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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
NOVEMBER 
Wo 9 Grondig bekeken, Roosendaal* 
Ma 14 Grondig bekeken, Giessen* 
Zo 13 Heemcafé Gemert* 
Di 15 Handhaving bij ontgrondingen 

zonder vergunning* 
Di 15 Grondig bekeken, Heesch* 
Wo 16 GPS-gis** 
24-25 Reuvensdagen   
 
 

DECEMBER 
Wo 7 Lezing Opgraving Best* 
 
JANUARI 
Wo 4 Nieuwjaarsborrel met lezing 
 
Over de activiteiten met  
een ster * staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren ** wordt u nog geïnformeerd. 

WIST U DAT... 
 
 
... Afdeling Archeologie van de gemeente Eindhoven op 24 
    september de zilveren legpenning van de AWN  
    heeft ontvangen 
... Het archeologisch Centrum op woensdagavonden gewoon 
    open is rond de kerstdagen 
... en dat u op 4 januari van harte welkom bent op onze 
    nieuwjaarslezing en borrel 
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Activiteitenkalender  
 
   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

 
November November November November

Wk Wk Wk Wk
44 45 46 47

Ma 31  7  14 21  

Di 1  8  15 22  

Wo 2 9 16 GPS-GIS 23  

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

November December December December December
Wk Wk Wk Wk

48 49 50 51
 

Ma 28  5  12 19  

Di 29  6  13 20  

Wo 30  7 Tijmen Moesker 14 Bestuursvergadering 21  

Do 1  8  15 22
Vr 2  9  16 23
Za 3  10 17 24
Zo 4  11  18 25 Kerstdag

 DecemberJanuari Januari Januari Januari
Wk Wk Wk Wk
52 1 2 3

Ma 26 Kerstdag 2 9 16
Di 27 3  10 17  

Wo 28 4 Nieuwjaarsborrel 11 18
Do 29 5  12 19  

Vr 30 Oudejaarsdag 6  13 20  

Za 31 Nieuwjaarsdag 7  14 21
Zo 1  8  15  22

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

Ma 23 30 6 13
Di 24  31 7 14  

Wo 25 1 8 15
Do 26 2  9  16  

Vr 27 3  10  17  

Za 28 4 11  18  

Zo 29  5  12 19  

Werkavonden
Bijeenkomsten
Excursie / veldloop
Cursus / lezing

Feesten & borrels
Feestdagen
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Handhaving bij ontgrondingen zon-
der vergunning 
Dinsdag 15 november om 15 uur vindt een 
gesprek plaats met Cees Uitbeijerse over de 
ontgrondingenwet en hoe toezicht en hand-
having is geregeld. Willem van den Bosch 
vertelt zijn ervaringen met het signaleren van 
ontgrondingen zonder vergunningen en de 
problemen bij het melden daarvan en bij het 
handhavend optreden door de gemeente. In 
het gesprek gaan we gezamenlijk op zoek naar 
hoe we kunnen samenwerken om onrecht-
matige ontgrondingen op archeologisch waar-
devolle gebieden snel te melden en daardoor 
beter te beschermen. Cees Uitbeijerse (SRE) is 
toezichthouder voor de ontgrondingenwet en 
de daaruit vloeiende verordening, namens de 
provincie Noord-Brabant in o.a. Kempen en 
Peelland. Archeologisch Centrum Eindhoven. 
 
Informatieavond toepassing GPS-
GIS 
Bas Verbeek van GEO PROFESSIONALS 
NEDERLAND in Valkenswaard wil ons op 
woensdagavond 16 november graag iets 
vertellen over de toepassing van moderne 

plaatsbepalingstechnieken. Het is de bedoeling 
om er een interactieve sessie van te maken 
zodat alle vragen, onduidelijkheden en wensen 
van de aanwezigen aan bod kunnen komen. 
Het resultaat voor de aanwezigen zal meer 
inzicht in GPS en GIS technieken zijn, en met 
name de toepasbaarheid van deze combinatie 
in de archeologie Tot slot bestaat er de 
mogelijkheid om met een praktisch voorbeeld 
zelf aan de slag te gaan. 20 uur Archeologisch 
Centrum Eindhoven. 
 
Lezing over de opgraving in Best 
Op 7 december geeft archeoloog Tijmen 
Moesker archeoloog van Diachron, Universiteit 
van Amsterdam een lezing op de opgraving in 
Best. Nadere informatie volgt per nieuwsflits. 
 
Lezing met nieuwjaarsborrel 
Woensdagavond 4 januari geeft Henk Wijn een 
korte lezing over de AVKP-opgraving "Het 
Stamhuijs" aangelagh op Ceen Eijndt. Na de 
lezing willen we met u het glas heffen op het 
nieuwe jaar. 20 uur Archeologisch Centrum 
Eindhoven.  

 
 
 
 

VELDWERK EN MEER 
 
 
Vrijwilligers welkom bij opgraving 
Veldhoven 
Bij de archeologische opgraving in Oerle in 
Veldhoven kunnen vrijwilligers meehelpen. Bart 
Van de Veken van ADC ArcheoProjecten heeft 
plek voor maximaal vier vrijwilligers per dag(deel). 
Het project zal ongeveer 8 weken duren, tot aan 
de kerst dus. In 2010 hebben wij met vier bedrijven 
(en een universiteit) hier grootschalig proef-
sleuvenonderzoek uitgevoerd. De talrijke vind-
plaatsen die hierbij zijn aangetroffen, worden vanaf 
nu opgegraven. De plaats waar de verbindingsweg 
(of WOR) moet komen is het eerst aan de beurt. - 
Over een lengte van ruim een kilometer worden 
verspreid over het terrein verschillende vind-
plaatsen opgegraven. Het betreft twee Romeinse 
vindplaatsen en twee vindplaatsen uit de 
Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Bij tenminste één van 

de Romeinse nederzettingen betreft het een 
omgreppelde nederzetting. En natuurlijk is het 
altijd mogelijk dat er nog meer tevoorschijn komt. 
De werktijden zijn van 8u tot 16u30, met pauzes 
om 10u en 12u30. Aanmelden kan voor een dag of 
dagdeel. Als je nog vragen hebt kan je tijdens 
werkuren bellen: 06 - 10.95.93.78 
 
Bart Van der Veken 
Archeoloog, ADC ArcheoProjecten 
 
Opgraving te Sliffert  
(Noord-Brabantlaan, Eindhoven) 
Volgend jaar zal op de hoek van de Noord-
Brabantlaan en de Sliffertsestraat (in het 
zuidwesten van Eindhoven) een parkeerplaats 
(een zogenaamd transferium) worden aangelegd. 
Het terrein beslaat een oppervlakte van ongeveer 
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1,5 hectare en ligt juist aan de rand van het 
middeleeuwse buurtschap Sliffert nabij de 
nieuwbouwwijk Meerhoven. Allereerst zal het 
terrein worden onderzocht op eventuele niet 
ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
Het gebied ligt immers onder de rook van het 
vroegere vliegveld Welschap, dat gedurende de 
Tweede Wereldoorlog dienst deed als ‘Fliegerhorst 
Eindhoven’ en vaak werd gebombardeerd. Ten 
behoeve van het explosievenonderzoek zal het 
gehele terrein worden ontdaan van de akkerlaag, 
dat tot op het dekzand zal worden weggegraven. 
Tegelijkertijd zal een archeologisch onderzoek 
plaats gaan vinden dat tenminste enkele weken zal 
duren. Op de rand van dit terrein zijn enkele jaren 
geleden een vuurstenen artefact uit mogelijk de 
late oude steentijd, een grote dikke scherf van een 
Romeins voorraadvat, een drietal Romeinse 
munten en een na-middeleeuws zegelstempel 
gevonden. Tijdens de ontgronding, die op een 
archeologisch vriendelijke manier zal worden 
uitgevoerd, zal gekeken worden of er zich hier nog 
archeologisch relevante sporen bevinden. Het 
onderzoek zal worden uitgevoerd door het 
Archeologisch Centrum Eindhoven. 
 
 

Opgraving Blixembosch-Noordoost 
(Eindhoven) afgerond 
Op 18 oktober is in het uiterste noorden van de 
gemeente Eindhoven de twee maanden eerder 
gestarte opgraving afgesloten. Er werden zowel 
enkele huisplattegronden uit de bronstijd gevonden 
alsmede een erf uit de veertiende eeuw. Op de 
valreep werden er nog enkele waterkuilen 
onderzocht. Er zijn ook veel vondsten verzameld 
van de middeleeuwse huisplaats. Deze liggen nu 
in de werkruimte van het Archeologisch Centrum in 
Eindhoven uitgestald om te worden gepast. De 
vondsten bestaan overwegend uit potscherven, 
waaronder een reeks kookpotten van Elmpter 
aardewerk en fragmenten van tenminste vier 
verschillende vuurklokken van grijs gedraaid 
aardewerk uit de veertiende eeuw. Inmiddels is 
met veel succes begonnen met het passen van de 
scherven, maar dat is voorlopig nog niet afgerond. 
De bedoeling is een zo volledig als mogelijk 
overzicht te verkrijgen van het gebruik van 
aardewerk van deze huisplaats. Daartoe is het 
belangrijk te weten hoeveel potten van welke vorm 
er in gebruik zijn geweest. Overigens is er ook 
steengoed en een kleine hoeveelheid roodbakkend 
aardewerk gevonden. Voor de liefhebbers: elke 
woensdagavond van 19.30-23.00 uur wordt er 
gepuzzeld. 

 
In de regio 
In dit overzicht staan de geplande opgravingen in de regio 
 
Locatie Onderzoeks-

proces 
Uitvoerder 
(indien 
bekend) 

Planning uitvoering 

Best - Aarle Opgraving Archol/ 
Diachron 

okt-eind nov 2011 en half 
febr t/m april 2012 

Bergeijk - Waterlaat  Opgraving BAAC Eind 2011 
Aalst - Brabantia Proefsleuven   Eind 2011 

Knegsel - Centrumplan Proefsleuven   Eind 2011 

Bergeijk - Centrumplan fase 2 Archeologische 
begeleiding 

  Febr. 2012 

Beek en Donk - Laarsche Velden fase 2 Proefsleuven   2012 

Knegsel-Poelenloop Proefsleuven   2012 
Heeze-De Bulders Proefsleuven   2012 

Eersel- Dijk 20-26 Archeologische 
begeleiding 

  2012 

Oirschot - Slingerbos Proefsleuven   2012 

Waalre - Noord Proefsleuven   2012 

Waalre - Molenstraat - Dreefstraat Proefsleuven   2012 

Casteren - Kerkeneind Opgraving   2012 
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UIT DE REGIO 
 
 
Aalst, aanwijzingen van vroeg-
middeleeuws waterbeheer 
Tijdens het graven van een meander ten zuiden 
van de Brabantialaan in Aalst, begin 2010, werd 
een grote hoeveelheid ingeheide (eikenhouten) 
palen en planken geborgen langs en in de oude 
beekbedding van de Tongelreep. Dat tijdens een 
archeologische begeleiding van de natuur-
inrichtingsmaatregelen in het dal van genoemde 
beek. 
Het specifieke karakter van een archeologische 
begeleiding maakt dat waarneming zich in breedte 
en diepte beperkt tot de grenzen van de graaf-
werkzaamheden. En zeker waar ook nog eens 
besloten wordt tot behoud in situ daar waar 
mogelijk en te verantwoorden. Geadviseerd is de 
niet blootgelegde aangrenzende delen van het 
beekdal met een wettelijke monumentenstatus te 
beschermen. De vondsten konden herleid worden 
tot een zestal clusters te interpreteren als be-
schoeiing, dam, brug en/of watermolen. Eén 
cluster liet zich dateren in de Late Middeleeuwen 
(1040-1264), de overigen in de Vroege 
Middeleeuwen binnen de periode begrensd door 
de jaartallen 344 en 878.  
 

 
Deel van oeverbeschoeiing Vessem 2008 (620-

892 dendrodatering) 
 
De vondsten worden in het verslag niet alleen 
landschappelijk gekaderd maar ook worden 
verbanden gelegd met wat historisch gekend is 
van Aalst en omgeving. In het verlengde daarvan 
worden de vondsten gepresenteerd als getuigen 
van een nieuwe ontginnings-politiek in de Kempen 
onder heerlijk gezag en kerkelijke instellingen. In 
het algemeen wordt verondersteld dat beekdalen 

in de Kempen eerst vanaf 1000 in ontwikkeling zijn 
genomen. Theuws cum suis zitten in hun van een 
vrij pretentieuze titel voorziene, maar daarom niet 
minder te waarderen, recente uitgave De 
archeologie van de Brabantse akkers ook op die 
lijn. RAAP-rapport 2253 stelt dat er in onze regio 
evident sprake is geweest van vroeg-middeleeuws 
waterbeheer. Constructies van palen en planken 
ook elders in beekdalen in de Kempen (o.a. 
Vessem en Hulsel) ondersteunen deze hypothese.  
Daarmee zij gepleit voor meer aandacht bij 
toekomstig beekdalonderzoek in de (Nederlandse) 
Kempen voor het vroeg-middeleeuws gebruik en 
beheer van beekdalen. 
Bart Beex 
 
Archeologisch onderzoek Best-Aarle 
In het gebied Best-Aarle, gelegen tussen de 
Broekstraat, Kapelweg en Aarleseweg, ontwikkelt 
de gemeente een woongebied. Naast een groot 
aantal woningen, worden wegen, kabels en 
leidingen, waterberging en groenvoorziening 
aangelegd. Om te voorkomen dat de archeo-
logische resten tijdens de graafwerkzaamheden 
verdwijnen, wordt in het gebied archeologisch 
onderzoek uitgevoerd.  
Er heeft reeds eerder vooronderzoek plaats-
gevonden en de belangrijkste vindplaatsen worden 
nu opgegraven. De opgravingen worden 
uitgevoerd door Archol en Diachron, de 
opgravingsbedrijven van de Universiteit Leiden 
respectievelijk Universiteit van Amsterdam. Op 16 
november vindt een rondleiding plaats.  
 
Nep-zwaard uit de Tongelreep 
Eind september vond de 11-jarige Simon Mellema 
uit Eindhoven tijdens het pootje baden in de 
Tongelreep (Genneper Parken) een zwaard. Zoals 
het hoort deed hij daar melding van bij de 
stadsarcheoloog met de vraag of deze daar op zijn 
school iets over kon vertellen. Aldus geschiedde. 
Het blijkt te gaan om een enorm, meer dan één 
meter lang ijzeren slagzwaard. Het is nauwelijks 
verroest en aan het een beetje knullig uitgevoerde 
smeedwerk van het gevest is te zien dat het 
zwaard van moderne makelij is. Waarom de smid 
die dit zwaard heeft gemaakt zijn zwaard in de 
blubber van de Tongelreep heeft verborgen weten 
we niet. Een modern ritueel misschien? Wellicht is 
dit zwaard gemaakt op het nabij gelegen terrein 
van het Historisch Openlucht Museum Eindhoven  
Nico Arts 
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Het Hooghuis, het eerste kasteel van 
Gemert 
Heemcafé zondag 13 november 
In 1996 werd op het terrein van het voormalige 
fabrieksterrein van Raymakers aan de 
Ruijschenberghstraat in Gemert archeologisch 
onderzoek uitgevoerd voordat op die plaats het 
nieuwe politiebureau zou worden gebouwd. Op dat 
terrein werden sporen verwacht van het Hooghuis, 
de woning van de Heren van Gemert, voordat de 
Duitse Orde alleenheer werd. Er werden grachten 
aangetroffen met een beschoeiing en bruggen. 
Binnen de gracht werd een gebouw aangetroffen 
uit de periode 1050-1150. Later (vanaf 1250) werd 
op het terrein een heuvel opgeworpen en boven op 
die heuvel werd een adellijke woning gebouwd. 
“Dat hues van Ghemert boven der valbruggen op 
den Bergh daer Didderic nu ter tijd woenende is”. 
 

 
 
In 2001 verscheen het boek “Het Hooghuis te 
Gemert” over deze opgraving met allerlei 
bijzonderheden over de opgraving en over de 
vondsten. Het Hooghuis werd al voor 1400 
gesloopt en de “berg” waar het op stond werd 
geëgaliseerd. Van de fundamenten werd niets 
teruggevonden. Aan de hand van de vondsten en 
de vermeldingen in de archieven is het echter 
mogelijk om iets te zeggen over het uiterlijk van 
het Hooghuis. Tijdens het heemcafé is er een 
primeur. Er is een digitale reconstructie van het 
Hooghuis gemaakt die voor het eerst getoond zal 
worden. We kunnen als het ware om het Hooghuis 
heen lopen om het van alle kanten te bekijken. 
Veel mensen hebben destijds aan de opgraving-
campagne een bijdrage geleverd. Nu is er weer 
iets meer van de resultaten te zien.  
 
Zondag 13 november, 11.00-13.00 uur 
Latijnse School, Ruijschenberghstraat 3, Gemert 
Jan Timmers 

Archeologisch onderzoek Sniederslaan 
in Reusel (voorheen Hapertscheweg) 
Tot op heden zijn er geen directe archeologische 
vondsten gevonden. 
 
Waterput 
We hebben een oude gemetselde waterput 
blootgelegd. De mogelijkheid bestond dat de put is 
geplaatst op een oudere put, mogelijk uit de 
ijzertijd. We hebben de put schoongemaakt en in 
zijn geheel er uit gehaald. Daarbij bleek dat er 
geen onderliggende put was. Vermoedelijk is de 
put rond 1800 aangelegd. Hij was volgestort met 
afval, voornamelijk bouwafval en glas. 
 
Stortplaatsen 
In het voorvlak hebben we 2 plaatsen gevonden 
waar een concentratie van scherven zijn 
gevonden. Allemaal ‘recent spul’ weckflessen van 
1,5 en 2 liter, kopjes en schoteltjes(waaronder een 
‘boerenbont’ kopje), glazen potjes, vensterglas, 
een pollepel, kortom een complete huisinventaris 
die goed kapot is geslagen en er een gegraven gat 
is gestort. Archeologisch heeft dit geen waarde en 
wordt dus niet verder bewaard. 
 
Tabaksdroogschuur? 
In het achtervlak is een plaats te zien waar geen 
gele grond is opgebracht,maar waar de zwarte 
grond is opgehoogd. Volgens de overlevering blijkt 
daar ooit een droogschuur voor tabak te hebben 
gestaan. We vinden ook daar niets anders dan 
‘modern spul’. Opvallend is dat we veel pijpjes 
been vinden, kennelijk waren de bewoners daar 
liefhebbers van soep, getrokken van soepvlees 
met been. Verder vinden we prikkeldraad,  blikjes, 
alle soorten kolen, antraciet en eierkolen. Een door 
het gebruik ver afgesleten mes.  
We vinden wel twee of drie aardewerk schalen. 
Door onderzoek moeten we uitvinden of deze 
recent zijn, of van een oudere datum. 
 
Geheimzinnig flesje 
Met de metaaldetector hebben we een glazen 
flesje gevonden waar graankorrels inzitten, duide-
lijk herkenbaar! Het flesje is met een schroefdop 
gesloten. Even was het de vraag wat dit was, maar 
het blijkt een flesje te zijn met graan dat doordrenkt 
is met cyanide. Werd gebruikt als rattenvergif! 
Afblijven dus! Veilig opbergen!  
 
Op de voorgrond, de plaats die altijd bebouwd is 
geweest, kunnen we mogelijk nog ouder materiaal 
vinden. 
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Het terrein is afgesloten en niet toegankelijk voor 
het publiek. U dient zich eerst te melden bij de 
terreinopzichter. Heeft u inlichtingen die van 
belang zouden kunnen zijn, neem dan even 
contact op met de archeoloog. Of met Theo van 
der Vleuten tel. 06- 53 370 289. 
Theo van der Vleuten 
 
Uden 
Op 13 september was het dan zover en konden de 
bijzondere vondsten, die vorig jaar tijdens de 
opgraving van het grafveld van Slabroek waren 
aangetroffen, eindelijk gepresenteerd worden. Een 
gebeurtenis die zelfs het acht-uur Journaal haalde. 
 

 
 
Een dag later werd de tentoonstelling van de 
vondsten officieel geopend door de staatsecretaris 
van cultuur Halbe Zijlstra die bij deze gelegenheid 
het eerste exemplaar van het boek “ Verleden van 

een bewogen landschap “landschaps- en bewo-
ningsgeschiedenis van de Maashorst, kreeg aan-
geboden.  
 

 
 
Eerder die dag was het gereconstrueerde grafveld 
van Slabroek al officieel geopend door vier 
wethouders van de Maashorst gemeenten Uden, 
Bernheze, Landerd en Oss. De tentoonstelling, 
met het rijke inhumatiegraf uit de vroege ijzertijd 
als onbetwist middelpunt, is tot 8 januari 2012 te 
bezichtigen in het Museum voor Religieuze Kunst 
te Uden. Daar is ook een fietsroute naar de 
gereconstrueerde vindplaats verkrijgbaar.  
Goof van Eijk 
Lees meer hierover verderop in AVKP-actueel 
(red.) 

 
 
 
 
 

BOEKJE OVER ‘CULTUURHISTORISCH ERFGOED BRAINPORT’ 
 
 
In juli gaf het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) een handzaam boekje uit met 
als titel ‘Cultuurhistorisch erfgoed Brainport.’ Het 
102 bladzijden dikke boekje is gebaseerd op een 
aantal interviews met zowat alle gemeentelijk 
beleidsmedewerkers in de regio en enkele 
anderen. Het doel van het boekje is te ‘zoeken 
naar de betekenis van cultuur-historisch erfgoed 
voor Brainport, in het verle-den, voor nu en in de 
toekomst.’ Het boekje dekt echter niet de titel, want 
kennelijk vinden de auteurs dat ‘cultuurhistorisch 
erfgoed’ uitsluitend bestaat uit gebouwen. Het 
land-schap en de archeologie blijven in het geheel 
buiten beschouwing. Vreemd eigenlijk dat het SRE 

zo’n beperkte visie heeft op erfgoed want het SRE 
heeft een gemotiveerd en goed functionerend 
team van archeologen en erfgoed-deskundigen in 
dienst. Deze worden wel genoemd, maar met hun 
expertise is niets gedaan. Het boekje bestaat 
voornamelijk uit een beschrijving van voorbeelden 
van hergebruikte gebouwde monumenten. 
 
Het boekje wordt toegezonden aan de 21 
gemeenten in Zuidoost-Brabant. Voor inhou-delijke 
informatie over het boekje kunt u contact opnemen 
met Jean van Zeeland, telefoon: 040 2594558 e-
mail: j.vanzeeland@sre.nl 
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GRONDIG BEKEKEN 
Uitnodiging aan alle amateurarcheologen in Noord Brabant 
 
U bent geïnteresseerd in archeologie en u bent, 
individueel of als lid van een werkgroep of 
vereniging, actief op verschillende terreinen binnen 
de archeologie. Van graaf- en zoekactiviteiten tot 
tentoonstellingen organiseren, van lezingen geven 
tot discussiëren met gemeenten. U en uw collega-
vrijwilligers leveren op veel gebieden hun bij-
dragen. Onlangs is de roep uit het veld om 
versterking van de positie van amateurarcheologie 
in het erfgoedveld en structurele ondersteuning bij 
die activiteiten luider geworden.  
Begin dit jaar heeft een vertegenwoordiging van de 
Archeologische Vereniging Kempen– en Peelland 
(AVKP, een afdeling van de AWN– Vereniging van 
vrijwilligers in de Archeologie) aangeklopt met de 
mededeling dat er vraag is naar een versterking 
van het vrijwilligersveld. De provincie Noord-
Brabant, Erfgoed Brabant, AWN, Brabants Heem 
en de Sectie Archeologie van het Noordbrabants 
Genootschap willen de vrijwilligers in de archeo-
logie de waardering en ondersteuning bieden die 
zij verdienen. Maar daar is uw inbreng hard voor 
nodig. Daarom nodigen wij u graag uit voor één 
van de bijeenkomsten in Brabant. Door middel van 
deze bijeenkomsten willen wij inzicht krijgen in de 
behoeften aan ondersteuning bij de vrijwilligers 
zelf. De uitkomsten van de bijeenkomsten gaan we 
gebruiken om te zoeken naar een passend 
ondersteuningspakket.  
Wilt u laten weten welke behoefte u vanuit het 
vrijwilligersveld ervaart? En wilt u een bijdrage 
leveren aan de totstandkoming van een betere 
ondersteuning van de amateurarcheologie? Kom 
dan naar één van de bijeenkomsten op een avond 
in november!  
 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar amateurarcheologie@erfgoedbrabant.nl on-
der vermelding van uw naam, evt. de organisatie 

waar u lid van bent en uw locatiekeuze voor de 
bijeenkomst. Het is tevens mogelijk uw aanmelding 
per post te versturen naar Erfgoed Brabant, 
Postbus 1325, 5200 BJ ‘s-Hertogenbosch. We 
gebruiken voor verzending verschillende adres-
bestanden, zodat we iedereen bereiken. Daardoor 
ontvangt u deze uitnodiging wellicht meerdere 
malen.  
 
Grondig bekeken: ondersteuning  
amateurarcheologie 
 
3 november 2011  
19:00-22:00  
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven  
Raiffeisenstraat 18  
5611 CH Eindhoven 
 
9 november 2011  
19:00-22:00  
Heemkundekring ‘De Vrijheijt van Rosendale’  
Kelder Da Vinci College  
Laan van Henegouwen 16  
4701 CP Roosendaal  
 
14 november 2011  
19:00-22:00  
A.v. land van Heusden en Altena  
Fort Giessen (volg bruine borden)  
Giessensesteeg 2  
4283 HP Giessen  
 
15 november  
19:00-22:00  
Stichting Archeologie Maasland/ HKK ‘De Elf 
Rotten’  
Heemschuur Maasland  
Schoonstraat 35  
5384 AL Heesch  

 
 
 
 
 

TENTOONSTELLING EN ACTIVITEITEN: WIE EEN KUIL GRAAFT... 
 
 
Museum ‘t Oude Slot in Veldhoven toont van 25 
juni 2011 t/m 31 mei 2012 bijzondere archeo-
logische vondsten. In een archeologisch decor zijn 
zwaarden van krijgsheren, sieraden van glas en 
zilveren munten van dichtbij te bekijken. Foto’s en 

films laten de praktijk van opgravingen zien. 
Tijdens de tentoonstelling zijn er activiteiten voor 
kinderen, educatieve projecten, rondleidingen op 
verzoek en lezingen.  
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Meer informatie hierover vind je in deze folder. 
http://www.museumoudeslot.nl/archeo2011/archeo
folder(w).pdf  
Binnen en buiten wordt het verhaal verteld van het 
archeologisch onderzoek. Hoe potjes, bekers en 
munten die door archeologen uit de grond worden 
gehaald na de opgraving eerst worden geinspec-
teerd in een laboratorium of een kantoor De 
bijzondere en mooie archeologische vondsten 
worden in een museum tentoongestel.  
In de tuin van het museum is, in het klein, te zien 
hoe een opgraving er uit kan zien. Binnen zijn 

verschillende ruimtes ingericht die te maken 
hebben met archeologie. Het laboratorium en het 
kantoor van de archeoloog, een archeologisch 
museum en een klaslokaal. In deze ruimtes ontdek 
je welke bijzondere archeologische vondsten er de 
afgelopen jaren in Veldhoven werden gedaan, 
maar ook hoe de werkruimte van een archeoloog 
er uit ziet. Kinderen kunnen hun archeologie 
diploma halen.  
 
Museum ’t Oude Slot, Veldhoven,  
wo-zo 13.00 tot 17.00 uur. 

 
 
 
 
 

EXCURSIE NAAR LOEVENSTEIN 
9 oktober 2011 
 
Begin dit jaar had Haro een hele boeiende lezing 
gegeven over de bouwkundige geschiedenis van 
Loevenstein, met aansluitende de belofte om het 
hele verhaal op de echte locatie nog eens opnieuw 
te beleven. Dankzij het verhaal van Haro weten we 
nu weer alles van de Graven van Holland en latere 
machthebbers tot aan onze tijd. Ook over andere 
beroemdheden, waar onder Hugo de Groot, 
vertelde Haro erg leuke verhalen. Degenen die dat 
niet allemaal konden onthouden, waaronder ikzelf, 
hadden de unieke gelegenheid het mooie boek 
van Haro op het kasteel zelf te kopen en door de 
auteur te laten signeren.  
 

Omdat we 
toch lid zijn 
van een ar-
cheologi-
sche vereni-
ging, kon 
een bezoek 
aan het depot voor de archeologische vondsten in 
en rond het kasteel niet ontbreken.  
 
Op de bewuste zondag was er ook een 
kookdemonstratie in de keuken van Loevenstein, 
verzorgd door de een historische kookclub, met de 
mogelijkheid om te proeven van zo authentiek 
mogelijk bereidde Middeleeuwse gerechten.  
Toen we eenmaal in de keuken kwamen voor de 
beloofde Middeleeuwse hap, bleek dat het al zo 
goed als op was, maar 
toch nog voldoende om 
een indruk van de 
smaak te krijgen. Het 
bezoekersaantal was erg 
groot geweest die dag 
en de keuken is maar 
klein.Toch konden we 
aan het einde van de 
dag met een zeer 
tevreden gevoel naar 
huis terug reizen. 
 
Peter Seinen 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Periode september en oktober 2011 
 
Boeken 
 
Lumila 
Archaelogia protohistorica XIX 
Uitgave: Brussel 26-02-2011 
 
Probleme de Küstenforschung im Südlichen Nord-
seegebiet. 
Band 25 
1998 
Uitgeverij: Isensee verlag- Oldenburg 
 
De Hof 
Een bezit van klooster Echternach. 
Een archeologische opgraving van sporen uit de 
IJzertijd en de Volle Middeleeuwen 
Op het plangebied “Meerakker“ te Bakel, gemeen-
te Gemert-Bakel. 
 
Verleden van een  bewogen landschap. 
Landschaps – en bewoningsgeschiedenis van de 
Maashorst. 
Redactie R Jansen en K van der Laan 
September  2011 
Uitgeverij Matrijs, Utrecht. 
 

Tijdschriften 
 
In Brabant 
Tijdschrift voor Brabants Heem en erfgoed. 
Jaargang 2, nummer 5.  
Deze keer over het tastbaar en immaterieel erf-
goed. 
 
Rapporten 
ARC – Publicaties 204 
Auteur: A. Ufkes e.a. 
Archaelogical Research en Consultancy. 
Groningen 2011. 
 
BAAC. 
Auteur:  M. Kooi. 
BAAC rapport A-10.0375 
Riethoven  
Boshovensestraat 21  
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven 
September 2011 
Status:  Definitief 
Conclusie: Niet behoudenswaardig en geen 
vervolgonderzoek.  
 

 
 
 
 
 

VAN DE LEESTAFEL EN LEESPLANK  
 
 
Verleden van een bewogen landschap. 
Landschaps – en bewoningsgeschiedenis van de 
Maashorst. 
 
Redactie R Jansen en K van der Laan 
2011 Matrijs Utrecht 
Het rijk geïllustreerd boek beschrijft de 
ontwikkeling, de bewoning en het gebruik en de 
betekenis van het landschap van de Maashorst 
van de prehistorie tot het heden.  

 
In de afgelopen decenia zijn op de Maashorst een 
aantal spectaculaire archeologische vondsten 
gedaan, waaronder vorstengraven uit de vroege 
ijzertijd, een begraafplaats uit de late prehistorie, 
een groot bronsdepot uit de Romeinse tijd en een 
aantal vergeten dorpen uit de middeleeuwen. 
 
Carel van den Boom 
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JE WILT WAAR VOOR JE GELD?  
VERLEDEN VAN EEN BEWOGEN LANDSCHAP ! 
 
De Maashorst is een groot natuurgebied gelegen 
in Noordoost-Brabant. Het bestaat uit gevarieerde 
natuur afgewisseld met landbouwgronden en is 
gekend vanwege aardkundige fenomenen als 
aardbreuken en wijstgronden. Daarmee samen-
hangend kent het ook een bijzondere bewo-
ningsgeschiedenis. Daarvan getuigt ook een aan-
tal spectaculaire archeologische vondsten, waar-
onder vorstengraven uit de vroege ijzertijd, een 
begraafplaats uit de late prehistorie, het grootste 
bronsdepot van Nederland uit de Romeinse tijd en 
een aantal vergeten dorpen uit de middeleeuwen.  
Rode draad van het onder redactie van Richard 
Jansen (Universiteit Leiden en gemeente Oss) en 
Klaas van der Laan (Staatsbosbeheer) verschenen 
‘Verleden van een bewogen landschap’ vormt de 
relatie tussen de Maashorst en haar bewoners. 
Met het introducerend hoofdstuk wordt de lezer 
ingevoerd in de Maashorst en haar landschap. Om 
vervolgens een duik te nemen in de ondergrond en 
vanuit de prehistorie vloeiend naar het heden 
teruggeleid te worden. 
 

 
 
Directe aanleiding voor het boek, waarin vervat 
ook bijdragen van ons aller Goof van Eijk, vormt de 
heropgraving van het prehistorisch grafveld op de 
Slabroekse Heide in 2005 en 2010. De serie van 
opgravingen in verleden en recentere heden in het  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
groter omringende gebied is ingekaderd door 
archeologie en geschiedenis op te nemen in een 
integrale landschapsgeschiedenis waarin tevens 
aandacht voor disciplines als aardkunde, hydro-
logie, ecologie, geologie en morfologie. Wat zich 
tegenwoordig aan ons toont als natuur blijkt dan 
(opnieuw) een eeuwenoud cultuurlandschap. De 
ondertitel van het boekwerk, ‘Landschaps- en 
bewoningsgeschiedenis van de Maashorst’, dekt 
daarmee volledig de lading. 
Dat geldt echter niet voor de titel. In het afsluitend 
hoofdstuk ‘zichtbaar verleden’ is er namelijk niet 
alleen aandacht voor het verleden maar ook voor 
de in het heden beleefbare reconstructie van het 
grafveld op de Slabroekse Heide. Een bezoek op 
enig moment in de toekomst zij aanbevolen. Het is 
gunstig gelegen in het natuurgebied op korte 
afstand van Natuurcentrum Slabroek. 
 
Het gaat om een echt publieksboek. En dat zeker 
niet alleen vanwege de prijs (tot 1 januari 2012: 
€24.95). Uitgeverij Matrijs heeft het boek, zoals we 
van haar gewend zijn, prachtig vormgegeven. 
Naast prima kaartmateriaal, oude en nieuwe foto’s 
zowel van de archeologie als van de natuur, 
schitterende impressies van de hand van Ulco 
Glimmerveen. Het is een voorbeeld van een brede 
landschapsbenadering interessant voor een brede 
doelgroep. En gelijktijdig een dwingende uitno-
diging De Maashorst te bezoeken. 
 
Bart Beex 
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OP NAAR UDEN  
 
 
Tentoonstelling Bewogen landschap in 
beweging 
In het natuurcentrum in Slabroek is tentoonstelling 
ingericht 'Bewogen landschap in beweging'. Het 
doel is om bezoekers het bijzondere te laten 
ervaren van De Maashorst, het natuurgebied 
waarin het natuurcentrum gevestigd is. Natuur-
centrum Slabroek is HET informatiepunt van 
Natuurgebied De Maashorst. De tentoonstelling 
wordt vier maal per jaar aangepast aan het 
seizoen en gaat uit van de volgende thema's: 
 
De tentoonstelling in Natuurcentrum Slabroek heet 
'Bewogen landschap in beweging'. De bodem van 
Natuurgebied De Maashorst heeft vaak bewogen: 
er zijn verschillende aardbevingen geweest. De 
eerste miljoenen jaren geleden, de laatste in 1992. 
Deze aardbevingen hebben grote gevolgen gehad 
voor het gebied.  
 
Natuurcentrum Slabroek 
Di-vr 10-17 uur, ma+za 13–17 uur, zo 10-17 uur 
Lees verder http://www.slabroek.nl/natuurcentrum  

Tentoonstelling Vorst(in) van de 
Maashorst 
Presentatie archeologisch onderzoek Slabroekse 
Heide 
Van 15 september 2011 – 8 januari 2012 is in het 
Religieus Museum in Uden de tentoonstelling 
Vorst(in) aan de Maashorst te zien. Bronzen arm- 
en enkelbanden, spelden en vlechtringen en delen 
van een lijkwade zijn gevonden in het ongewoon 
rijke graf van een prehistorische vorst(in). Het graf 
ligt in het natuurgebied 'De Maashorst' in de 
gemeente Uden. De vorst(in) is hier 2600 jaar 
geleden midden in een uitgestrekte begraafplaats 
uit de late prehistorie met veel uiterlijk vertoon 
begraven.  
 
Museum voor Religieuze kunst 
Di-vr 10 - 17 uur, za, zo, feestdagen 13 - 17 uur 
Lees meer op www.museumvoorreligieuzekunst.nl 
 
 
 

 
 
 
 

TENTOONSTELLING VREEMD IN EINDHOVEN 
Een cultuurhistorische zoektocht naar de identiteit van de stad 
 
Al duizenden jaren lang wordt Eindhoven door 
‘vreemdelingen’ bezocht. Van de Romeinen tot de 
Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog en de 
komst van Philips eind negentiende eeuw: steeds 
weer werd het leven van alledag veranderd door 
invloeden van buitenaf. Veel van wat wij nu 
beschouwen als eigen en vertrouwd, is afkomstig 
van mensen en ideeën uit alle hoeken van de 
wereld. Vreemd in Eindhoven gaat actief op zoek 
naar al die vreemde invloeden in de loop der 
eeuwen. Een zwerftocht langs creatieve 
momenten uit de stadsgeschiedenis, die uitein-
delijk resulteert in de vraag: wat is anno 2011 de 
Eindhovense culturele identiteit? Vreemd in 
Eindhoven voert van het roerige verleden naar het 
dynamische heden, en leert ons zo over de nog 
onbestemde toekomst.  
 
Vreemd in Eindhoven is een project van Museum 
Kempenland en het Historisch OpenluchtMuseum 
Eindhoven. Vanaf juni 2011 presenteren deze 
musea zich met één gezamenlijke expositie 

verspreid over twee locaties; een opvallend 
concept in de museale wereld. Daarnaast worden 
verrassende verhalen in een lezingencyclus 
gepresenteerd, krijgen allochtone (amateur)-
kunstenaars de kans deel uit te maken van de 
campagne en wordt de jeugd op een wel heel 
bijzonder lesprogramma getrakteerd. 
 

 
 
Museum Kempenland, Eindhoven, van 4 septem-
ber 2011 t/m 8 januari 2012. di–zo 11–17 uur 
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SPOREN IN HET LANDSCHAP 
 
 
Reis je tegenwoordig van Eindhoven naar 
Roermond ontwaar je nabij Leveroij, daar waar de 
spoorlijn de Tungelroijse beek kruist, een 
metershoog edelhert en jager. Een markeringspunt 
van de plek nabij waar enige tijd terug bij de 
archeologische begeleiding van natuurinrichtings-
werkzaamheden restanten zijn gevonden van een 
edelhert van zo’n 10.000 jaar voor Christus. 

Gesneuveld naar verondersteld mag worden door 
bejaging door de prehistorische mens en goed 
geconserveerd door de veenvorming die vrij direct 
na het einde van de laatste ijstijd moet zijn 
opgetreden. Een mooi voorbeeld van het in de 
openbare ruimte beleefbaar maken van de 
archeologie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

DE ARCHEOLOGISCHE VRIJWILLIGER 
 
 
Na een actief leven als ondernemer heb ik mij 
gestort op mijn hobby, archeologie. Ik ben lid 
geworden van de AVKP en heb bij diverse 
opgravingen geassisteerd. 
 
Begin vorige maand werd in ons dorp een rij 
winkels gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouw. Omdat er archeologisch onderzoek 
nodig was, is een professioneel bureau 
ingehuurd om het onderzoek uit te voeren. Via 
de toezichthouder, de SRE Milieudienst, kwam 
ik op de hoogte. Mooi, bij ons in het dorp, dus 
ik met de schop op de schouders, op de fiets, 
naar de bewuste plaats. Je maakt kennis met 
de verantwoordelijke archeoloog en gaat aan 
de slag.  
 
Omdat ik het dorp ken, weet ik hoe de situatie 
vroeger was. Er stonden destijds vijf woningen. 
Hè, we vinden maar vierwaterputten. Da’s raar 
want vroeger had elk huis zijn eigen put. Dan 
ga je hulp krijgen van ‘de publieke tribune’, de 
ouderen die met fiets en brommer staan te 
kijken naar de activiteiten. “Ja, ja , dat klopt, 

want daar heeft …. gewoond en zijn broer 
woonde daar en die hebben altijd samen 
dezelfde put gehad.” Probleem opgelost! 
 

 
Kelders 

 
Aan die ‘publieke tribune’ mocht je telkens 
gaan uitleggen wat er gevonden en niet 
gevonden was. Dit bracht mij op het idee om 
elke dag een overzicht te maken van wat we 
die dag deden, en wat er gevonden werd. 
Allereerst heb ik geprobeerd om een met aantal 
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foto’s uit het verleden een overzicht te geven 
van het ontstaan van de bewoning. De 
Heemkundekring was een goede bron van 
documentatiemateriaal. Vanaf dag één was 
deze ‘voorlichting’ een eclatant succes. In het 
weekend was er iemand zo enthousiast dat hij 
alles maar mee heeft genomen. 

 
Publieke tribune 

 
...We vonden een spoor, dat mogelijk een 
paalspoor kon zijn. Via het infobord heb ik laten 
zien hoe er zo’n spoor uitziet en heb ik 
aangegeven wat voor boerderij daar gestaan 
zou kunnen hebben. In het veld was de plek 
duidelijk gemarkeerd, zodat de ‘publieke 
tribune’ hem kon zien liggen. 
   We vonden een afvalkuil, waar een complete 
huisraad in stuk was geslagen, weckflessen 
van 1,5 en 2 liter, witte aardewerk borden en 
kopjes maar ook een boerenbont kopje, zo een 
dat je nu nog nieuw kunt kopen. Ik heb een 
gedeelte van die inhoud in een kratje gelegd en 
die bij het infobord gezet. De ‘publieke tribune’ 
kon het toen met eigen ogen zien. 
   We vonden de vierde put, een prachtig 
exemplaar, gemetseld met speciale putstenen. 
De onderzijde was niet gemaakt van een 
karrenwiel, maar van speciaal gemaakte 
houten spanten. Voor de colonne heb ik met 
een aantal stenen een halve cirkel van de put 
opgebouwd tegen het hek aan. De vorm van de 
stenen en de metselmethode kwam daarbij 
duidelijk uit. Op het informatiebord heb ik 
aangegeven dat er verschillende afwijkende 
vormen zijn van stenen. Met deze stenen kon 
een put gemetseld worden, met een ander type 
stenen werd een schoorsteen gebouwd. Een 
foto van een dergelijke steen verduidelijkt het 
verhaal.  

 
Putstenen en schoorsteenstenen 
Put onder latere funderingsmuur 

 
Opmerkelijk is de belangstelling van het publiek 
voor dergelijke informatie. Mensen kwamen er 
dagelijks voor terug! Voor mij als amateur/ 
assistent archeoloog is het een mooie gele-
genheid om het grotere publiek in contact te 
brengen met het werk van de archeologie. 
Wel moet hierbij een duidelijke noot worden 
vermeld! 
 Bedenk het belang van de opdrachtgever 

bij je rapportage, maak geen opmerkingen 
als ’het is toch jammer dat dit voor de 
mensen of de gemeenschap verloren gaat’. 

 Denk aan de archeologie als je opmer-
kingen maakt als ‘vermoedelijk liggen hier 
nog wel meer Romeinse munten. Schat-
gravers zijn dan meteen alert en lopen het 
gehele weekend te ‘piepen’. 

 Waarschuw het publiek ook dat het terrein 
privé terrein is en niet toegankelijk is voor 
het publiek. 

 
Publieksvoorlichting: ook een taak van de 
vrijwilliger in de archeologie. 
 
Theo van der Vleuten 
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GRENSPAAL TUSSEN OIRSCHOT EN BEST 
 
 
Ongeveer tien jaar geleden 
was een werkgroep van de 
heemkundekring ‘De Heerlijk-
heid Oirschot’ begonnen met 
het heroprichten van grens-
palen langs de historische 
gemeentegrens van Oirschot. 
Na uitgebreid historisch on-
derzoek in de boeken en 
archeologisch onderzoek ter 
plekke bleken 39 grens-
punten als bijzonder te 
kunnen worden aangemerkt. 
Uiteindelijk waren 28 punten 
geschikt om een paal of tegel 
te plaatsen. Op zaterdag 22 oktober 2011 werd 
de laatste grenspaal gezet. Laat dit nu net 
tussen Best en Oirschot zijn. Met ludiek 
toneelspel werd gedemonstreerd dat de 
afscheiding van Best niet zonder slag of stoot is 
gegaan.  

 
We duiken even de 
historie in naar 18 
augustus 1819. Een 
landmeter is in op-
dracht van de ge-
meente Oirschot be-
zig met het maken 
van een nieuwe kaart. 
Plotseling komt een 
groep mensen uit 
Best onder luid pro-
test en zwaaiend met 
een Koninklijk Besluit 
aanlopen. In dit be-

sluit staat dat er een nieuwe gemeente bij is 
gekomen en die heet Best. Inwoners van Oir-
schot vinden dit niet leuk en er ontstaat een 
opstoot.  
 
Gelukkig komen de 
gildes St Joris en St 
Odulphus met trom-
geroffel en vaandels 
tussen beiden om de 
gemoederen te bedaren. 
Na wat heen en weer 
gepraat en een stevige 
hand-druk is de lieve 
vrede weer getekend. 
Hiermee is de weg vrij 

voor de echte 
ceremonie. 
 
Nu is het moment 
aangebroken dat de 
grenspaal onder ge-
juich geplaatst gaat 
worden. Na nauwkeu-
rige metingen stond de 
paal er echt en kon het 
zand in de kuil terug. Nadat de grond stevig 
was aangestampt plakten de beiden 
burgemeester een plakkaat aan de paal. Na 
wat (ver)wensen over en weer is hiermee de 
afscheiding definitief.  

 
Nu waren de beiden gilden aan de beurt om 
een vaandelgroet te brengen onder een strakke 
blauwe lucht. Twee leden van iedere gilde 
vertoonden op hun eigen wijze hun kunsten. Dit 
werd ondersteund met tromgeroffel en 
trompetters.  

 
Om bewijs te hebben dat deze ceremonie heeft 
plaats gevonden werd in een naburig 
restaurant een 
oorkonde ge-
tekend door 
notabelen van 
beiden dor-
pen. Hiermee 
ligt voor het 
nageslacht 
vast wat er die 
dag voor 
moois ge-
beurd was. De verbroedering weer een feit.      
 
Frank de Kleyn uit Best 
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RO-GROEP 
 
 
RO-beleid Uden 
In gemeente Uden leek archeologiebeleid nog niet 
goed in de ruimtelijke procedures verankerd te zijn. 
De contactpersoon voor Uden, Goof van Eijk, 
klopte nog al eens aan bij de Ro-groep voor advies 
of ondersteuning bij het indienen van zienswijzen. 
Er lijkt nu toch sprake van een kentering. Zie de 
voorbeelden hieronder. 
 
Beroep bij rechtbank ingetrokken 
In de vorige AVKP-actueel heeft u kunnen lezen 
dat AVKP in beroep gegaan was bij de 
bestuursrechter tegen het besluit van de gemeente 
om een vergunning te verlenen voor  een 
bouwproject op de Bedafseweg 18. Hoewel een 
archeologisch onderzoek daar wettelijk verplicht 
was vond de gemeente dit niet nodig omdat de 
bodem waarschijnlijk toch wel verstoord zou zijn. 
Een veronderstelling die niet nader werd onder-
bouwd. De daarop door AVKP ingediende ziens-
wijze was vervolgens kwijtgeraakt en daardoor niet 
meegenomen in de besluitvorming. Omdat de 
gemeente haar besluit niet wilde intrekken werd 
door de AVKP beroep aangetekend. 
Zeer verrassend kreeg AVKP enkele weken later 
van de gemeente te horen dat de eigenaar toch 
een booronderzoek had laten uitvoeren en dat 
daaruit was gebleken dat de bodem inderdaad 
verstoord was zodat verder onderzoek overbodig 
zou zijn. Met excuses voor alles wat er was 
misgelopen en met de toezegging dat men in het 
vervolg beter zou uitkijken werd AVKP beleefd 
gevraagd haar beroep in te trekken. Omdat het 
uiteindelijke doel, de uitvoering van een archeo-
logisch onderzoek, bereikt was heeft AVKP hierin 
toegestemd. De gemeente deed de toezegging de 
door AVKP gemaakte griffiekosten te zullen ver-
goeden. 
 
Zienswijze Kruisherenkapel 
Onlangs is een vergunning aangevraagd voor het 
verrichten van enkele bouwkundige aanpassingen 
aan de monumentale Kruisherenkapel in de Kerk-
straat. Er zal vloerverwarming worden aangelegd 
waarvoor de oorspronkelijke tegels tijdelijk zullen 
worden verwijderd en verder zullen er grote goten 
in de vloer worden gelegd waar de buizen voor de 
aan- en afvoer van lucht en voor de CV installatie 
in komen te rusten. De totale verstoring door de 
goten, die tot zo’n anderhalve meter diepte zullen 
worden uitgegraven, bedraagt ongeveer  180 m².  
 

 
 
De kapel is in 1905 gebouwd op de plaats waar 
eerder een klooster uit het einde van de 17de eeuw 
stond. De installatiegoten zullen de plaats waar 
een vleugel van dit klooster gestaan heeft, 
doorsnijden. Pal vóór de huidige kapel stond een 
achtzijdige voorganger die uit de 13de of 14de eeuw 
dateerde en die volgens de overlevering gebouwd 
was op de plaats waar een Mariabeeld uit een 
lindeboom was gegroeid. Dit zogenaamde Maria 
ter Linde beeld zorgde ervoor dat Uden, een 
bekend bedevaartsoord werd. Genoeg redenen 
om de locatie een hoge archeologische verwach-
tingswaarde toe te kennen zou je denken, maar ja, 
Uden heeft geen eigen archeologische verwach-
tingskaart en binnen de bebouwde kom zijn de 
verwachtingswaarden niet vastgesteld. Er waren 
dan ook geen voorwaarden inzake de archeologie 
in het ontwerpbesluit opgenomen. Wel had de 
monumentencommissie met de opdrachtgevers af-
gesproken dat de heemkundekring onderzoek zou 
mogen verrichten in de kapel, niet wetende dat dit 
helemaal niet is toegestaan. De AVKP heeft een 
zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend waarin 
de gemeente met klem verzocht wordt een archeo-
logische onderzoeksverplichting in de bouwvoor-
waarden op te nemen. Dat lijkt inmiddels gehono-
reerd te zullen worden. 
 
Aanpassing ontwerpbesluit bouwplan 
Onlangs is een bouwplan voor een woning met 
bijgebouw op de locatie Voortweg 7a in Udenter 
inzage gelegd. Het plangebied ligt aan de 
noordelijke rand van de grote Romeinse neder-
zetting op Hengstheuvel waarvan inmiddels een 
groot deel is opgegraven. De vergunningvrager 
had voorheen al een booronderzoek laten uitvoe-
ren dat de hoge verwachtingswaarde bevestigde. 
Desalniettemin bleken er in het ontwerpbesluit 
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geen voorwaarden inzake de archeologie te zijn 
opgenomen en ook het rapport van het 
booronderzoek bleek niet aan het ontwerpbesluit 
toegevoegd. Een telefoontje aan de betrokken 
ambtenaar leidde tot onmiddellijke actie en toen 
het ontwerpbesluit om andere redenen hernieuwd 
ter inzage moest worden gelegd bleken de 
archeologische belangen nu wel keurig 
gewaarborgd te zijn.  
Goof van Eijk 
 
Vestoringsdiepte 
In veel gemeenten wordt nu een eigen 
archeologiebeleid vastgesteld. Een lastig punt is 
steeds: wat is een acceptabele verstotingsdiepte? 
Dat wil zeggen, hoe diep mogen werkzaamheden 
worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning? 
Het belang van archeologische bescherming en 
van agrarisch gebruik raken hierbij elkaar nauw. 
Het speelt extra in gebieden met boomteelt. 
Agrariërs pleiten voor 50 cm vergunningsvrije 
verstoring, terwijl voor archeologie 30 cm gewenst 
is en tot nu toe ook gebruikelijk was. Tenzij kan 

worden aangetoond dat de 
grond reeds dieper ver-
stoord is.  
We zien nu per gemeente 
verschillend beleid, waarbij 
soms tegen een niet goed 
onderbouwde grens van 50 
cm in beroep is gegaan, 
maar vaak ook niet. Ook deskundigenadviezen zijn 
niet eenduidig. We wachten zelf met spanning de 
uitspraak af van de Raad van State over het door 
ons ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan 
buitengebied Eersel. We hebben ons ook tot de 
RCE gewend om hier een uitspraak over te 
vragen. In de Archeobrief van september 2011 
stellen twee RCE-medewerkers dat er geen 
algemene uitspraken over de verstoringsdiepten 
kunnen worden gedaan en dat wat een 
acceptabele diepte is gebaseerd moet zijn op 
lokaal onderzoek. Dat lijkt ons de beste optie. 
Tonnie van de Rijdt 

 
 
 
 

VAN HET BESTUUR  
 
AWN onderscheiding voor gemeentelijke afdeling 

 Foto’s van Laurens Mulkens 
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De AWN reikt sinds 1991 bij een jubileumjaar een 
zilveren legpenning uit aan een organisatie die 
zich bijzonder heeft ingespannen voor de Ne-
derlandse archeologie. De penning is nu voor de 
vijfde keer uitgereikt en is dit jaar toegekend aan 
de afdeling Archeologische van de gemeente 
Eindhoven. 
 
Het AVKP-bestuur had de afdeling genomineerd, 
onder andere vanwege de al jarenlange plezierige 
en vruchtbare samenwerking tussen de afdeling en 
de AVKP. Maar ook vanwege baanbrekend en 
vernieuwend onderzoek en de aandacht voor 
educatie en publieksvoorlichting. Er waren in totaal 
drie nominaties bij de AWN ingediend. We zijn er 
dus trots op dan Eindhoven die onderscheiding 
heeft gekregen. 

 
Nieuwe statuten AWN 
Op de Algemene Ledenvergadering van de AWN 
(16 april jl) is de vergadering akkoord gegaan met 
een statuutswijziging. De belangrijkste aanpassing 
is dat afdelingen er nu voor kunnen kiezen een 
eigen rechtspersoon te worden. Als afdeling 
kunnen je dan zelf contracten sluiten, subsidie 
ontvangen, als belanghebbende optreden en 
dergelijke. De AVKP had daarvoor de Stichting 
Steun AVKP opgericht. We staan nu voor de 
keuze of we dit zo laten of als vereniging een 
rechtspersoon gaan worden. Het bestuur zal de 
voors - en tegens afwegen en een voorstel doen. 
Het besluit zal in de eerstkomende AVKP-
ledenvergadering genomen worden  
 
En een nieuwe naam 
Wie goed heeft opgelet heeft gezien dat de naam 
in het logo is veranderd. In plaats van 
Archeologische Werkgemeenschap voor Neder-
land heten we nu AWN - Vereniging van vrijwilli-
gers in de archeologie. 

Die naam maakt beter duidelijk wie we zijn. Er is 
veel discussie geweest over het gebruik van de 
term vrijwilliger of amateurarcheoloog. Er is voor 
vrijwilliger gekozen omdat ‘amateur’ voor een 
aantal mensen toch een te negatieve klank heeft, 
we ook veel professionals onder onze leden 
hebben die zich ook vrijwillig inzetten en we meer 
doen dan archeologisch onderzoek. Zoals edu-
catie, publieksvoorlichting en belangenbehartiging. 
 
Aftrap Grondig Bekeken 
Eerder in deze ledenbrief staat de uitnodiging voor 
een aantal bijeenkomsten voor vrijwilligers / 
amateurarcheologen in Brabant. Doel is een beeld 
te krijgen van wat vrijwilligers zelf gaar willen doen 
en wat zij daarbij aan ondersteuningsbehoeften 
hebben. Donderdag 3 november was de eerste 
bijeenkomst in Eindhoven, in het Regionaal Histo-
risch Centrum. Er waren vijf heemkundekringen 
vertegenwoordigd, vrijwel alle met twee personen. 
En 5 AWN-leden die die niet tevens uit een 
heemkundekringen kwamen. Omdat we niet voor-
zien hadden dat PVS thuis speelde hebben er 
helaas ook een aantal mensen verstek laten gaan. 
Het was een zeer levendige discussie en volgens 
deze deelnemers ook zinvol. Op de inhoud van die 
discussie gaan we nu nog niet in, eerst moeten 
alle bijeenkomsten zich uitspreken. Maar zeker 
een aansporing om zo mogelijk naar een van de 
andere bijeenkomsten te gaan. 
 
 


