelfstandig 
opgravingen doen in gebieden met een negatief 
selectiebesluit en in geval van een noodopgraving. 
Tot nu toe werd nooit toestemming gegeven voor 
AMK-terreinen (gebieden die vermeld staan op de 
Archeologische Monumentenkaart, de AMK). Dit 
gold ook voor kleine bodemingrepen op die 
terreinen, die beneden de grens voor een 
onderzoeksplicht vallen. Dat zijn bijvoorbeeld 
gebieden kleiner dan 100 m2 (de in de 
Monumentenwet bepaalde grens voor een 
onderzoeksplicht). Het kunnen echter ook grotere 
of kleinere gebieden zijn omdat gemeenten de 
ruimte hebben hier zelf beleid voor te maken. 
 
Het Platform RCE-AWN (een vast overleg tussen 
beide organisaties) heeft er voor gepleit 
amateurarcheologen de mogelijkheid te bieden 
ook onderzoek te doen in die gebieden. Binnen de 
RCE is onlangs besloten hun beleid in deze zin 
aan te passen. 
 
Het betekent dat amateurverenigingen 
toestemming kunnen vragen voor alle gebieden 
waar geen archeologische onderzoeksplicht 
geldt, met alleen nog als uitzondering de 
wettelijk beschermde archeologische 
monumenten. 
Het zal bij AMK-terreinen in veel gevallen gaan om 
kleine onderzoeken, maar wel op interessante 
plekken zoals in oude stads- of dorpkernen of 
historische locaties. Juist dit soort onderzoeken 
zijn ook heel goed door amateurarcheologen uit te 
voeren. Een zeer welkome verruiming dus van de 
mogelijkheden om, onder de opgravings-

bevoegdheid van de RCE, zelfstandig onderzoek 
te doen. 
 
De voorwaarden voor het verlenen van 
toestemming blijven zoals die nu ook reeds 
gelden: 
- er moet sprake zijn van een negatief 

selectiebesluit, waaronder dus ook begrepen 
wordt geen archeologische onderzoeksplicht 
op basis van het gemeentelijk beleid; 

- of er moet sprake zijn van een toevalsvondst 
waarbij de archeologische resten dezelfde dag 
of de dag erop worden vergraven (dan 
achteraf toestemming aanvragen);  

- de aanvrager moet een vereniging van 
amateur-archeologen zijn (dus geen persoon);  

- er geldt een rapportageverplichting;  
- er geldt een deponeringsplicht. 
De RCE maakt bij een besluit wel of geen 
toestemming te verlenen een eigen afweging maar 
overlegt ook steeds met de gemeente- of 
provinciaal archeoloog. 
Uiteraard is ook altijd toestemming nodig van de 
grondeigenaar/initiatiefnemer/uitvoerder van de 
bodemingreep. Medewerking van de gemeente is 
wenselijk, zij kunnen een belangrijke rol spelen bij 
het verkrijgen van die toestemming van de 
initiatiefnemer en in ieder geval die ruimte bieden 
waar zij zelf initiatiefnemer zijn. De gemeente zal 
bij voorkeur ook de archeologiegroep 
ondersteunen met (financiële) middelen voor het 
uitvoerende werk. Het is voor AWN-afdelingen en 
werkgroepen raadzaam hier tijdig met een 
gemeente afspraken over zien te maken. 
 
Zelf actief mogelijkheden regelen 
Zodra we als AVKP zien dat gebieden zijn 
vrijgegeven, door een negatief selectiebesluit of 
omdat er geen onderzoeksplicht geldt, moeten we 
snel zelf in actie komen. Om zelf onderzoek te 
kunnen doen is vrijwillige medewerking van de 
initiatiefnemer/vergunninghouder nodig en die 
instemming is gemakkelijker verkrijgbaar wanneer 
de gemeente dat steunt. We hebben inmiddels 
gemerkt dat we beter niet kunnen wachten tot de 
gemeente zelf stappen neemt. Zie bijvoorbeeld de 
gang van zaken in Cranendonck en zo zijn er meer 
voorbeelden. 
Hoe we dit goed gaan organiseren gaan we onder 
andere bespreken in het regio-overleg  
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Romeins vrachtschip op 
Moezel 

Corsica 

Volubilis,  
een Romeinse  
stad in  
Marokka,  
vlakbij Meknes 

klooster uitgehakt in rots. 
abbaye St. Roman, ten noorden 

van Beaucaire 

graansilo's uitgehouwen  
in de rotsbodem.  
Le fort de Buoux 

 

Heerlijk puzzelen op Texel 

amforenin het Archeologisch Museum Paolo 
Orsi te Syracuse op Sicili 

LEUKE HOBBIES NEEM JE GEWOON MEE OP VAKANTIE!  
 
 
We dachten het al, en inderdaad, ook op vakantie 
zijn we bezig met of op zoek naar archeologie.  

En er is vanalles te zien. Hieronder een impressie 
van archeologische vakantiefoto’s met hartelijk 
dank aan Frank, Ine, Maria, René en Winnie 

  
 
 
 


