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Correspondentieadres en verenigingsruimte 
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Peter Seinen en Tonnie van de Rijdt (redactieleden) 

 

 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

JULI 
Zo 1 Archeoloop Son* 
Wo 4 Lezing Erfgoedkaarten door Ria Berkvens* 
Medio Opening tentoonstelling Catharinakerk 

Eindhoven* 
 

AUGUSTUS 
Wo 1 Lezing onderwaterarcheologie door Peter 

Seinen* 

SEPTEMBER 
Wo 5 Lezing over de Eindhovense vergelijkings-

collectie door Nico Arts* 
Za 22 Excursie Aardenburg** 
 
Over de activiteiten met  
een ster * staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren ** wordt u nog geïnformeerd. 

 
WIST U DAT... 
 
 

... AVKP een nieuw emailadres heeft gekregen: awnafdeling23@online.nl 

... Gerard van Kaathoven een lintje heeft gekregen, voor zijn inzet voor archeologie. Gefeliciteerd! 

... deze ledenbrief een extra dikzomer nummer is geworden 

... met veel inhoudelijke artikelen en vakantietips 

... zodat u deze zomer te voet of op de fiets archeologisch Brabant kunt verkennen 

... alle AVKP-leden deze ledenbrief dit keer óók per post ontvangen 

... als u dit jaar nog geen ledenbrief heeft ontvangen u uw emailadres aan ons kunt door geven. 
 

mailto:awnafdeling23@online.nl
http://www.awn-nederland.nl/Afd23
mailto:awnafdeling23@online.nl
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Activiteitenkalender  
 
 

 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

     6 juni 2012

 Juni Juni Juni Juli Juli
Wk Wk Wk Wk

24 25 26 27

Ma 11 18 25 2  

Di 12 19  26 3  

Wo 13 20 27 4 Ria Berkven

Do 14 21  28 5  

Vr 15 22  29  6  

Za 16 Regiodag 23 30  7

Zo 17 24 1 Archeoloop / Son 8  

Juli Juli Juli Juli Augustus
Wk Wk Wk Wk

28 29 30 31

Ma 9  16 23  30

Di 10  17 24 31  

Wo 11 18 25 Bestuursvergadering 1 Peter Seinen

Do 12  19 26 2  

Vr 13  20  27 3  

Za 14  21  28 4  

Zo 15  22  29 5  

Augustus Augustus Augustus Augustus September
Wk Wk Wk Wk

32 33 34 35

Ma 6 13  20 27

Di 7  14 21 28

Wo 8  15 22 Bestuursvergadering 29 Bestuursvergadering

Do 9  16 23 30

Vr 10  17 24 31

Za 11 18 25 1

Zo 12 19 26 2

September September September September
Wk Wk Wk Wk

36 37 38 39

Ma 3 10  17 24

Di 4 11  18 25

Wo 5 Nico Arts 12 19 26

Do 6  13 20 27

Vr 7  14 21 28

Za 8 15 22 Aardenburg 29

Zo 9  16  23  30

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels



3 

CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
4 juli Ria Berkvens, Erfgoedkaarten 
Ria Berkvens, regionaal archeoloog van SRE-
Milieudienst, licht de tot stand koming van erf-
goedkaarten toe, en legt uit hoe deze in elkaar 
steekt en hoe de kaart te raadplegen en te 
gebruiken is. Lees meer verderop pagina 15. 
 
1 aug. Peter Seinen, Onderwaterarcheologie 
Peter Seinen is al jaren actief voor de stichting 
Mergor in Mosam, die onderwaterarcheolo-
gische projecten uitvoert. Tijd om eens terug te 
blikken op een aantal succesvolle projecten, in 
binnen en buitenland. Weer eens wat anders 
dan droge archeologie... 
 
5 sep, Nico Arts, Vergelijkingscollectie 
Nico Arts neemt ons mee door de vitrines en 
laden van het ACE&H om ons te informeren 

over de vergelijkingscollectie verder vorm te 
geven.  
 
Alle lezingen beginnen om 20 uur aan de 
Deken van Somerenstraat 6 in Eindhoven. 
 

Archeoloop Son 
De archeoloop op 1 juli in Son heeft als thema; 
“De mens in het landschap; ontwikkelingen van 
prehistorie tot heden”. Niemand minder dan 

Geit Emmerij gidst ons door het landschap, de 
locale historie en vooral de archeologie. Ver-
trek om 10 uur vanaf Wilhelminastraat 11, Son. 
Lengte van de wandeling ca 15 km maximaal. 
Aanmelden per mail bij: Carel van den Boom: 
carelvandenboom@gmail.com, Herbert Vor-
werk: h.vorwerk@chello.nl, Johan Weterings 
j.weterings@tiscali.nl, Wim van Hoof 
wacvanhoof@onsneteindhoven.nl 

 
 
 
 
 

VELDWERK 

 
 

Opgraving stukje stadsgracht Eindhoven 
Na herhaald uitstel is op woensdag 20 juli in het 
centrum van Eindhoven weer een opgraving ge-
start (hoek H. Boexstraat en 18 Septemberplein). 
Het betreft de ronde bouwput van een nieuw gla-
zen gebouw, ‘Bubble’ genaamd. De bouwput ligt in 
het tracé van de gedempte stadsgracht en heeft 
een diameter van 20 meter en zal tot 3,5 meter 
diepte worden onderzocht. Aangezien op het 
bouwterrein geen plaats is om de vrijgekomen 
grond (ongeveer 70 vrachtwagens) te onderzoe-
ken op vondstmateriaal, wordt deze afgevoerd 
naar een tijdelijke afgesloten stortplaats. Met me-
taaldetectors, ander gereedschap en blote ogen 
zal daar tot eind juli worden gezocht naar archeo-
logische voorwerpen. Liefhebbers die hieraan wil-
len meehelpen zijn bijzonder welkom en kunnen 

zich opgeven bij Nico Arts n.arts@eindhoven.nl. Er 
kan ook op zaterdagen en zondagen worden ge-
zocht. Uiteraard geldt dat alle vondsten eigendom 
zijn van de gemeente Eindhoven. 
 

Romeins puzzelwerk op tafel 
Binnenkort zal worden gestart met het aan elkaar 
puzzelen van de relatief vele scherven die afge-
lopen voorjaar zijn verzameld tijdens de opgraving 
van een kleine nederzetting uit de Romeinse tijd 
aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven. De vond-
sten zijn afgelopen maanden gewassen, genum-
merd, geïnventariseerd en gedetermineerd. Na het 
passen en plakken zal een selectie worden 
getekend en gefotografeerd. Het pas- en plakwerk 
zal de komende maanden met name op woens-
dagavonden gaan gebeuren. 

 
 
 
 
 

  

mailto:carelvandenboom@gmail.com
mailto:h.vorwerk@chello.nl
mailto:j.weterings@tiscali.nl
mailto:wacvanhoof@onsneteindhoven.nl
mailto:n.arts@eindhoven.nl
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO  
Een actueel overzicht van archeologisch onderzoek in de regio door Ria Berkvens, regioarcheoloog SRE 
Milieudienst. 

 
Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 

uitvoeringsperiode 

Aalst – Brabantia (archeologische be-
geleiding) 

ADC Archeoprojecten Juni 2012 

Hulsel – Vooreind (archeologische be-
geleiding) 

BAAC Juli - augustus 2012 

Nuenen – Park Kerkstraat (archeologische 
begeleiding) 

?? Zomer-najaar 2012 

Best – Centrumplan (proefsleuven) Archol Juli 2012 

Knegsel – Poelenloop (proefsleuven) ?? ?? 

Valkenswaard – Dommelkwartier (opgraving 
en proefsleuven) 

?? ?? 

Knegsel – Centrumplan fase 1 (pro-
efsleuven) 

BAAC Juli-augustus 2012 

Eersel – N284 (proefsleuven) ?? ?? 

Eersel – Oogenlust (opgraving) ?? ?? 

Heeze – Rulse laan (proefsleuven) ?? ?? 

Heeze – De Bulders (proefsleuven) ?? ?? 

Waalre – diverse locaties (proefsleuven) ?? ?? 

Wintelre – Verlengd Aangelag (pro-
efsleuven) 

?? ?? 

Best – Hoofdstraat (archeologische be-
geleiding) 

?? ?? 

Leende – Centrum De triangel 
(archeologische begeleiding) 

RAAP Juli 2012? 

Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? ?? 

Bergeijk – Mr. Pankenstraat (archeologische 
begeleiding) 

?? ?? 

Aarle-Rixtel – Heindertweg (archeologische 
begeleiding) 

IDDS? Zomer 2012 

Lieshout – Grotenhof (proefsleuven) IDDS? Zomer 2012 

Beek en Donk – De Hees (proefsleuven) ?? ?? 

Hoogeloon – Kerkakkers (opgraving 
Romeinse villaterrein!) 

Vrije Universiteit Amster-
dam 

Najaar 2012 

Handel – kernplan (archeologische be-
geleiding) 

?? ?? 

Reusel – Lindestraat (archeologische be-
geleiding) 

?? ?? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 
(proefsleuven) 

?? ?? 

Bladel – Randweg (proefsleuven) ?? ?? 
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UIT DE REGIO IN DRIE THEMA’S 
Voor de leesbaarheid zijn de berichten Uit de regio in drie thema’s verdeeld: gemeentezaken, opgravingen en 
allerlei. Veel leesplezier, redactie 
 
 

UIT DE REGIO - GEMEENTEZAKEN 
 
 

Bergeijk, adviezen van een raadslid 
Archeologie is fascinerend. Met gering voorstel-
lingsvermogen wordt de wereld van vroeger zicht-
baar en door innovatieve technieken te combine-
ren met moderne menswetenschappen worden 
interessante vergezichten manifest. We zien onze 
verre voorouders sappelen en ploeteren voor het 
naakte bestaan; maar we horen ze ook lachen, we 
zien ze genieten van mooie zomerdagen.  
Archeologie is zinloos. Want we weten alles al en 
er is geen vierkante meter in Nederland die niet 
allang op de schop is geweest; we vinden toch 
geen piramides.  
Archeologie is schadelijk. Het is een oorzaak van 
faillissementen in het midden- en kleinbedrijf door 
toenemende regeldruk en krankzinnige kosten die 
moeten worden gemaakt bij verplicht onderzoek 
waarbij je pas echt de sigaar bent als er scherven 
worden gevonden. Ruim baan voor het bedrijfs-
leven en de werkgelegenheid! 
De gemeenteraden van de Kempengemeenten 
Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel kre-
gen de afgelopen maanden deze sterk uiteenlo-
pende standpunten voor hun kiezen en werden ge-
acht een besluit te nemen over de vergunnings-
vrije verstoringsdiepte van gronden in hun ge-
meente. Ga er maar aan staan, als raadslid. Want 
wat je ook besluit, er is altijd een ontevreden 
groep. En ontevredenen zijn bloeddorstig en heb-
ben altijd een ijzeren geheugen. Bij verkiezingen 
staan ze je in het donker op te wachten met rotte 
tomaten, roestige hooivorken en walmende 
flambouwen. Of nog erger: ze stemmen niet meer 
op je. 
Als gemeenteraadslid in Bergeijk zat ik eerste rang 
en zag ik mijn collega-raadsleden zorgvuldig posi-
tie kiezen. Waar in Drenthe agrariërs (LTO) en 
archeologen elkaar hebben gevonden in het zorg-
vuldig omgaan met het bodemarchief is dat in Bra-
bant nog steeds een kwestie van Hoeken en 
Kabeljauwen. Beide partijen onderschrijven het be-
lang van een zorgvuldige omgang met het 
bodemarchief en komen vervolgens tot tegenover-
gestelde meningen. Te moeilijk voor de burger en 
dus niet interessant voor de pers. Door een gele-
genheidscoalitie besloot de meerderheid van de 
gemeenteraad dat in de gehele gemeente een 

vergunningsvrije verstoringsdiepte van 50 cm zou 
gelden. En daarmee overspeelde de agrarische 
lobby in Bergeijk zijn hand; dat was nou net een 
tandje te ver want dat bracht het college van 
burgemeester en wethouders in een lastige positie. 
Het uitvoeren van dat besluit zou gegarandeerd 
leiden tot emmers gedoe met hogere overheden 
en goedgeorganiseerde belanghebbende organi-
saties. Negeren van dat besluit kon ook niet want 
het was democratisch genomen. Repareren was 
het enige, maar dan wel onopvallend en zonder 
gezichtsverlies. En zo kon het gebeuren dat 
binnen een jaar een nieuw besluit moest worden 
genomen dat het oude besluit grotendeels 
terugdraaide. 
Een goede demonstratie van hoe maatschap-
pelijke krachten in het Openbaar Bestuur kunnen 
botsen. Hier moeten we niet cynisch van worden, 
maar slim! Het is geen soap, het is eerder een 
fabel met een aantal wijze lessen, want: 
1. de meeste stemmen hebben niet altijd gelijk; 
2. fouten laten zich repareren; 
3. it 's not over until it 's over; 
4. praat hierover met jullie raadsleden en vertel 

waarom het belangrijk is dat zij uitleggen welke 
afweging zij bij hun besluit hebben gemaakt: 
dat is hun taak; 

5. vertel vooral hoeveel leden jullie vereniging 
heeft en dat jullie in alle kernen actief zijn en 
groot belang hechten aan een goede zorg voor 
het bodemarchief; 

6. nodig raadsleden uit voor excursies en vertel 
dat zij daar veel jonge enthousiaste vrijwilligers 
van jullie vereniging kunnen ontmoeten; 

7. stuur raadsleden mailtjes met aardige artikelen 
over archeologische nieuwtjes ter informatie; 

8. weet op wie je gaat stemmen in 2014 bij de 
gemeenteraadsverkiezingen; de gemeente-
raad gaat binnen landelijke wetgeving over ons 
bodemarchief. Spreek ze op hun verantwoor- 
delijkheid aan. 

Frank Smit 
 

Handhavers Bladel op theevisite bij 
overtreders 
Het uitbreidingsplan Recreatiepark Achterste Hoef 
Bladel beoogde in eerste instantie realisatie van 
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groepsaccomodaties. Daartoe vond archeologisch 
onderzoek plaats. Later is het plan uitgebreid met 
circa 6 ha waarop aansluitend een zogeheten 
Pitch & Putt familiebaan te realiseren. Waarne-
mingen in Archis binnen dit perceel duiden op een 
nederzetting annex urnenveld uit IJzertijd. Voor dit 
gedeelte is expliciet vastgelegd dat in principe niet 
dieper dan 0,3 m en over geen grotere oppervlak 
dan 100 m2 geëgaliseerd/vergraven mag worden.  
 

 
Middels een dubbelbestemming voor het niet 
onderzochte deel is dit vastgelegd in het begin dit 
jaar vastgestelde ruimtelijke ordeningsplan. 
De realisatie is gestart in juni met inzet van 
bulldozer, diepploeg en inzet van overig zwaar 
materieel. De beelden spreken voor zich en tonen 
dat de bodem diep en over zeer groot oppervlak 
bewerkt is. Burgemeester en wethouders zijn 
verzocht te handhaven. Men is ter plaatse gaan 
kijken en heeft een verklaring aangehoord van de 
uitvoerder. Teleurstellend dat men de situatie niet 
voor zich heeft laten spreken en feiten verzameld 
heeft. Handhaving blijkt in Bladel gelijk aan het 
afleggen van een theevisite of een slecht 
voorbereid interview voor het schoolblad.  
 

 

Wordt vervolgd...  
Bart Beex 
 

Hoogeloon: Aan de kaak gesteld en 
aan de tand gevoeld 
In Hoogeloon worden een tandartspraktijk met 
appartement, gezondheidscentrum en twee senio-
renwoningen gerealiseerd op de hoek Hoofdstraat/ 
Torenstraat. Een omgevingsvergunning is in ont-
werp gepubliceerd. Volgens door Gerrit Beex op 
schrift gestelde informatie zou op het perceel in het 
verleden een (vis)vijver aanwezig zijn geweest. De 
vijver zou ”rond 1920 dichtgemaakt zijn om daar 
een H. Hartbeeld te plaatsen, nog later kwam hier 
de RABObank.” Hij veronderstelt een verband met 
een in de pastoriehof op instigatie van de abdij van 
Tongerlo gegraven vijver en een veronderstelde 
veste ongeveer tussen Torenstraat en Valensplein, 
compleet met sluiswerken. ArcheoPro heeft de vij-
ver globaal gelokaliseerd zowel in het horizon-tale 
als verticale vlak met puntmetingen middels gutsen 
en boren. Naar eventuele restanten van bijvoor-
beeld een sluisje is niet gezocht. In twee boringen 
is (niet nader geïdentificeerd) aardewerk gevonden 
en (vergraven) vijvervulling. Uitgaand van 80 cm 
fundering concludeert men dat er archeologie-
sparend gebouwd ‘kan’ worden. Een selectie-
advies ontbreekt. 
In de planologische onderbouwing ontbeert daar-
mee uiteraard ook een selectiebesluit en daaren-
boven een dubbelbestemming voor wat betreft het 
niet te verstoren deel, voorschriften voor archeo-
logievriendelijk bouwen en geeft gemeente slechts 
aan dat op het overige deel er geen archeo-
logische waarden zijn geconstateerd. Een bouw-
tekening lag niet ter inzage. Derhalve meerdere 
omissies, procedureel en inhoudelijk; kenbaar 
gemaakt in een zienswijze. Wel een voorschrift dat 
bij aantreffen van archeologische waarden kosten-
verhaal plaatsvindt bij de initiatiefnemer. De ge-
meente weet op deze wijze stevig te indruk te wek-
ken haar zorgplicht voor de archeologie noch te 
willen kennen, noch te willen nakomen en te willen 
schuiven op het bordje van de initiatiefnemer 
zonder (openlijk) te realiseren dat die daar vervol-
gens in zijn geheel niet aan kan en zal voldoen.  
De gemeente weigert hier feitelijk de haar toege-
kende eigenstandige rol op het vlak van archeo-
logie op zich te nemen en laat de archeologie 
volledig aan de vrije (non-)werking van de markt 
over. Het zij duidelijk dat de implementatie en 
verankering in de organisatie van het vastgestelde 
archeologiebeleid ook in de gemeente Bladel in de 
toekomende tijd nog de nodige aandacht verdient. 
Evenals de (praktische en pragmatische) vertaling 
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van onderzoek, advies en selectie in de 
vergunningverlening. 
Bart Beex 
 

Archeologie ingepakt 
Bijgaande foto is niet het laatste kunstwerkwerk 
van Christo in het kader van de landart biënnale 
2012 (www.landartinitiatief.nl). Het is wel een im-
pressie van mogelijk een enorme en grootschalige 
bedreiging van het archeologisch erfgoed in de 
bodem nabij de toren van Oostelbeers. 
 

 
Onlangs is eigen archeologisch beleid vastgesteld 
door de Kempengemeenten. Op gronden met een 
esdek, ongeacht wel of niet met een feitelijk vast-
gestelde archeologische waarde, geldt een vrijstel-
ling van de verstoring door bodembewerking tot -
50 cm. Dit beschermingsregime geldt in Oirschot 

niet voor rijksmonument 1339 waar men tot 70 
centimeter diep de bodem mag verstoren. On-
danks de bij de toewijzing van de monument-
status van 5 juni 2002 beschreven feitelijk vast-
gestelde bijzondere en gaaf veronderstelde arche-
ologische waarden in én onder het plaggendek. 
De hoge ensemblewaarde volgt uit cómbinatie van 
fysieke kwaliteit, herkenbaarheid in het landschap, 
de markante toren en aansluitende lintbebouwing 
en beekdal. Wetenschappelijke waarde wordt 
beoordeeld als ‘eminent’.  
Onduidelijk is echter welke waarnemingen in het 
besluit van 70-centimeter zijn meegenomen. De 
Raad voor Cultuur had vanwege de te verwachten 
schade ernstige bedenkingen tegen de voorwaar-
den vanuit gemeenteraad om bedoelde grens te 
hanteren. En volgens informatie op de meer recen-
te SRE-kaart zou het op de foto afgebeelde per-
ceel dus nu al ‘mogelijk verstoord’ zijn. En dat 
meer dan voor een enkele voederkuil en mogelijk 
dieper en grootschaliger dan het in 2000 veronder-
stelde ‘gangbare (agrarische) gebruik’. Maar ook 
hier geldt uiteraard het adagium ‘meten is weten’ 
en de dringendheid daarvan. Het zij duidelijk dat 
de situatie noopt tot het monitoren van de 
eventuele aantasting in tijd en ruimte van de 
waarden die de minister beoogde te beschermen. 
Waarden waarvoor ook de gemeente behoort op te 
komen. Zoals de zaken er nu voor staan heeft het, 
vanuit het archeologisch belang, de voorkeur dat 
de ’bescherming’ van rijkswege komt te vervallen.  
Bart Beex 

 
 
 
 
 

UIT DE REGIO - OPGRAVINGEN 
 
 

Urnen uit Best 
Al decennia lang staan in een vitrine in het 
gemeentehuis van Best een reeks urnen. Ze staan 
er al zo lang dat vergeten is waar ze vandaan 
komen. Op verzoek van Conny Domenie (adviseur 
cultuurhistorie van de gemeente Best) zijn de 
urnen afgelopen mei voor nader onderzoek tijdelijk 
overgebracht naar het Archeologisch Centrum te 
Eindhoven. Daar bleek al meteen dat deze voor-
werpen in 1847, 1933 en 1934 zijn opgegraven in 
Best (de vindplaats ligt tegenwoordig in de 
gmeente Oirschot). Ze zijn reeds in 1935 gepubli-
ceerd in het boek van W.J.A. Willems over urnen-
velden in Nederland. Dat de urnen daar vandaan 

komen blijkt uit de typische inventarisnummers 
waarin het jaartal van vinden en het spoor is 
aangegeven: onder andere 1933/X 117 en 1934/66 
IV. Bovendien staan op de urnen inventaris-
nummers geschreven (o.a. 117, 118, 8167, 8284) 
van het voormalige Provinciaal Genootschap voor 
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 
(thans het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogen-
bosch). In de meeste urnen bevinden zich crema-
tieresten. Ook bevinden zich daarin doormidden 
gescheurde kaartjes met daarop geschreven de 
inventarisnummers. Bij deze kaartjes gaat het om 
(kennelijk tijdens een periode van papierschaarste) 
hergebruikte toegangskaartjes van een Nazi-

http://www.landartinitiatief.nl/
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bijeenkomst in de Tweede Wereldoorlog met het 
opschrift: ‘Nederlandsch comité voor gebiedsuit-
breiding. Afdeeling Tilburg. Secretariaat: Industrie-
straat 7’ en: ‘Eischt Duitschen grond; Ons recht en 
onze redding. Entreekaart.’ Merkwaardig is wel dat 
ze in 1946 zijn afgestempeld. 

 
De urnen zijn enkele decennia geleden in 
bruikleen gegeven aan de gemeente Best, maar 
waarschijnlijk is de bruikleengever dat vergeten. 
Aan de gemeente Best is geadviseerd de urnen 
weer terug te bezorgen bij de eigenaar. Het gaat 
om in totaal 8 urnen uit de late bronstijd en de 
vroege ijzertijd. In een in 2000 gepubliceerd boek 
over de geschiedenis van Best staan nog 2 andere 
urnen afgebeeld, maar deze schijnen kapot geval-
len te zijn. 
Nico Arts 
 

Deurkalf uit Leende 
In de hiervoor vermelde vitrine in het gemeente-
huis van Best werd ook een interessante eiken-
houten balk bewaard met daarin een gehakte tekst 
en het jaartal 1681. Deze balk is afkomstig uit de 
sloop van een schuurtje aan de Kruisparkweg te 
Best.  

 

Na enig speurwerk via internet blijkt dat de balk 
zich tot in 1966 boven de deur van een in dat jaar 
gesloopt huis aan de Oostrikkerstraat nr. 5 te 
Leende bevond. Kennelijk is de balk na de sloop 
vanuit Leende terecht gekomen in Best, maar 
hoort daar dus eigenlijk niet thuis.  
Het is een voor het zuiden van Nederland uit-
zonderlijk bouwonderdeel. Het betreft een eiken-
houten deurkalf, de horizontale dwarsregel in een 
kozijn tussen een deur en het bovenlicht daarvan 
met maximum afmetingen van 107,5 x 23,5 x 11,5 
cm. In de buitenzijde (voorzijde) van de deurkalf, 
die aan de linker- en rechterkant niet helemaal 
compleet meer is, staat in drie regels een tekst met 
daaronder een jaartal gebeiteld: 
 ‘LAET.NYDERS.NYDEN.DA[T].GO[DT]/ONS. 
GVNT.DAT.MOETEN.SY.LY[DEN]/[J]AN.GOORT.
VAN.PELT.EN.CATELYN.POMPE[N] / 16 81.’  
De eerste twee regels vormen een spreuk die in 
meerdere varianten bekend is, onder meer: ‘Laat 
haters haten en nijders nijden wat God mij gunt 
moet elk mij laaten,’ ‘en laat haaters haaten en 
nyders nyden, wat hy verknoeit moeten sy lyden,’ 
op een gevelsteen in Amsterdam:  
‘ANNO 1723 / O NYDERS EN WILT / SOO NIET 
NYDEN / DAT GODT MY GUNT / DAT MOET GY 
LYDEN’ en boven een deur in Leiden: ‘Laat haters 
haten en nijders nijden / Wat God ons gunt, dat 
moeten zij lijden / Zoo zegt de wijze man / Wie de 
schoen past, trekt hem an.’ In deze spreuk heeft 
het Middelnederlandse woord ‘nyden’ (= ‘niden’) 
de betekenis van benijden, nijdig zijn of 
kwaadspreken. Vrij vertaald heeft de spreuk op de 
deurkalf uit Leende de volgende betekenis: ‘Laat 
jaloerse mensen jaloers zijn. Wat God ons gunt 
ontbreekt bij hen.’ Blijkens de namen gaat hier om 
de deurkalf van het huis van het echtpaar Goort 
van Pelt en Catelyn Pompen waarvan de tekst in 
1681 werd aangebracht. Mogelijk is het jaar 1681 
de bouwdatum van het huis, maar dat hoeft niet. 
De persoonsnamen betreffen Jan Goort van Pelt 
(1643-1689) die in juli 1669 huwde met Catharina 
Frans Hendrik Pompen (1640-1694). Opmerkelijk 
is dat deze Jan Goort overleed in het Land van 
Münster. Gezien de strekking van de spreuk zal dit 
echtpaar welgesteld zijn geweest. Blijkens een in 
het begin van de vorige eeuw gemaakte schets 
van hun huis te Leende bevond de deurkalf zich 
toen boven een deur met daarlangs een 
laatmiddeleeuws aandoende raampartij, bestaan-
de uit vier bovenlichten en twee benedenlichten. 
Op het dak bevonden zich toen pannen en de 
gevel bestond toen uit baksteen, maar gezien het 
opvulwerk (‘stroomlagen’) onder de raampartij en 
onder het dak gaat het hier om een huis dat 
oorspronkelijk wanden van geleemd vlechtwerk 
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had.Aan de gemeente Best is geadviseerd deze 
balk te schenken aan een museum, bijvoorbeeld 
het Noordbrabants Museum of het Openlucht-
museum in Arnhem. 
Nico Arts 
 

Historische kelders aan de Markt in 
Helmond  
In de eerste week van mei is er archeologisch 
onderzoek uitgevoerd op de hoek Markt/Ameide-
straat in het centrum van Helmond. In korte tijd 
werden historische kelders, funderingsmuren en 
tussenmuurtjes vrijgelegd en opgetekend. De 
laatste dag kwamen nog sporen tevoorschijn van 
een gebouw dat er al stond vóórdat de gewelfde 
bakstenen kelders zijn aangelegd. Dankzij het 
onderzoek kan opnieuw een tot nog toe 
onbeschreven hoofdstuk worden toegevoegd aan 
de laatmiddeleeuwse geschiedenis van Helmond. 
 
Oude bebouwing 
Tijdens het onderzoek zijn de kelders, funderings-
muren en tussenmuurtjes in kaart gebracht. Een 
groot deel van de buitenmuren, maar ook enkele 
ondergrondse kelders, blijken uit het einde van de 
vijftiende eeuw te dateren. Binnen het gebouw 
werden enkele tussenmuren, een dubbelzijdige 
haardplaats en verschillende vloerniveaus aange-
troffen.  

 
De funderingen en keldergewelven worden in kaart 

gebracht.  
 
De vloeren waren gewoonlijk van grijze leem, maar 
later ook van bakstenen en plavuizen. Op één van 
de vloeren lag een pakket van houtskool en 
verbrande leem, mogelijk het trieste gevolg van 
een vernietigende brand tijdens de tachtigjarige 
oorlog: de stadsbrand van 1587. De lemen vloeren 
wijzen op eerdere bebouwing op het perceel. Op 
de laatste dag van het onderzoek zijn onder de 
keldervloer aan de noordzijde van het perceel nog 
sporen van een gebouw aangetroffen, dat er al 
stond voordat de kelders zijn uitgegraven. De 

gebinten van dit gebouw stonden op bakstenen 
poeren (blokken). Gezien de beperkte oppervlakte 
is de ligging en indeling van dit gebouw niet 
helemaal duidelijk geworden. 
 
Perceelgreppel 
Op het achtererf is een rand van een greppel aan-
getroffen. Deze greppel ligt onder de achtergevel 
van het gebouw aan de Markt en wijst op een on-
veranderde perceelindeling. In de greppelvulling 
werden dierlijke botten aangetroffen en aardewerk-
scherven van kogelpotten en Elmpter aardewerk, 
daterende uit de dertiende en veertiende eeuw. 
Voordat rond 1400 na Chr. de stadsgrachten 
werden aangelegd, werden de percelen in Hel-
mond afgebakend met diepe greppels. De afgelo-
pen jaren zijn vaker vergelijkbare oude greppels in 
de binnenstad teruggevonden. 

  
In de perceelgreppel werd onder andere deze bijna 
complete pot van Elmpter aardewerk gevonden 
(staat nog ondersteboven).  
 
Samenwerking 
Het archeologisch onderzoek aan Markt 4, 4a en 
4b in Helmond is uitgevoerd door medewerkers 
van het archeologisch bureau BAAC uit ’s-Herto-
genbosch, in samenwerking met vrijwilligers van 
de Archeologische Vereniging Kempen- en Peel-
land (AVKP) en het Archeologisch Centrum 
Eindhoven en Helmond. De vrijwilligers hebben bij 
dit krappe project een zeer belangrijke bijdrage 
geleverd. Na het archeologisch onderzoek zijn de 
funderingsmuren weg gegraven om plaats te 
maken voor de nieuwbouw.  
Theo de Jong 
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25 drie-oren-kannen uit Helmond en 
Eindhoven bijeen 
Bij opgravingen in Helmond en Eindhoven zijn de 
afgelopen jaren zo nu en dan scherven van steen-
goed kannen met drie oren gevonden. Deze bij-
zondere kannen zijn de komende maanden te zien 
in de historische kelders van het monumentale 
Huis met de Luts aan de Markt in Helmond. 
Aanleiding is een nieuw lokaal biertje De Vijfhoeck, 
getapt door het italiaanse lunchrestaurant Il Borgo. 
Het bier wordt op traditionele wijze uitgeschonken 
in een drie-oren-kan.  
 
Drieorenkannen in Helmond en Eindhoven 
Uit de stadskern van Helmond (Markt en Vee-
straat) en de Steenweg zijn diverse drie-oren-
kannen bekend. Het oudste exemplaar dateert 
tussen 1500 en 1550, de jongste dateert uit 
omstreeks 1610. De meeste archeologische vond-
sten uit Helmond worden bewaard in het depot 
voor bodemvondsten bij het Archeologisch Cen-
trum in Eindhoven en in het gemeentemuseum 
Helmond. Niet alleen in Helmond, maar ook in 
Eindhoven zijn meerdere drie-oren-kannen gevon-
den. In de grachten rond het kasteel van Eindho-
ven, bij het klooster Ten Hage en in Tongeren en 
Strijp. Toch zijn drie-oren-kannen, net als in 
andere Nederlandse steden, betrekkelijk zeld-
zaam. De karakteristieke drie-oren-kannen dateren 
vooral uit de zestiende eeuw en zijn gemaakt door 
pottenbakkers in het Belgische Raeren. De steen-
goed kannen waren bijzonder geschikt om vloei-
stoffen in te bewaren en om uit te drinken. Na 
1600 neemt de productie van de drie-oren-kannen 
af en rond 1625 raken ze uit de mode. In de loop 
van de zeventiende eeuw kwamen drinkglazen en 
steengoed pullen steeds meer in de mode. 
 
Karel de Vijfde in Helmond 
Volgens een legende zou keizer Karel de Vijfde 
(1500-1558) tijdens een reis door Brabant, in 
Helmond een pot bier hebben besteld. De 
herbergier brengt hem een volle kan, maar houdt 
deze aan het oor vast. De keizer beveelt hem het 
bier in een kan met twee oren te brengen. De 
waard houdt vervolgens de kan met beide handen 
aan de oren vast. De keizer kan de pot met bier 
niet aannemen. Vervolgens beveelt Karel de V dat 
voortaan in Helmondse herbergen alleen nog maar 
bier getapt mag worden in kannen met drie oren. 
In 1622 wordt dit zelfs in een voorschrift van het 
stadsbestuur vastgelegd. Het bier moest volgens 
het reglement getapt worden in ‘tinnen potten off 

aerden potten met drie oiren, bij den kerumeesters 
gepegeld’. Opmerkelijk is dat dit reglement is 
opgetekend toen steengoed drie-oren-kannen al 
nauwelijks meer werden gemaakt.  
 
Nieuwe traditie 
De uitbaters van Il Borgo, gevestigd in het Huis 
met de Luts, schenken een nieuw en eigen bier-
merk in een drie-oren-kan. Het eerste biertje is op 
2 juni door Herbergier Hugo Molleman aan de 
Burgemeester Fons Jacobs geschonken onder 
begeleidende proclamatie van de voormalige 
stads-dichter van Helmond Bert Kuijpers. Het 
historische volksverhaal wordt weer actueel.  
 

 
Herbergier Hugo Molleman overhandigde op 2 juni 
2012 aan burgemeester Fons Jacobs, als Keizer 
Karel de Vijfde het eerste ‘Vijfhoeck’ biertje in een 
drie-oren-kan. Voormalig stadsdichter Bert Kuij-
pers proclameert het historische volksverhaal in 
dichtvorm.  
 

 
Drie-oren-kannen samen met het nieuwe biermerk 
‘de Vijfhoeck’ door Il Borgo op de Markt gebracht.  
Theo de Jong 
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Foto: Gerard Buenen 

UIT DE REGIO - ALLERLEI 
 
 

Varkens, honden en katten in 
Natuurwerkplaats Meerhoven 
In de Natuurwerkplaats Meerhoven, aan de Sliffert-
sestraat 25a, is gedurende de zomer en het najaar 
van 2012 een tentoonstelling ingericht over de 
geschiedenis van varkens, honden en katten. Drie 
studenten van de Hogere Agrarische School in ’s-
Hertogenbosch hebben zich verdiept in de evolutie 
en domesticatiegeschiedenis van wilde zwijnen en 
varkens, van wolven en honden en van wilde kat-
ten en huiskatten. Onder begeleiding van dieren-
arts en bioloog Miel Hovius hebben zij de expositie 
ingericht.  
 
Archeologische vondsten 
Voor de expositie zijn door het Archeologisch 
Centrum Eindhoven en Helmond originele vond-
sten beschikbaar gesteld. Zo is er een prehisto-
rische onderkaak van een wild zwijn uit het Dom-
meldal zichtbaar. Deze kaak is met C14-analyse 
gedateerd op meer dan 8600 jaar voor heden. Ook 
is er het complete skelet van een laatmiddeleeuws 
varken te zien, opgegraven aan de Smalle Haven 
in Eindhoven. Een varken uit het begin van de 
twintigste eeuw is opgegraven in Meerhoven zelf 
en staat nu nabij zijn vroegere leefgebied.  
In de tentoonstelling worden ook het archeo-
logische skelet van een laatmiddeleeuwse hond 
van de Smalle Haven uit Eindhoven en het skelet 
van het ‘zielige hondje’ van de Librije uit Helmond 
getoond. Daarmee wordt ingegaan op verschillen-
de type honden die al vanaf de middeleeuwen in 
onze omgeving bestaan. Diverse resten van 
opgegraven huiskatten uit Eindhoven en Helmond 
worden tentoongesteld. Onder andere het skelet 
van een tweetal huiskatten die in de waterput van 
het kasteel van Eindhoven zijn gevonden.  
Niet alleen de dieren zelf, maar ook de relaties 
tussen mensen en dieren in het verleden, komen 
aan bod: Hoe werd in de varkensfokkerij geselec-
teerd op vleesrassen en opbrengst? Hoe werden 
honden geselecteerd op functies en konden hon-
denrassen ontstaan? Werden gewonde honden 
verzorgd of is door te ver doorfokken het ras onge-
zond geworden? Hoe verliep de omgang tussen 
honden en mensen in het verleden? Hoe oud 
werden katten en wat gebeurde er met de 
gestorven dieren?  
 
Hedendaagse schedels en skeletten  
Ter vergelijking van de archeologische vondsten 
zijn schedels en skeletten van moderne wilde 

zwijnen en varkens, wolven en honden en wilde en 
gedomesticeerde katten toegevoegd, afkomstig 
van de vergelijkingscollectie van recente skeletten 
op het Archeologisch Centrum Eindhoven en 
Helmond. Daarbij wordt ingegaan op leeftijd, groei 
en ontwikkeling. Ook is er aandacht voor moderne 
(welvaarts-)ziekten bij huisdieren en vee als gevolg 
van fokkerij en vleesproductie.  
 
Natuurwerkplaats Meerhoven 
De Natuurwerkplaats Meerhoven is een bruisende 
onderzoeksplaats waar allerlei onderwerpen met 
betrekking tot natuur en milieu spelenderwijs ont-
dekt en beleefd kunnen worden, zoals biodiver-
siteit, biomechanica, biomimicry, evolutie, techniek 
en natuur, microscopisch waterleven. Trek voor 
het bezoek gerust een middagje uit!  
http://www.nw-
m.nl/MapStichtingNwM/Stichting_start.html  
Theo de Jong 
 

Schijndel:  
Een lintje voor Gerard van Kaathoven  
Op vrijdag 27 april, ontvingen niet minder dan 8 
Schijndelaren uit handen van burgemeester Jetty 
Eugster–van Bergeijk een Koninklijke Onderschei-
ding. Ook ons AVKP-lid Gerard van Kaathoven  
Gerard is sinds 1988 
actief lid van de 
Heemkundekring 
Schijndel en sinds 
2008 ook bestuurslid.  
Hij leidt de werkgroep 
Archeologie en heeft 
archeologie in Schijn-
del op de 'kaart' 
gezet. “Hij steekt veel 
tijd in het archeolo-
gisch veldonderzoek 
en het fotograferen 
van vondsten. Gedu-
rende de afgelopen jaren heeft hij bij de twee-
jaarlijkse heemmanifestaties een stand archeo-
logie ingericht en het publiek van informatie voor-
zien. Zijn onderzoeksresultaten van natuur en 
archeologie heeft hij op cd's vastgelegd. Gerard 
heeft in samenwerking met de Archeologische 
Vereniging Kempen en Peelland in het gebied 
Smaldonk in Schijndelbooronderzoek verricht. Van 
de resultaten is in het gemeentehuis een expositie 
gehouden. Hij heeft in samenwerking met de 
AVKP veldkarteringen en boringen verricht op een 

http://www.nw-m.nl/MapStichtingNwM/Stichting_start.html
http://www.nw-m.nl/MapStichtingNwM/Stichting_start.html
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tiental locaties in Schijndel. Hij was initiatiefnemer 
om een archeologische waardenkaart Schijndel op 
te stellen samen met de gemeente Schijndel. Hij 
heeft feitelijk onderzoek gedaan en fotomateriaal 
aangeleverd, bij mensen thuis vondsten achter-
haald en op kaart gezet. Hij maakte van alle 
belangrijke zaken foto's en registreerde data en 
aantallen. In opdracht van de gemeente heeft de 
Heemkundekring een boek geschreven over het 
Schijndel Landschap. Hij nam ook het initiatief om 
de vondsten van hoge archeologische waarde te 
laten conserveren om die dan te kunnen tonen aan 
het publiek. Hij heeft een grote bijdrage geleverd 
aan het boek Goud in Schijndel wat handelt over: 
"Archeologie en historie van Schijndel", een 
Brabants dorp tussen 1600 en 1800. Hij heeft in 
2004 ervoor gezorgd dat in het kader van de 
aanleg van een transportleiding van het Water-
schap Aa en Maas toch nog een archeologisch 
onderzoek kon worden verricht. In 2006 heeft 
betrokkene met een schoolklas verder onderzoek 
gedaan naar de restanten van een Kapel die in de 
18e eeuw aan het Kapeleind heeft gestaan. Hij 
gaat ook naar scholen om archeologie en daarmee 
verband houdende historieover te brengen en 
betrekt leerlingen bij onderzoeken waardoor arche-
ologie meer begrijpelijk wordt en de interesse voor 
het cultureel erfgoed meer gaat leven bij de jeugd. 
Hij is betrokken geweest bij opgravingen in Sint 
Michielsgestel en Gemonde. Gerard zet zich ook in 
voor het behoud van de voor Schijndel en de regio 
zo bekende klompenindustrie en om daarvoor een 
museum op te richten. 2009 - heden 
Penningmeester van de Stichting Beleefbare 
Geschiedenis in Het Groene Woud. Gerard zorgt 
voor uitvoering van en ontwikkelt, samen met 
bestuur en andere partijen, historisch belangrijke 
projecten om die weer in het landschap en op de 
juiste plaats, binnen de gemeenten die deel 
uitmaken van Het Groene Woud, terug te 
brengen.” Uiteraard heeft Gerard nog meer 
bestuursfuncties bekleed, meer hierover leest u op 
http://www.tvschijndel.nl/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=15595&Itemid=44 
 

Valkenswaard 
Een aantal vrijwilligers waaronder ons AVKP lid 
Piet Janssens zet zich elke dinsdagochtend in om 
namens de stichting Op den Rösheuvel de oude 
begraafplaats aan de kerkhofstraat te Valken-
swaard te onderhouden. De stichting heeft tot doel 
de fysieke instandhouding van funeraire waarden, 
zowel op zichzelf alsmede hun ruimtelijke context; 
de kennis op het gebied van funeraire cultuur; de 
beleving van funeraire waarden op recreatief, toe-
ristisch en educatief terrein.  

Deze begraafplaats is niet alleen een belangrijke 
cultuur historische plek in het dorp maar ook 
archeologisch is deze van groot belang. Om-
streeks 1500 werd hier namelijk het eerste tast-
bare kerkgebouw van Valkenswaard eenzaam tus-
sen de akkers gebouwd. De contouren van de kerk 
zijn in de jaren negentig middels stenen op het 
maaiveld zichtbaar gemaakt. Volgens zegslieden 
is de oorspronkelijke oude fundering nog aan-
wezig. Nader archeologisch onderzoek zal kunnen 
aantonen of zich ook hier mogelijk onder deze 
restanten de eerste middeleeuwse nederzetting 
van Valkenswaard bevindt zoals opgravingen 
gedurende het Kempenproject in Dommelen 
hebben aangetoond. Meer informatie is te vinden 
op www.opdenrosheuvel.nl 

 
 
Tot slot is sinds enkele weken de website 
www.valkenswaardvandaag.nl online. Geïnteres-
seerden kunnen op deze site voor allerlei infor-
matie over de archieven, archeologie en histo-
rische geografie over de gemeente Valkenswaard 
terecht. De site heeft al meer dan 100 unieke 
bezoekers waar onder gemeenten, archeologische 
bureaus en andere geïnteresseerden mogen 
verwelkomen.  
Bas Verbeek 

http://www.tvschijndel.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=15595&Itemid=44
http://www.tvschijndel.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=15595&Itemid=44
file://192.168.10.4/users/evdsteen/AVKP/ledenbrief/2012/nr%2045/www.opdenrosheuvel.nl
http://www.valkenswaardvandaag.nl/
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TENTOONSTELLING ARCHEOLOGIE CATHARINAKERK 
 
 
In 2005 en 2006 heeft op het pleintje pal voor de 
Catharinakerk een intensieve opgraving plaatsge-
vonden. Er werden zowel bakstenen funderingen 
gevonden van het koor van de middeleeuwse kerk 
als overblijfselen van meer dan duizend begra-
vingen. Ook zijn er bijna 70 duizend voorwerpen 
verzameld. Bijzonder was dat van zo’n 380 begra-
vingen DNA-monsters werden verzameld (en in-
middels zijn onderzocht). De middeleeuwse kerk is 
in 1860 afgebroken, de huidige kerk is in 1867 in 
gebruik genomen. 
 
Dit jaar zal vijf maanden lang, van medio juli tot 
medio december, in het koor van de huidige 
Catharinakerk een tentoonstelling staan opgesteld 
waarin de resultaten van dit onderzoek worden 
uitgebeeld. Er worden uiteraard ook veel vondsten 
tentoongesteld waaronder een door Huub de Jong 
en Dirk Vlasblom vervaardigde reconstructie van 

het tijdens de opgraving gevonden gedeelte van 
een doopvont uit de veertiende of vijftiende eeuw. 
Voor het eerst wordt ook de door Ine Boermans 
vervaardigde forensische gezichtsreconstructie ge-
toond van ‘Katalijn.’ De tentoonstelling is ontwor-
pen, nader vormgegeven en helemaal gebouwd 
door de veelzijdige Laurens Mulkens. Laurens is 
voor dit doel gedetacheerd bij de gemeente Eind-
hoven. De tentoonstelling, waarvan de vormgeving 
geïnspireerd is door de opgegraven middeleeuwse 
funderingen, is elke dag gratis toegankelijk van 10 
tot 17 uur. 
 
Inmiddels is ook de verslaglegging van het onder-
zoek gereed. De resultaten zullen in oktober tij-
dens een publiekscongres worden gepresenteerd 
in de Catharinakerk. Tevens zal dan de lang ver-
wachte dikke bundel over de resultaten van deze 
opgraving verschijnen. 

 

 
Foto gemaakt door en met 6x Laurens Mulkens waar werkt aan de tentoonstelling 

 
 
 
 
 

  



14 

ARCHEOLOOP LANGS DE MAASHORST 
 
 
Op zondag 15 april verzamelde zich een aardig 
groepje archeolopers in het Bezoekerscentrum 
Maashorst waar Goof van Eijk ons opwachtte. 
Onder genot van koffie met gebak gaf Goof een 
korte uitleg over dit grootste aaneengesloten 
natuurgebied van Brabant.Een betere gids konden 
wij ons niet wensen want Goof is de lokale deskun-
dige bij uitstek en hij had de tocht terdege voor-
bereid. 
We gaan op pad langs de westzijde van dit hoger 
gelegen gebied (horst) waarvan de bodem bestaat 
uit grove zanden met veel grind en grotere keien. 
Fijne zanden hebben de ernaast gelegen lagere 
gebieden (slenken) deels dicht gestoven waardoor 
de grootste hoogteverschillen wel verdwenen zijn. 
In feite loop je over breuklijnen in de ondergrond. 
Toch herken je veel in het landschap van de 
geologische processen die zich hebben afge-
speeld. Goof wijst ons erop zoals op “solifuctie”. 
Plekken waar ontdooide grondmassa’s aan de op-
pervlakte langzaam over de permanent bevroren 
ondergrond afgegleden zijn naar de slenken. 
 

 
 
Hier aan de randen van de horst moeten zich in de 
(pre-)historie mensen thuis hebben gevoeld want 
er is een overvloed aan sporen terug te vinden. 
Eerst gaan we op pad naar een concentratie 
grafheuvels waarvan de ouderdom niet geheel 
vaststaat omdat ze zich voor de restauratie in een 
slechte staat te bevonden. Aangetast door dierlijke 
ingravingen, de aanleg van rabatten, omgewaaide 
bomen en een brandgang die dwars door een 
grafheuvel was aangelegd. Maar gelukkig is alles 
nu geconsolideerd en zal er ooit nog wel nader 
onderzoek plaats vinden. Na een stevige tippel 
noordwaarts moeten we even onder de snelweg 
door om bij het Vorstengraf van Oss te komen. 
Deze enorme heuvel werd in 1933 door Holwerda 

onderzocht nadat er 
enkele “potten” wa-
ren gevonden. Het 
Vorstengraf bevatte 
een bronzen wijn-
emmer (situla) 
waarin zich een 
kromgesmeed 
ijzeren Mindelheim-
zwaard (versierd met goud) uit 700 v.Chr. bevond. 
Het zwaard is één van de oudste ijzeren 
voorwerpen van Nederland en geen ander in 
Nederland gevonden zwaard uit de prehistorie is 
afgewerkt met goud. In het oor-sprongsgebied 
(Zuid-Duitsland) werden zwaarden niet gebogen of 
werden ze gebroken, wat waar-schijnlijk gebeurde 
om te voorkomen dat de geest van de overledene 
het zwaard nog kon gebruiken. De vondst is 
overgebracht naar het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden

. 
De plek raakte in verge-

telheid en er werd zelfs een autosloperij en 
woonwagenkamp op aangelegd. Het Vorstengraf 
werd in 1997 herontdekt en verder onderzocht. Er 
was nog maar een kwart van de heuvel bewaard 
gebleven, de rest is verloren gegaan door wegen-
aanleg. Nu is er in ieder geval een prachtig monu-
ment van gemaakt waaraan je goed kunt zien dat 
“de vorst in zijn emmer” werd bijgezet in een veel 
oudere grafheuvel uit 1800 v. Chr. Een bijzetting 
met respect voor zijn voorganger zo ‘n 1000 jaar 
eerder! 
Terug in het natuurgebied lopen we naar de 
oostelijke akkers bij Nistelrode waar bij de aanleg 
van de A50 Eindhoven–Oss uitgebreide opgravin-
gen hebben plaatsgevonden. Niet dat er nu nog 
wat van te zien is maar Goof van Eijk toonde ons 
de tekeningen van de opgraving en de situatie ter 
plekke. Hier werd dus het grootste depot van 
bronzen vaatwerk uit de Romeinse tijd uit ons 
land gevonden. Bijzonder is wel dat er een ver-
storing uit de middeleeuwen tot vlak naast dit 
depot is aangetroffen. Hebben die middeleeuwers 
hier ook al wat rijkdommen opgedolven; of is dat 
puur toeval? Veel bewoningssporen werden er ook 
zeer recent nog gevonden bij de nieuwbouwwijk 
Zwarte Molen waarvan de opgravingssleuven 
vorige week werden dicht gegooid. De resultaten 
van het onderzoek wachten we af maar zijn 
veelbelovend: huisplattegronden van porticuswo-
ningen, waterputten en karrensporen, o.a. uit de 
Romeinse tijd. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brons
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emmer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzer_%28element%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaard_%28wapen%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goud
http://nl.wikipedia.org/wiki/700_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum_van_Oudheden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum_van_Oudheden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leiden
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We lopen terug naar het bezoekerscentrum en 
verlangen wel naar wat beschutting en warmte 
want het is een gure wandeldag. Als toetje wacht 
ons echter nog een vorstengraf, of is het een vor-
stin?, op een kortgeleden geheel opgegraven 
‘Grafveld Slabroek’ vol gerestaureerde grafheu-
vels en graven. Het geeft een forse indruk van hoe 
uitgestrekt dit soort begraafplaatsen moet zijn 
geweest. Het ziet er allemaal nog wat steriel uit 
omdat het hele terrein ontdaan is van de toplaag 
en nu bezaaid ligt met riviergrind en keien die hier 
aan de oppervlakte komen. Ook interessant vanuit 
geologisch oogpunt. Vanaf de midden bronstijd 
(1500 v.Chr) tot in de Romeinse tijd is dit grafveld 
in gebruik geweest met als piek de periode 800-
500 v. Chr. als urnenveld. Interessant is dat het 
terrein wordt doorsneden door een greppel met 
wal die ooit de grens aangaf tussen het Hertogdom 
Brabant, waar Nistelrode deel van uit maakte, en 

het Land van Ravenstein. Ook die zijn gerecon-
strueerd.  
Met dank aan Goof van Eijk voor de prachtige 
wandeling en de berg informatie die hij ons gaf. 
Die is ook na te lezen in het boek over deze 
boeiende streek: “Verleden van een bewogen 
landschap. Landschaps- en bewoningsgeschie-
denis van de Maashorst”. En voor wie er verder in 
wil duiken kan onderstaande sites raadplegen:  
http://www.grafheuvels.nl/slabroek.php 
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-
dataset:47584 
http://www.slabroek.nl/diversiteit.html 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstengraf_%28Oss%2
9 
http://www.archol.nl/project.php?id=66 
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/educatie
/media/Lesmateriaal_Vorst_Vorstin_Maashorst.pdf 
 
Herbert Vorwerk 

 
 
 
 
 

LEZING OVER ERFGOEDKAART DOOR RIA BERKVENS 
 
 
Op woensdag 4 juli houdt regioarcheoloog Ria 
Berkvens van SRE Milieudienst een lezing over 
erfgoedkaarten. Van 2009 tot en met 2011 is de 
SRE Milieudienst bezig geweest met het maken 
van gemeentelijke erfgoedkaarten voor de ge-
meenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, 
Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck, 
Waalre en Valkenswaard en inmiddels ook voor 
Geldrop-Mierlo en Laar-beek.  
In deze erfgoedkaart zijn zowel de archeologische 
als de cultuurhistorische waarden en verwachtin-
gen opgenomen. Samen met het beleidsplan 
archeologie vormt de erfgoedkaart de basis voor 
het gemeentelijke erfgoedbeleid voor de komende 
jaren in deze gemeenten.  
Zonder hulp van de lokale heemkundekringen en 
IVN, maar ook amateurarcheologen, was samen-
stelling van deze kaarten niet mogelijk geweest. 
De erfgoedkaart ontsluit op detailniveau informatie 
over onder meer het gebouwde erfgoed, 
archeologische vindplaatsen, cultuurlandschap-
pen, wegen-en waterlopen, zowel dat wat nog 

steeds aanwezig is als ook datgene wat 
verdwenen is. Daarbij is het erfgoed onderverdeeld 
in thema’s en subthema’s waardoor het mogelijk is 
om op zowel regio-naal als lokaal niveau zicht te 
krijgen over bijvoorbeeld de ligging en hoeveelheid 
Bronstijd grafheu-vels, watermolens, tramhaltes, 
grenspalen en middeleeuwse hoeven.  
Het is voor iedereen – medewerkers van de ge-
meenten, bestuurders, maar ook de inwoners – 
mogelijk om de erfgoedkaart te raadplegen via: 
http://atlas.sre.nl/archeologie. Met deze regionale 
erfgoedkaart is de SRE langzaamaan een begrip 
in de regio geworden en steun en toeverlaat voor 
vele gemeenten in de regio op het gebied van 
erfgoed waaronder archeologie.  
Ria Berkvens, regionaal archeoloog van de SRE 
Milieudienst, licht de tot stand koming van de erf-
goedkaart toe, en legt uit hoe deze in elkaar steekt 
en hoe de kaart te raadplegen en te gebruiken is. 
Datum: woensdag 4 juli om 20.00 uur  
Plaats: Deken van Somerenstraat 6  

 
 
 

 
 

http://www.grafheuvels.nl/slabroek.php
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:47584
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:47584
http://www.slabroek.nl/diversiteit.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstengraf_%28Oss%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstengraf_%28Oss%29
http://www.archol.nl/project.php?id=66
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/educatie/media/Lesmateriaal_Vorst_Vorstin_Maashorst.pdf
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/educatie/media/Lesmateriaal_Vorst_Vorstin_Maashorst.pdf
http://atlas.sre.nl/archeologie
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VAKANTIETIP: CULTUURHISTORISCHE FIETSTOCHT DOOR EERSEL 
 
 
Zaterdag 12 mei is de erfgoedroute Eersel. Een 
cultuurhistorische fietstocht verschenen. Deze rijk 
geïllustreerde fietsroute begint in het hart van 
Eersel. Daarna leidt de route van 38 kilometer door 
vier van De Acht Zaligheden. Tijdens deze fiets-
tocht maakt men kennis met de historische rijkdom 
die het kleinschalige landschap, net buiten het 
snelst geïndustrialiseerde deel van de provincie 
Noord-Brabant, te bieden heeft. 
 
Achtergrond van de erfgoedroute 
Archeologisch onderzoek in de Kempen heeft in de 
tweede helft van de twintigste eeuw vele 
ontdekkingen opgeleverd. Overblijfselen uit het 
ver-leden, zoals de vele grafheuvels uit de 
bronstijd, zijn duidelijk zichtbaar aanwezig in het 
huidige landschap. Voor veel mensen was er 
behoefte aan een goede beschrijving van deze 
plaatsen en het omringende landschap. Al in 1994 
verscheen er een fietsroute langs karakteristieke 
Kempische dorpen. Deze route richtte zich vooral 
op de archeologische vondsten. Als snel ontston-
den de eerste plannen voor de uitbreiding van de 
route, waarin naast archeologie ook ruimschoots 
aandacht was voor de cultuurhistorie van de 
streek. Uitgeverij Matrijs heeft deze plannen over-
genomen en de nieuwe cultuurhistorische fiets-
tocht is inmiddels een feit. 
 
De erfgoedroute  
De fietstocht voert langs tal van zichtbare objecten 
en minder tastbare zaken uit de geschiedenis, 
zoals de volksverhalen over kabouterkoning Kyrië. 
De erfgoedroute begint in het hart van Eersel, een 
authentiek baandorp waar ooit teuten huisden. De 
route neemt de fietser vervolgens mee op een 
tocht over dekzandruggen en langs beekdalen. 
Hoog op de dekzandruggen, soms zelf op het 
stuifzand, zijn vele prachtige prehistorische graf-
heuvels te zien. De fietser komt langs kleine en 
flinke exemplaren, zoals de grafheuvel van Hoo-
geloon. Het Kempische landschap is eveneens 
bezaaid met tekens die wijzen op het Rijke 
Roomse leven. De fietstocht leidt dan ook langs de 
echte bakens in het landschap, de losstaande 
middeleeuwse kerktorens, en vele katholieke 
kapelletjes. Daarnaast voert de fietstocht langs de 
prachtige historische dorpen Steensel, Knegsel, 
Vessem en Duizel, de vrijheid Zandoerle en de 
plek in Hoogeloon waar in de tweede eeuw na 
Christus een invloedrijke man een imposant 

gebouw liet bouwen, een ‘luxe herenboerderij naar 
Romeins model’.  

 
Boekgegevens 
Eersel. Een cultuurhistorische fietsroute door 
Liesbeth Theunissen en Mat Theunissen, 13 x 21 
cm., 72 blz., genaaid gebrocheerd, ISBN 978 94 
6148 013 2, rijk geïllustreerd in kleur, € 9,95. Vanaf 
12 mei verkrijgbaar via de boekhandel en 
www.erfgoedroute.nl. 
 
Reeds verschenen erfgoedroutes in de provincie 
Noord-Brabant: Oss. Een cultuurhistorische fiets-
tocht; Ravenstein. Een cultuurhistorische fiets-
tocht; Het oude Land van Aalburg. Een cultuur-
historische fietstocht. 
 
Wilt u een recensie 
exemplaar ontvan-
gen of in contact 
komen met een 
van de auteurs? 
Neem dan contact 
op met Uitgeverij 
Matrijs, Denise van 
Bennekom, pers & 
publiciteit,  
Postbus 670,  
3500 AR Utrecht, 
030 2343148 
verkoop@matrijs.c
om 

 

http://www.erfgoedroute.nl/
mailto:verkoop@matrijs.com
mailto:verkoop@matrijs.com


17 

EXCURSIE NAAR MAASTRICHT EN HEERLEN 
 
 

 

 
Op de eerste zaterdag van juni reden we onder 
zonnig en winderig weer naar Zuid-Limburg voor 
een architectonische en cultuurhistorische excur-
sie. Eerst bezochten we het Informatiecentrum A2 
Maastricht in stadion de Geusselt. In dit centrum 
wordt met behulp van een maquette, folders en 
filmmateriaal uitgelegd hoe de verbouwing van de 
snelweg bij de stad in zijn werk gaat. Bij het graven 
van de tunnelbak kwamen allerlei archeologische 
vondsten tevoorschijn zoals een ring en aarde-
werk. Deze vondsten liggen tentoongesteld in een 
vitrinekast in het infocentrum. Gelukkig voor ons 
was het open dag in het kader van de Dag van de 
Bouw. Op de website You Tube is een kort filmpje 
te vinden over de archeologische kant van de 
verbouwing. Na dit bezoek reden we door een 
mooi glooiend landschap naar Heerlen. Terwijl een 
wielerkoers door de stad aan de gang was, liepen 
we langs beeldbepalende panden. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw had de provincie als 
doel om een nieuwe rijksmonumenten te selec-
teren, gebouwd tussen 1850 en 1940. Daarvoor 

werden medewerkers op pad gestuurd om te 
kijken wat op de lijst terecht kon komen. Onze 
vice-voorzitter Ellen was een van die mensen en 
kan uit eigen ervaring vertellen. De twee bekend-
ste gebouwen waren het voormalige warenhuis 
Schunck en de bioscoop Royal van architect 
Peutz. Beiden zijn in jaren dertig stijl behouden 
gebleven en van binnen de moeite waard om te 
zien. Verder zagen we kenmerkende gevels van 
diversen architecten. Na deze interessante 
uiteenzetting namen we een heerlijke lunch op het 
dakterras van het glaspaleis Schunck. Daar viel op 
dat de stad compact en in velen stijlen is gebouwd. 
Na de lunch bezochten we het Thermenmuseum. 
Hier kan men de restanten van het Romeinse 
badhuis zien die in 1940 ontdekt is. Erachter is een 
nieuwe tentoonstelling over het dagelijkse leven in 
de Romeinse tijd. Vooral voor kinderen is er een 
spannende tijdelijke tentoonstelling over archeolo-
gie in Limburg. Het leek net of het alleen open was 
voor ons omdat wij bijna de enigste bezoekers 
waren. Na enige mijmeringen over hoe het 2000 
jaar geleden op die plek geweest zou zijn, zochten 
we nog een terras op. Als laatste pakten we de 
auto’s en reden naar het mijnwerkersdorp 
Grasbroek. Daar liepen we langs huizen die 
gebouwd waren voor mijnwerkers, beambten, 
ingenieurs en de directie. Daarbij werden allerlei 
voorzieningen zoals een buurthuis niet vergeten. 
Nadat we het groene, gietijzeren voormalige 
mijnhoofd-kantoor hadden gezien werd het tijd om 
naar Eindhoven terug te rijden..  
 
Frank de Kleyn 
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VAKANTIETIP: MIDDELEEUWSE KERKTOREN ROUTE 
 
 
Zondag 13 mei 2012 is bij de oude toren van 
Stiphout de Middeleeuwse Kerktoren Route geo-
pend. Vele kerken van middeleeuwse oor-sprong 
zijn verdwenen. Enkele kerken en kerktorens in 
Zuidoost Brabant hebben de roerige eeuwen 
echter doorstaan en staan nog altijd als een baken 
in het landschap. Deze relicten zijn uniek voor 
Noord-Brabant en zeldzaam in Nederland. Ze 
kunnen ons vele (historisch) waardevolle verhalen 
vertellen. Die verhalen zijn nu te beleven door 
middel van de Middeleeuwse Kerktoren Route. De 
Middeleeuwse Kerktoren Route is een fietsroute 
die 9 middeleeuwse locaties in Helmond, 
Laarbeek, Geldrop-Mierlo en Nuenen met elkaar 
verbindt. De route is 38 km lang en loopt door het 
prachtige Peellandschap.   
 
De kerktorens stonden in de middeleeuwen  nog 
niet alleen. De kerk met kerk toren waren in die tijd 
het centrum van de gemeenschap. Maar in de loop 
van de middeleeuwen treden om diverse redenen 
grote veranderingen op in het zandlandschap van 
Brabant met betrekking tot de ruimtelijke ontwikke-
ling van de dorpen. In veel dorpen verschuift de 
bewoning naar een andere plek. De kerk bleef 
achter op de oorspronkelijke plaats en kwam 
midden op het akkergebied te staan. Met name in 
het Rijk van Dommel en Aa, waar de locaties van 
de route zich bevinden, treffen we opvallend veel 
dorpen aan waar de ontwikkeling verlopen is vol-
gens dit model. 
 
Het betreft kerken en kerktorens in de stijl van de 
Kempische Gotiek. De kerken met hun imposante 
torens waren in verhouding tot de kleine dorpen 
enorm. De schaal en verspreiding van kerken en 
de kerktorens in Noord-Brabant was voor die 
periode ook echt ongekend. Voor bezoekers uit het 
buitenland was een bezoek aan Brabant als het 
bezoek van een hedendaagse dorpeling aan een 
grote metropool met veel wolkenkrabbers. Er zijn 
gevallen bekend uit waar men in Brabant vanaf 
één plek 12 imposante kerktorens tegelijk kon 
zien. 
 
Zo kwamen de kerken dus geïsoleerd in de akkers 
te liggen. Maar hoe kwam die toren dan alleen te 
staan? Na de 80-jarige oorlog in de 17

e
 eeuw 

kwamen de oude kerken in handen van de gere-
formeerden. De katholieken werd toegestaan om 
schuurkerken te bouwen, die veelal in of aan de 
rand van de belangrijkste nederzetting werd 

gebouwd, en die nu de huidige dorpskernen 
vormen. 
Het kleine aantal gereformeerden blijkt nauwelijks 
in staat de oude kerken goed te onderhouden. 
Langzaam komen ze te vervallen. De kerktoren 
zelf werd vaak wel onderhouden, omdat de toren 
diende als bewaarplaats van de belangrijke dorps-
papieren en de kerkklokken ook hun functie bleven 
houden. Na de Franse tijd kwam de vrijheid van 
godsdienst terug, maar in veel gevallen werden de  
niet meer in gebruik genomen omdat de katho-
lieken ergens anders nieuwe kerken hadden 
gebouwd. Ze kwamen nog verder te vervallen. In 
veel gevallen blijft de kerktoren alleen in de akkers 
achter, soms wordt ook die afgebroken om de 
stenen te kunnen hergebruiken. 
 

Toen Van Gogh in Nuenen werkte stond de oude 
toren nog overeind 
 
De route & locaties 
Vanaf de Oude Toren in Stiphout loopt de route 
door Brandevoort naar de Heilige Luciakerk van 
Mierlo. Met de Heilige Luciakerk in de rug, ver-
volgt de route zich naar de kerklocatie Tomakker 
in Nuenen. Van de Tomakker in Nuenen leidt de 
route u naar de Oude toren van Nederwetten en  
van hieruit weer naar de St. Clemenskerk van 
Gerwen. Vanaf die locatie gaat de route verder 
naar de kerklocatie ’t Hof in Lieshout. Daarna 
rijdt u via de toren van Beek naar de kerk-
locaties van Aarle en die van Rixtel en van Rixtel 
weer terug naar Stiphout. Er zijn locaties in de 
route opgenomen waar nog de hele middeleeuwse 
kerk te zien is. Maar er zijn ook kerklocaties waar 
niets meer te zien is van de plek waar de kerk ooit 
stond. Bij iedere locatie staat een informatiebord. 
De informatieborden geven uitleg over de locaties 
en de omgeving. Onderaan het bord staat een QR-
code, die verwijst naar de pagina op de website, 
waar nog  meer informatie te vinden is over de 
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betreffende locatie. Deze informatie zal in de loop 
der tijd steeds verder worden aangevuld aan de 
hand van nieuwe kennis die we verzamelen. Meer 
informatie over de kerklocaties, de torens en de 
route is te vinden op www.kerkenindepeel.sre.nl.  
 

De Middeleeuwse Kerktoren Route is een initiatief 
van de Stichting Archeologisch Samenwerkings-
verband en is met hulp van de SRE Milieudienst 
en de gemeenten Helmond, Laarbeek, Geldrop-
Mierlo en Nuenen opgezet. 
Ria Berkvens  

 
 
 
 
 

DE DOMMEL DOOR EINDHOVEN 
 
 
Op 8 juli verschijnt een rijk geïllustreerd boek over 
de diverse betekenissen van de Dommel in 
Eindhoven. Het boek is geschreven door Nico Arts, 
Jan Vlemmix en Piet van den Heuvel en bevat 
allerlei gegevens over de oorsprong, monding, 
ouderdom, archeologie en de gebruiksgeschie-

denis van de Dommel. Speciale aandacht wordt 
gegeven aan de recente schoonmaak van deze 
stadsrivier. Het boek wordt uitgeven door drukkerij 
en uitgeverij Lecturis in Eindhoven en is voor 
minder dan 20 euro verkrijgbaar in de boekhandel. 

 

 

 

 

 

OPGRAVING BEST-AARLE AFGEROND 
 
 
In het najaar van 2011 en de lente van 2012 deed 
een team archeologen van Archeologisch Onder-
zoek Leiden (Archol bv) en Diachron UvA bv 
opgravingen in Aarle in de gemeente Best. Op 
deze plek konden de archeologen in een groot 
gebied de bewoningsgeschiedenis en het landge-
bruik over een periode van enkele duizenden jaren 
onderzoeken. Een bijzondere situatie, want vanaf 
de late bronstijd tot nu is er bijna continu bewoning 
geweest in Aarle.  
 
Boerenerven uit de late prehistorie 
Verspreid over het hele onderzoeksgebied ontdek-
ten de archeologen sporen van gebouwen uit de 
late bronstijd tot en met de late ijzertijd (1100 
v.Chr. – 19 v.Chr.). In totaal herkenden ze 21 hou-
ten boerderijen waarvan de constructiepalen alleen 
nog als verkleuringen in de grond zichtbaar waren. 
De 21 boerderijen waren niet tegelijkertijd be-
woond. Een boerderij ging vaak maar 30 jaar mee, 
en ook als de omliggende grond was uitgeput door 
de akkerbouwproductie trok de boer met zijn 
familie verder om ergens anders een nieuwe boer-
derij te bouwen.  
In de loop van de tijd moeten hier ongeveer 200 
kleinere gebouwtjes gestaan hebben. Het grootste 

deel ervan werd waarschijnlijk gebruikt als opslag-
plaats, onder andere voor de oogst. Bijzonder uit 
deze periode zijn de vele waterputten. Hun houten 
bekistingen zijn onder de grondwaterspiegel goed 
bewaard gebleven. Elk boerenerf had zijn eigen 
waterput. De houten onderdelen van de waterput-
ten zullen tijdens het vervolgonderzoek nog een 
schat aan informatie opleveren over houtgebruik, 
bouwwijzen en technologie in de prehistorie.  

 
De donkere vierkantjes en kringen zijn de greppels die 
de mensen om een grafheuvel heen groeven. Foto: 
Archol.  

http://www.kerkenindepeel.sre.nl/
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Omdat hout zelden bewaard blijft, is hierover nog 
weinig bekend. In een van de prehistorische water-
putten was zelfs nog een houten trapje bewaard 
gebleven. Daarnaast ontdekten de archeologen 
dat in Aarle ijzer is gewonnen. Ze vonden een res-
tant van een smeltoven. Sporen van ijzerproductie 
uit deze periode zijn uniek, omdat voorwerpen van 
ijzer zelf al nauwelijks gevonden worden.  
 
Begraven onder heuvels in de ijzertijd 
Naast sporen van nederzettingen zijn in het gebied 
ook de resten van een groot grafveld uit de 
midden- en late ijzertijd (500 v.Chr. – 19 v.Chr.) 
opgegraven. Het grafveld bestond in die tijd uit een 
groep kleine heuveltjes waaronder crematieresten 
van de doden waren begraven. Om de heuvels 
heen lagen vierkante of ronde greppels. Van deze 
greppels vonden de archeologen de sporen terug. 
Doordat boeren hier later eeuwenlang hebben 
geploegd, is er van de crematieresten (en eventu-
ele bijgiften) niks meer over. Wel lagen er in een 
van de greppels scherven van aardewerken pot-
ten. Het aardewerk zou van een urn kunnen zijn, 
die waarschijnlijk door het ploegen verplaatst is. 
Het grafveld in Aarle bestaat in totaal uit sporen 
van wel 30 grafheuvels. Daarmee is het een van 
de grotere grafvelden uit deze periode die in de 
provincie Noord-Brabant onderzocht zijn.  
 
Grote huizen in de Romeinse tijd 
In de 1

ste
 eeuw n.Chr. ontstond een nieuwe neder-

zetting op een andere plek dan de prehistorische 
boerderijen. Het betreffende gebied lag op een 
vruchtbare leemrijke dekzandrug, en keek naar het 
noorden uit op het lager gelegen broek- en 
beemdengebied tussen Best-Oirschot en Boxtel.  
De archeologen vonden hier 29 zwaar gefun- 
deerde boerderijen uit de 1

ste
 tot en met de 3

de
 

eeuw n.Chr. De palen die de grote boerderijen 
ondersteunden waren in sommige gevallen tot een 
diepte van 1,5 meter gefundeerd. Ook van schuren 
en opslagplaatsen vonden de archeologen sporen 
terug. Uit deze periode kwamen vijf waterputten 
aan het licht. In één geval ging het om een 
vierkante constructie van massieve eiken balken 
die nog tot een hoogte van meer dan 2 meter 
bewaard was gebleven. 
Een opvallend verschil met de bewoning uit de 
prehistorie is dat de nederzettingen plaatsvaster 
lijken te zijn. Huizen werden na een aantal jaar 
vervangen, maar bleven op dezelfde plek staan. 
Waarschijnlijk beschikten de bewoners over de 
kennis om de akkergronden vruchtbaar te houden. 
In een aantal boerderijen bevond zich in het 
oostelijke deel over de gehele breedte van de 
plattegrond een grote rechthoekige verkleuring. De 

interpretatie van deze verkleuringen is niet 
duidelijk. Misschien waren er verdiepte stallen 
binnen de boerderijen, net als bij de potstallen uit 
de nieuwe tijd (zie “Hoe Aarle ontstond” hieronder).  

 
Archeologen graven een Romeinse waterput op. Foto: 
Archol. 

 
Tijdens de opgraving zijn grondmonsters genomen 
van de verkleuringen. Analyse daarvan zal meer 
inzicht geven in de samenstelling. In de verkleu-
ringen troffen de archeologen ook veel vondsten 
aan. Verder onderzoek naar de vondsten zal iets 
meer kunnen zeggen over de bewoners van de 
grote boerderijen. Ook zal dan duidelijk worden of 
er een verband te leggen is met de vermeende 
Romeinse villa bij Straten in Oirschot, enkele 
honderden meters ten westen van deze nederzet-
ting in Aarle. In de 3

de
 eeuw verlieten de mensen 

om nog onbekende redenen het gebied. Aarle blijft 
dan een paar eeuwen onbewoond. 
 
Begraven in het ijzertijd grafveld 
Tussen de grafgreppels van het grafveld uit de 
ijzertijd ontdekten de archeologen verschillende 
sporen uit de Romeinse tijd. Dit betekent waar-
schijnlijk dat de nieuwe bewoners uit de Romeinse 
tijd het grafveld ook gebruikten voor hun grafritu-
elen. Het kan zijn dat een deel van de gevonden 
greppels zelfs in de Romeinse tijd zijn aangelegd.  
 
Het vroege christendom en heidense gebruiken 
In Best woonde de heilige Odulphus, waarnaar de 
Odulphuskerk is vernoemd. Hij begon zijn carrière 
eind 8

ste
 eeuw als pastoor in Best. Later stichtte hij 

een klooster in Friesland. In dezelfde periode raak-
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te het gebied bij Aarle weer bewoond. Hier zijn 
sporen van twee erven teruggevonden. Het chris-
tendom had toen al zijn intrede gedaan in het land, 
maar toch vonden de archeologen iets wat waar-
schijnlijk te maken heeft met een heidens ritueel: in 
een kuil lagen tien onderkaken van runderen en 
een omgekeerde pot. Andere botresten van runde-
ren werden niet gevonden. De mensen moeten de 
onderkaken voor een speciale gelegenheid verza-
meld hebben. De pot was nog compleet. Waarom 
de mensen juist deze botten in een kuil hebben 
begraven is nog een raadsel, maar vermoedelijk 
gaat het om een ritueel om een van de natuur-
goden gunstig te stemmen.  

 
Archeoloog Johan Verspay bij de vondst van de 
omgekeerde pot uit de middeleeuwen. Foto: Diachron. 

 
Hoe Aarle ontstond 
Vanaf de 8

ste
 eeuw is het gebied doorlopend be-

woond. Archeologen vonden overblijfselen van 
boerderijen van de 9

de
 tot en met de 20

ste
 eeuw. In 

de 12
de

 eeuw breidden de boeren het akkergebied 
uit. Hiervoor verlieten ze de erven en vestigden ze 
zich ten zuiden van het kavelblok. In de 13

de
 – 15

de
 

eeuw verhuisden de mensen nog verder naar het 
zuiden. Vanaf ongeveer de 16

de
 eeuw blijven de 

boerderijen drie eeuwen staan. Behalve de plaats 
van de erven vonden de archeo-logen ook 
aanwijzingen dat de manieren waarop de mensen 
landbouw bedrijven en het landschap gebruiken 
ingrijpend veranderde in de loop van de tijd. 
Bijzonder informatief was de ont-dekking van een 
reeks potstallen. Een potstal is een stal waarin de 
mest wordt opgepot. Op gezette tijden wordt de 
mest bedekt met een nieuwe laag stro. Door deze 
manier van werken komt het vee steeds hoger te 
staan. Als het mengsel van mest en stro een be-
paalde hoogte heeft bereikt, wordt de stal geleegd. 
De boer verspreidt daarna de mest over de akkers. 
Door de ontdekking van de verschillende potstallen 
hebben de onderzoekers eindelijk zicht gekregen 

op de ontwikkeling van deze bijzondere stalvorm 
die later een kenmerkend onderdeel zou zijn van 
het Brabantse boerenbedrijf. 

 
Tussen de archeologen staat een metershoge waterput 
gemaakt van een uitgeholde eiken boom uit de 
middeleeuwen. Foto: Diachron.  

 
Het onderzoek in Best heeft vele tastbare over-
blijfselen uit het verleden opgeleverd. De meest 
indrukwekkende zijn misschien wel de waterputten 
gemaakt van uitgeholde boomstammen, waar van 
de houten putschachten soms nog 3 meter op-
gaand hout bewaard was. Bijzonder was ook een 
fraaie fluit uit een vogelbot. 

 
Middeleeuwse fluit gemaakt van een vogelbot, net 
opgegraven onderuit een waterput. Foto: SRE 
Milieudienst. 

 
Open dagen 
Dat het verleden van Aarle ook nu op veel 
belangstelling mag rekenen, werd duidelijk bij de 
verschillende open dagen die in het najaar van 
2011 en het voorjaar van 2012 plaatsvonden. Jong 
en oud kwam de archeologische ontdekkingen met 
eigen ogen bekijken of ging zelf op zoek naar 
archeologische vondsten. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stal_(bouwwerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stro
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Belangstelling tijdens de open dag in mei 2012. 
Archeoloog Johan Verspay geeft uitleg bij de live-
opgraving van een waterput. Foto: Hazenberg 

Archeologie. 
 

Conclusies van het onderzoek 
De opgraving was slechts het eerste deel van het 
onderzoek. Nu worden de sporen en vondsten 
geanalyseerd. Grondmonsters zullen door specia-
listen in het laboratorium onderzocht worden om 
meer te weten te komen over onder andere de 
dateringen, de landbouwgewassen en de veesta-
pel. De archeologen denken uiterlijk over twee jaar 
klaar te zijn met het onderzoek. Op 9 oktober ge-
ven zij een lezing bij heemkundekring Dye van 
Best en begin volgend jaar zal een eerste presen-
tatie van de vondsten op een symposium worden 
gepresenteerd. 
 
Ria Berkvens 

 
 
 
 

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK IN BEST AARLE 
 
 
Vorig jaar heb ik tien weken voor Diachron in Best-
Aarle gewerkt. Gewerkt, dus van 's morgens 08.00 
uur tot dat de groep Diachron rond 17.00 uur naar 
huis ging.Van mijn kant moet ik eerlijk zeggen, na 
5 jaar niet meer gewerkt te hebben, was het 
zwaar, maar ik was maar twee keer te laat 
vanwege files. Zoals je ziet staat er niet als 
vrijwilliger tussen en ik wil jullie toch wel even het 
verschil uitleggen. Je doet 9 uur per dag wat je 
wordt opgedragen, als er op 30 meter afstand een 
prachtige potstal wordt opgegraven waarin 14 
lagen zitten, ga je niet daar bij kijken, zoals wij dat 
als vrijwilligers doen, maar ga je door met de je 
opdracht. Ook het verzamelen van scherven, zoals 
wij dat graag doen, op Waterdael III was elke 
scherf geld waard, hier na een stuk van de bodem 
of bovenrand was dat voldoende want ze wisten 
dan wat voor soort pot het was. Door het goede 
voorwerk van Martijn, +/- 250 proefsleuven was 
bekend waar wat lag, prehistorie, Romeins en de 
hele middeleeuwen. Archol deed de prehistorische 

en Romeinse en Diachron deed de middeleeuwse 
opgravingen. Natuurlijk veel mooie dingen gezien, 
waaronder een waterput ijzertijd, waarvan zes 
meter onder het maaiveld nog steeds goed 
bewaarde balken in de grond zaten, uit die put 
kwam een hakhouweel van hertengewei en de 
potstal met 14 lagen enz. enz.. Met de metaal-
detector is er weinig uitgekomen, een zilveren en 
+/- 15 koper of bronzen, een speldje dat ik niet 
meer gezien heb toen het schoongemaakt was. De 
andere vrijwilliger die voor Archol Prehistorie en 
Romeins deed klaagde ook dat er weinig vondsten 
waren, dus het lag niet aan mij. Jammer vond ik 
het dat ik na de winterstop niet meer nodig was, 
als ik ergens aan begin maak ik het ook graag af. 
Van wat er gevonden is na de winterstop moet ik 
ook uit de krant en Ria's verslag lezen. Maar alles 
bij elkaar was het een prachtige opgraving en heb 
ik weer vele nieuwe contacten opgedaan. 
 
Willem van den Bosch 
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hovense weg) komt niet voor behoud in aanmer-
king. 
 
ADC 
ADC rapport 2997 
Bladel de Smis 
Een archeologische begeleiding conform protocol 
IVO-P 
Auteur: T.J.Obdam 
ADC, 2011 
Conclusie: Archeologische resten van bewoning uit 
de Late Middeleeuwen B(1250-1500) tot en met de 
Nieuwe tijd C (1850-heden) aangetroffen. 
 
BAAC Bilan  
BAAC Bilan rapport 2011/ B 1425. 
Geldrop Mierlo – 3 , Huize Bethanië. 
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archeologisch vervolgonderzoek. 
 

 

http://www.tabakspijp.nl/
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VAN DE LEESPLANK  
 
 

Huize Betanië, Geldrop Mierlo - 3 
 
BAAC Bilan rapport 2011/ B 1425 
Auteur: M. Mostert met bijdrage van diverse 
auteurs onder andere Theo de Jong 
 
Rapport over de opgraving, waarbij sporen uit 
verschillende perioden zijn gevonden. Uit de 

Romeinse tijd, Vroege en volle Middeleeuwen. Het 
plangebied heeft een hoge archeologische ver-
wachting. 
Het is een lezenswaardig onderzoek, dat een goed 
overzicht geeft van een archeologische begelei-
ding met duidelijke verslaglegging. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

ARCHEOLOGIE IN3 D 
 
 
Vanuit twee kanten kregen we tips over Archeo-
logie in 3D ondermeer over de de Leidsche Rijn. 
De twee tips zijn hieronder opgenomen.  
 

Via de Domtoren...  
De bouwwereld is zo ongeveer begonnen om pro-
jecten in 3D te presenteren aan het publiek.  
Tegenwoordig blijft de archeologie niet achter en 
schakelen bureaus in om mooie en toegankelijke 
presentaties te laten maken. Deze presentaties 
kunnen gaan over de bouwhistorie van panden of 
hoe een nederzetting er uit gezien zou kunnen 
hebben. Een goed voorbeeld is de website 
www.bouwdomtoren.nl van de gemeente Utrecht.  
 

 
Fundament domtoren rond 1320 

 
Deze website is nog in opbouw maar in de eerste 
resultaten wordt onder andere de bouw van de 
Domtoren nagebootst. Tevens zijn ook resultaten 

te zien van een opgraving naar een Middeleeuws 
dorp bij Leidsche Rijntunnel. Voor degenen die 
archiefonderzoek willen gaan doen voor bijvoor-
beeld de familiestamboom is er sinds kort een 
website om het hoe en wat uit te leggen van 
archiefinstellingen. Dit is te vinden onder 
www.OnsDNA.nl. 
Frank de Kleyn 
 

...naar het Dorp aan de rivier 

 
Dorp aan de rivier 

Dorp aan de rivier is ook te vinden op facebook:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3780
87058906528.77105.283616908353544&type=1 
 
via de LinkedIngroup Ambtenaar 2.0: 
http://www.linkedin.com/groups/Middeleeuws-dorp-
onder-A2-tunnel-111114.S.124716744) 
 
En de uitgebreide pdf- brochure via 
http://www.utrecht.nl/images/DSO/monumenten/pu
blicaties/Publieksbrochures/Publieksbrochure_Dor
p_aan_de_rivier_november_2010.pdf 
Joost Geraets 

http://www.bouwdomtoren.nl/
http://www.onsdna.nl/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.378087058906528.77105.283616908353544&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.378087058906528.77105.283616908353544&type=1
http://www.linkedin.com/groups/Middeleeuws-dorp-onder-A2-tunnel-111114.S.124716744
http://www.linkedin.com/groups/Middeleeuws-dorp-onder-A2-tunnel-111114.S.124716744
http://www.utrecht.nl/images/DSO/monumenten/publicaties/Publieksbrochures/Publieksbrochure_Dorp_aan_de_rivier_november_2010.pdf
http://www.utrecht.nl/images/DSO/monumenten/publicaties/Publieksbrochures/Publieksbrochure_Dorp_aan_de_rivier_november_2010.pdf
http://www.utrecht.nl/images/DSO/monumenten/publicaties/Publieksbrochures/Publieksbrochure_Dorp_aan_de_rivier_november_2010.pdf
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ERFGOED IN BEELD: AUGMENTED REALITY OP JE SMARTPHONE 
 

 

In de toekomst gaat de mobiele telefoon een grote 
rol spelen. Veel informatie zal via de telefoon 
worden aangeboden en opgevraagd. Een smart-
phone biedt nu al een prachtige gebruiks-
vriendelijke manier om locatiegegevens te tonen: 
Augmented Reality (AR). Voorwaarden om aug-
mented reality toe te kunnen passen is het gebruik 
van een smartphone (voorzien van internet-
verbinding, camera, GPS-ontvanger, kompas en 
AR-browser). Deze telefoons, zoals de iPhone, 
Samsung Galaxy, HTC Desire, worden reeds in 
grote getale door consumenten aangeschaft. Meer 
dan 1/3 van de Nederlanders is inmiddels in bezit 
van een smartphone. 
 
Layar is één van de 
browserapplicaties 
voor Augmented Rea-
lity (Verrijkte werke-
lijkheid). Layar toont 
punten in de omge-
ving waar je je op dat 
moment bevindt en 
waarover informatie 
beschikbaar is. Door 
op een punt (icoon) te 
klikken kun je die 
informatie opvragen. 

 
AR biedt de mogelijkheid om erfgoedinformatie ter 
plekke via smartphones toegankelijk te maken. 
Daarvoor zijn er al bestaande systemen te 
gebruiken. De informatie over erfgoedobjecten in 
een omgeving die via AR beschikbaar wordt 
gemaakt, staat op een website, die daarvoor is 
ingericht. Zo’n website is een bron van informatie 
die te raadplegen is op de normale manier via 
internet, maar ook op de nieuwe generatie mobiele 
telefoons. Je kunt de erfgoed informatie ook op 
een smartphone raadplegen. De toegevoegde 
waarde van AR is dat de objectinformatie in de 
directe omgeving waar je op dat moment staat, op 
te vragen is: klik op het icoon en je ontdekt de 
geschiedenis achter het gebouw, de bolle akker, 
het grenspaaltje etc. Je weet tegelijkertijd waar je 
bent, want AR toont je een kaart op basis van 
google.maps en een mogelijkheid om de route 
naar een verderop gelegen object te zien. 
 
AR is natuurlijk alleen te raadplegen als de 
informatie beschikbaar is via een gekoppelde 
website. In veel AR toepassingen voor erfgoed 
worden de websites ingericht op basisi van een 
wiki: een openbare encyclopedie die is samen-

gesteld met behulp van de software van wikipedia. 
Het grote voordeel van die software is dat allerlei 
partijen en personen nuttige informatie aan het 
systeem kunnne toevoegen. De websites zijn 
interactief en de informatie is daarom makkeljk uit 
te breiden.Daarnaast is het mogelijk om op de 
website uit te breiden met andere erfgoed 
gegevens, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke 
erfgoedkaarten en de Cultuurhistorische Waarden-
kaart van de provincie Brabant.  
 
Meerwaarde van AR voor erfgoed 
Het doel van de erfgoed geowiki toepassing voor 
internet is, het openbaar beschikbaar maken van 
informatie over het erfgoed van een gemeente en 
een regio. Het is een zinvolle en nuttige informa-
tievoorziening voor de bewoners, die een bijdrage 
levert aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daar-
naast levert de informatievoorziening een belang-
rijke bijdrage aan de toeristisch-recreatieve moge-
lijkheden binnen de gemeente. Belangrijk daarbij is 
dat er een standaard systeem is, dat niet beperkt 
is tot een bepaalde gemeente, maar dat gemeen-
tegrens overstijgend gebruikt kan worden binnen 
een regio. Een standaardvoor-ziening zal meer bij-
dragen aan de toeristisch-recreatieve mogelijk-
heden van een gemeente en een regio.  
 
Erfgoed geowiki voor Zuidoost Brabant 
Eén van de toepassingen van AR is gerealiseerd 
via www.erfgoedgeowiki.nl, die via de AR-browser 
Layar toegankelijk is gemaakt. Het was een initia-
tief van de provincie Noord-Brabant en is als pilot 
uitgevoerd voor de gemeente Gemert-Bakel. De 
toepassing erfgoed geowiki bestaat uit een drietal 
componenten: 

 kaart op basis van google maps 

 wiki, interactieve website met erfgoedinfor-
matie 

 smartphone publicatie in Layar. 
 
Deze drie componenten vormen als het ware de 
infrastructuur voor de AR erfgoed. Het gaat daarbij 
om de voorwaarden om te komen tot een goed 
werkend systeem. Gezien de gewenste standaar-
disatie is het nodig om de infrastructuur over een 
groter gebied en gemeenschappelijk te realiseren. 
Behalve de technische voorzieningen moet 
daarnaast gewerkt worden aan de informatie over 
erfgoedobjecten. De publicatie van die informatie 
kan moeilijk regionaal plaatsvinden, maar zal 
hoofdzakelijk lokaal gestalte moeten krijgen. 

http://www.erfgoedgeowiki.nl/
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Heemkundekringen, historische verenigingen en 
belangenorganisaties kunnen de informatie sa-
menstellen en op de wiki publiceren. Veel heem-
kundekringen in de regio hebben ook daadwer-
kelijk belangstelling om daar een bijdrage aan te 
leveren, maar de infrastructuur kan door deze 
organisaties niet gerealiseerd worden. Als regio-
naal de nodige infrastructuur is gerealiseerd, 
kunnen de lokale organisaties vervolgens de 
inhoud leveren. 
 
Realisatie infrastructuur erfgoedgeowiki 
Via de SRE wordt een subsidie georganiseerd om 
de infrastructuur van de erfgoedgeowiki voor de 
gehele regio te realiseren. Dat betekent dat het 
daarna mogelijk is voor organisaties om informatie 
te publiceren over erfgoedelementen in de regio. 
Als vorm van cofinanciering wordt aan organisaties 
uit de erfgoedsector (eventueel ook andere 
partijen) gevraagd om zorg te dragen voor de 

inhoud van de website en/of door coördinatie 
daarvan op lokaal niveau te organiseren. 
Heemkundekringen en andere erfgoedorgani-
saties, maar ook de contactpersonen van de 
Archeologische Vereniging en de AVKP zelf, zijn of 
worden daarover benaderd en gevraagd om 
hiervoor een verklaring te ondertekenen. Tezijner-
tijd zal er dan voor die personen en organisaties 
die interesse hebben om input te leveren aan de 
Erfgoed Geowiki een informatiebijeenkomst met 
demo worden gegeven. 
 
Ria Berkvens, regioarcheoloog van de SRE 
Milieudienst en Jan Timmers van Stichting 
Archeologisch Samenwerkingsverband, hebben de 
Erfgoed Geowiki op de contactdag van de ACKP 
reeds toegelicht aan een ieder. Mochten er meer 
vragen zijn, dan kun je die natuurlijk stellen aan 
Ria Berkvens: R.Berkvens@milieudienst.sre.nl.

 
 
 
 
 

VAKANTIETIP: BELEEF DE GROOTE HEIDE 
 
 

mailto:R.Berkvens@milieudienst.sre.nl
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QR BELEVINGSROUTENETWERK BOVEN DOMMEL 
 
 
Genieten van cultuur, natuur en historie, in Boven-
Dommel kan het met behulp van QR. QR codes 
zijn quick response codes, of de ‘zwart en witte 
blokjes’, die gescand kunnen worden met mobiele 
toestellen. In totaal zijn er op 33 verschillende 
locaties in Boven-Dommel QR codes geplaatst op 
de bestaande wandelknooppuntpalen.  
De belevingsroute is een informatieve, beleefbare 
route die op een aantrekkelijke en laagdrempelige 
wijze cultuurhistorie en natuur in Boven-Dommel 
tot leven brengt. Wandelaars en fietsers kunnen 
stoppen bij een wandelknooppunt paal en op een 
makkelijke manier leuke informatie uit het gebied 
ontdekken. Het doel is bezoekers informeren over 
de aanwezige cultuurhistorie en ze tegelijkertijd in 
aanraking laten komen met nieuwe technologieën. 
Het idee is niet volledig nieuw, maar voor toeristen 
in het gebied is het een nieuwe manier om het 
gebied te beleven. De verhalen gaan over 
historische gebeurtenissen, vertelde streekver-
halen en de vele natuurwaarden die in het gebied 
te vinden zijn. Het meenemen van boeken en 
folders over de streek is verleden tijd! 
De QR locaties zijn terug te vinden in de ge-
meenten Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranen-
donk en Waalre. De route wordt mede mogelijk 
gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Streek-
gebied Boven-Dommel en de betrokken 
gemeenten.  
 
Enkele voorbeelden van verhalen die u op 
basis van de QR codes kunt vinden in Boven-
Dommel: 
 

Kasteel Heeze 
Rondom Kasteel Heeze gaat het verhaal dat de 
zoon van de heer van Heeze vermoedelijk een 
kopje kleiner is gemaakt. De zoon zou het plaatsje 
Sterksel, wat hij als geschenk had gekregen van 
zijn vader, verkocht hebben aan de abdij van 
Averbode. Van de schenkingsakte bestaat een 
zogenaamd falsum (vervalsing) waarbij je zou 
denken dat de schenking in 1172 plaatsvond terwijl 
dit in 1197 was. Het falsum is vermoedelijk 
gemaakt door de abt van Averbode om te voor-
komen dat er op basis van het toenmalige erfrecht 
door de familie een terugvordering zou kunnen 
gebeuren. Philips van Horne was de heer van 
Heeze-Leende. De familie van Horne kreeg 
Heeze-Leende in eigendom nadat de zoon van de 
heer van Heeze in de dertiende eeuw vermoord 
was. Van Horne was vermoedelijk getrouwd met 

een dochter van 
de heer van Hee-
ze. Overigens 
werd ook de heer 
van Heeze-
Leende samen 
met de graaf van 
Egmond aan het 
begin van de 
tachtig jarige oor-
log in Brussel 
onthoofd. Vervol-
gens staat er on-
der tekst een 
youtube filmpje 
over het kasteel 
van Heeze. 
Bezoekers kunnen via hun smartphone het filmpje 
afspelen en krijgen hierdoor een sfeerimpressie 
van het kasteel. Link: http://grooteheide.eu/qr?c=3  
 

De Heimolen, Leende 
Vroeger had ook Leende zijn eigen molen. Al van-
af de late middeleeuwen stond aan de rand van de 
Groote Heide een Korenmolen, De Heimolen ge-
naamd. In 1940 werd de molen door een hevige 
storm vernield. Nabij Leenderstrijp aan het 
Strijperpad werd de oorspronkelijke molen vanaf 
2003 herbouwt door twee enthousiaste Leende-
naren. De Heimolen is inmiddels herbouwd. (Bron: 
Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind 
Leende) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oude standerdmolen van Leende 

Link: http://grooteheide.eu/qr?c=13 
 
Neem voor meer informatie over het 
beleefroutenetwerk contact op met het streekhuis 
Boven-Dommel op Tel. 073 – 680 72 20. 

http://grooteheide.eu/qr?c=3
http://grooteheide.eu/qr?c=13


 

28 

DIVERSE VAKANTIETIPS 
 
 
Lang niet alles lijkt me -qua afstand- geschikt om 
te lopen, hoewel er zijn ook mensen die te voet 
naar Compostella lopen. 
 

Boxtel, St Michielsgestel, Esch 
Fietstocht over Romeinen in dit gebied met 2 
musea en grote informatiepanelen langs de weg. 
http://heemkundeboxtel.nl/beginpagina/boxtel-
cultuurhistorie/romeinen/romeinen-vvv-brochure-
romeinse-fietsroute De tentoonstelling over Romei-
nen in het Oertijd Museum loopt tot medio septem-
ber 2012. 
 

Heerlen, Thermenmuseum 
De tentoonstelling in Heerlen over het hele verhaal 
van de Romeinen in Zuid Limburg. Zie tentoon-
stellingen lijstje op de landelijke AWN-site. 

Guedelon, Zuid Frankrijk 
Wel ver weg, maar als je toch in één ruk naar Zuid 
Frankrijk pleegt te rijden, een mooie stop halver-
wege: Guedelon. Het is echt iets voor practische 
archeologen: Zo,n 160 km ten Zuidoosten van 
Parijs wordt vanuit het niets een nieuw kasteel 
gebouwd met de technieken van het jaar 1230. Het 
publiek is er meer dan welkom, want met amper 10 
euro per bezoeker worden ruim 40 werklozen 
omgeschoold tot smid, touwslager, steenhouwer, 
metselaar.  

 
Zelf heb ik het meest genoten van de stucadoors 
die de specie tegen de muur smeten, zelf onder de 
spetters kwamen te zitten maar wel intens plezier 
hadden in hun werk. Je kan er niet even vlug langs 
gaan, want er is zoveel te zien, te leren en te 
genieten op deze bouwplaats dat je pas na een 
halve dag er weer aan denkt om terug te gaan 
naar 2012.  
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/
1813734/2010/10/29/Bouwen-op-z-rsquo-n-
middeleeuws.dhtml Kijk op: http://www.guedelon.fr/ 
 
Tips van deburen 
http://www.awn18.nl/tentoonstellingen.html 
 
Dik Bol 

 
 
 
 

RO-GROEP 
 
 

Vervolg beroep bij RvS over Eersel 
Naar aanleiding van ons beroep tegen een vrijstel-
lingsgrens van 50 cm voor agrarische gebieden 
met een archeologische verwachtings-waarde in 
Eersel heeft de Afdeling bestuursrecht van de RvS 
op 18 november vorig jaar een voorlopige uit-
spraak gedaan. De gemeente kreeg de opdracht 
onderzoek te doen naar de mate waarin agrarische 
gronden verstoord zijn en zo nodig een nieuw 
besluit te nemen. Op 3 april heeft de gemeente-
raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd 
vastgesteld. Er is uitgebreid onderzoek gedaan 
naar archeologische waarden en verstoringen, als 
onderdeel van de Erfgoedkaarten die de SRE voor 
de Kempengemeenten heeft opgesteld. Gebieden 
die in het verleden o.a. door agrarisch gebruik 

verstoord zijn, zijn geïnventariseerd en hebben 
een aangepaste archeologische verwachting ge-
kregen. Merkwaardig genoeg blijft de gemeente 
echter bij haar beleid ook de gebieden waarvan 
verstoring niet is aangetoond, toch een onder-
zoeksvrijstelling tot 50 cm te geven. De argu-
menten die de gemeente daarvoor geeft kloppen 
ons inziens niet. De RvS biedt ons de mogelijkheid 
daarop te reageren en we hebben opnieuw beroep 
aangetekend tegen dit besluit van de gemeente-
raad. We houden jullie op de hoogte van het ver-
dere verloop. Wie onze bewaren tegen het besluit 
van de gemeente wil inzien kan die opvragen bij 
Tonnie van de Rijdt (vdrijd@iae.nl of tel. 040 
2415910) 
 

http://heemkundeboxtel.nl/beginpagina/boxtel-cultuurhistorie/romeinen/romeinen-vvv-brochure-romeinse-fietsroute
http://heemkundeboxtel.nl/beginpagina/boxtel-cultuurhistorie/romeinen/romeinen-vvv-brochure-romeinse-fietsroute
http://heemkundeboxtel.nl/beginpagina/boxtel-cultuurhistorie/romeinen/romeinen-vvv-brochure-romeinse-fietsroute
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1813734/2010/10/29/Bouwen-op-z-rsquo-n-middeleeuws.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1813734/2010/10/29/Bouwen-op-z-rsquo-n-middeleeuws.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1813734/2010/10/29/Bouwen-op-z-rsquo-n-middeleeuws.dhtml
http://www.guedelon.fr/
http://www.awn18.nl/tentoonstellingen.html
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Zienswijze Bestemmingsplan Buiten-
gebied Uden 
De gemeente Uden heeft nog altijd geen archeo-
logiebeleid en in de afgelopen periode hebben we 
al herhaaldelijk gereageerd op onvoldoende aan-
dacht voor archeologie bij diverse plannen. Zo ook 
nu weer bij het voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied. De gemeente heeft alleen de CHW-
kaart van de provincie gebruikt voor het bepalen 
van archeologische waarden. Die kaart is echter 
daarvoor te grofmazig, waardoor sommige gebie-
den ten onrechte wel en andere ten onrechte niet 
een archeologische bescherming krijgen. Verder 
heeft de gemeente, ongeacht de aard van de 
verwachting overal een onderzoeksverplichting bij 
verstoringen vanaf 250 m2 en 50 cm diepte 
bepaald. Dit zonder eigen beleid en dus zonder 
verdere onderbouwing. We hebben over dat voor-
ontwerp een zienswijze gegeven en adviseren de 
gemeente alsnog een archeologische waarden-
kaart te laten maken en een daarbij passend 
beleid. De gemeente is dat ook wel van plan. Het 
is voor ons echter zeer de vraag of en hoe dat dan 
zijn doorwerking gaat krijgen in dit bestem-
mingsplan. Deze zienswijze is samen met de 
heemkundekring Uden ingediend en is nog niet 
definitief. 
 

Verstoringsdiepte blijft hot item 
Niet alleen in Eersel en Bergeijk (zie tekst van 
Frank Smit) speelt de discussie over de diepte-
grens voor verstoringen door grondwerkzaam-
heden op agrarische gebieden met een archeolo-

gische verwachting. Dit is in veel gemeenten in 
ons werkgebied aan de orde. In verschillende ge-
meenten ligt de grens reeds op 50 cm, omdat er 
geen heemkundekringen of archeologische werk-
groepen in actie zijn gekomen. Maar ook als die 
actie er wel is. is het resultaat beperkt. Zo bijvoor-
beeld in Cranendonck waar een zienswijze bij het 
erfgoedbeleid, niet is overgenomen.  
Deze kwestie speelt op veel meer plaatsen in het 
land. We volgens de uitkomsten van deze 
discussie en houden jullie op de hoogte. 
 

Website letopjeerfgoed.nl  
Dit is een website voor iedereen die het belang 
van onder- en bovengronds cultureel erfgoed wil 
behartigen. De website is opgezet door Erfgoed-
vereniging Heemschut, ondersteund door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen. De website geeft uitleg over wat je als 
individu, of nog beter als groep, kunt doen om 
waardevolle gebouwen en archeologische vind-
plaatsen te behouden voor de toekomst en hoe je 
kunt opkomen voor het waardevolle landschap en 
het monumentale groen om je heen. De AWN was, 
via Tonnie van de Rijdt vertegenwoordigd in de 
projectgroep voor het opzetten van deze website, 
De bij de AWN reeds opgebouwde kennis over 
erfgoedbehoud en ruimtelijke ordening is voor de 
website benut. We gaan zorgen dat er een goede 
koppeling komt met onze eigen AWB-website voor 
de specifiek voor archeologie relevante informatie. 
De website is 27 juni feestelijk gepresenteerd door 
het ministerie en Heemschut. 

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 

AVKP is rechtspersoon 
Sinds de statutenwijziging van de AWN vorig jaar, 
hebben afdelingen de mogelijkheid een eigen 
rechtspersoon te worden. Wij hebben daar als 
eerste afdeling ook gebruik van gemaakt. Op 21 
maart is de ledenvergadering van de afdeling 
akkoord gegaan met het voorstel en zijn de 
conceptstatuten vastgesteld. Het AWN-hoofdbe-
stuur heeft deze statuten goedgekeurd, waarna op 
11 juni jongstleden dit notarieel is vastgelegd. 
Enkele jaren geleden hebben we de Stichting 
Steun AVKP opgericht om donaties aan onze 
vereniging beter te kunnen beheren en te kunnen 
optreden als rechtspersoon bij contracten en bij 

bezwaar en beroepsschriften. De relatie AVKP-
Steunstichting was altijd moeilijk uit te leggen. De 
Steunstichting zal nu te zijner tijd worden opge-
heven. 
 

AVKP-regiodag in Helmond 
Op 16 juni was de opkomst groter dan verwacht. 
Bijna alle contactpersonen, bestuurs- en RO-
groepleden zijn om 12 uur aangeschoven aan de 
vergadertafels in Il Borgo in Helmond. Minimaal 
één keer per jaar komt dit gezelschap bij elkaar om 
informatie en nieuwtjes uit te wisselen. Onder het 
genot van een lekker lunch én onder het mooie 
middeleeuwse dak zijn actuele thema’s besproken: 



 

30 

Toezicht en handhaving van archeologische 
voorschriften én Verstoringsdiepte in agrarische 
gebieden.  
Bij toezicht en handhaving is vooral een oproep 
gedaan om bestemmingsplannen te bekijken op 
archeologische eisen en de uitvoering te volgen.  
Zoals bekend is de verstoringsdiepte is in meer-
dere gemeenten een probleem. Sterke lobbies van 
agrariërs naar raadsleden leiden soms tot bijge-
stelde besluitvorming. Maar niet voor alle agra-
rische gebieden is 50 cm een bezwaar. Lokale 
kennis, nuancering en overleg zijn nodig. Weten 
wat je hebt en dan pas handelen.  
Ria Berkvens gaf uitleg over Geowiki en deed een 
oproep om gegevens aan te leveren. (zie ook 
pagina 25). Vervolgens gaf elke contactpersoon 
een korte toelichting op de ontwikkelingen in zijn of 
haar gemeente.  
Daarna was het woord aan Theo de Jong, 
stadsarcheoloog van Helmond. Theo gaf uitleg 
over de bouwhistorie van de locatie, het oudste 
huis van Helmond (zie ook pagina 10). Echt een 
bezoek waard (voor zolder, kelder en koffie). Via 

een steegje naar het kasteel van Helmond. Ook 
hier liepen we via de kelder naar zolder, ook waar 
een bezoeker normaal niet komt.  Het was weer een 
leerzame middag én twee leuke vakantietips. 

 
 
 
 

 

Foto’s van boven naar onder en van 
links naar rechts: 
Theo geeft uitleg na de vergadering,  
Mat bestudeert de drie oren kannen 
in de kelder van Il Borgo, 
Op het dak van het kasteel. 
De kappen van Il Borgo en van het 
kasteel en een foto vanaf het dak van 
het kasteel 


