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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

SEPTEMBER 
Wo 5 Lezing over de Eindhovense collectie en 

haar educatieve waarde door Nico Arts* 
Wo 5 Lezing opgraving Aarle door Ria Berkvens 

in Best* 
Do 6 Presentatie regionale Erfgoedkaarten, 

Oude Kerkje Middelbeers* 
Za 22 Excursie Aardenburg** 
 

OKTOBER 
Maand van de geschiedenis, thema: Arm en rijk 
Di 2  Lezingencylus over Arm en Rijk***,*  
Za 6 Studiedag Metaal in Zwolle* 
Zo 7 Archeoloop Eindhoven* 
Di 9 Rondleiding ACE over Arm en Rijk***,* 

Zo 14 Archeoloop Nuenen* 
Wo 24 Lezing onderwaterarcheologie door Peter 

Seinen* 
Ma 29 Grondig bekeken, Den Bosch* 
 

NOVEMBER 
Za 3 Excursie, bestemming nader te bepalen 
16/17 Reuvensdagen 
 
Over de activiteiten met  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
drie sterren*** zijn ihkv de maand van de geschie-
denis 

 
WIST U DAT... 
 

... u de tentoonstelling over de opgraving op het plein vóór de Catharinakerk in 
Eindhoven dit najaar niet mag missen 

... deze te bezichtingen is op dinsdag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur en op 
    zaterdag van 10.00-15.00 uur, achterin de Catharinakerk  
..  deze tentoonstelling dankzij Laurens Mulkens weer prachtig is vormgegeven  

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

 
 

 

 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

     28 augustus 2012

September September September September
Wk Wk Wk Wk

36 37 38 39

Ma 3 AC-vergadering 10  17 24

Di 4 11  18 25

Wo 5 Nico Arts 12 19 26

Do 6 Oude Kerkje 13 20 27

Vr 7  14 21 28

Za 8 15 22 Excursie Aardenburg 29

Zo 9  16  23  30

Oktober Oktober Oktober Oktober
Wk Wk Wk Wk

40 41 42 43

Ma 1  8 15 22

Di 2 Maand van de Geschiedenis 9 Maand van de Geschiedenis 16 23

Wo 3 Bestuursvergadering 10 17 24 Peter

Do 4  11  18 25

Vr 5  12  19 26

Za 6 Deskundigheidsbevordering 13 20 27

Zo 7 Archeoloop Eindhoven 14 21 28

Oktober November November November November
Wk Wk Wk Wk

44 45 46 47

Ma 29 Grondigbekeken Den Bosch 5  12 19  

Di 30 6  13 20  

Wo 31 AC-vergadering 7 14 Bestuursvergadering 21  

Do 1  8 15 22

Vr 2  9 16 Reuvensdagen 23

Za 3 Excursie 10 17 Reuvensdagen 24

Zo 4 11  18 25  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
5 sep, Nico Arts, lezing Collectie & Educatie 
Tijdens een korte lezing met dia's geeft Nico 
Arts op woensdagavond 5 september een inlei-
ding op de educatieve betekenis van de collec-
tie archeologische vondsten in het Archeolo-
gisch Centrum te Eindhoven. 
 
2 en 9 oktober lezingen en rondleiding: 
Maand van de Geschiedenis (oktober) 
Het thema van de “Maand van de Geschie-
denis” is dit jaar: arm & rijk. 
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/ 
Het ACE gaat hieraan bijdragen met een lezin-
gencyclus op 2 oktober door Nico Arts, Theo 
de Jong en Hans-Martin Don en een rondlei-
ding door het het gebouw van het Archeolo-
gisch Centrum op 9 oktober. Nadere informatie 
volgt. 
 
23 oktober, 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... 
Alle lezingen beginnen om 20 uur aan de 
Deken van Somerenstraat 6 in Eindhoven. 
 
Let op: De lezing over de opgraving Aerle van 
Ria Berkvens vindt plaats in Best. 
 

Archeoloop  
Archeoloop Nuenen verzet naar 20 januari  
De eerder aangekondige Archeoloop van 14 
oktober aanstaande wordt verzet naar 20 janu-
ari 2013. Het wordt dan een historische winter-
wandeling in het mooie Nuenen. Nader bericht 
hierover volgt. 

 
7 oktober Archeoloop Eindhoven 
Deze Archeoloop ‘in ontwikkeling’ gaat door 
Eindhoven en start op zondag 7 oktober om 10 
uur vanaf de Markt. Uw gids is deskundige 
Wim van Hoof. Aanmelden is niet nodig.  
Meer informatie leest u verderop. 

 
 
 
 
 

VELDWERK 

 
 

Puzzelen met Romeinse potscherven 
De komende maanden wordt op woensdagavon-
den gewerkt aan het vondstmateriaal van de eer-
der dit jaar opgegraven nederzetting uit de Ro-
meinse tijd. Dit werk bestaat voorlopig in hoofd-

zaak uit het aan elkaar passen van de bijna 3000 
potscherven die tijdens de opgraving zijn verza-
meld. Dit levert bijzondere resultaten op, waarover 
later meer. 

 
 
 
 
 

http://www.maandvandegeschiedenis.nl/
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO  
door Ria Berkvens, regioarcheoloog SRE Milieudienst. 

 
Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 

uitvoeringsperiode 

Nuenen – Park Kerkstraat (archeologische 
begeleiding) 

?? Zomer-najaar 2012 

Hoogeloon – Kerkakkers (opgraving 
Romeinse villaterrein!) 

Vrije Universiteit Amster-
dam 

Najaar 2012 

Knegsel – Poelenloop (proefsleuven) ?? ?? 

Valkenswaard – Dommelkwartier (opgraving 
en proefsleuven) 

?? ?? 

Knegsel – Centrumplan fase 1 (pro-
efsleuven) 

?? 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) 

?? ?? 

Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? ?? 

Bergeijk – Mr. Pankenstraat (archeologische 
begeleiding) 

?? Sept. 2012- april 2013 

Aarle-Rixtel – Heindertweg (archeologische 
begeleiding) 

IDDS? Zomer 2012 

Lieshout – Grotenhof (proefsleuven) IDDS? Zomer 2012 

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

Steensel – beekdal Gender ?? ?? 

Casteren – beekdal Wagenbroeks Loopje ?? ?? 

Mierlo – Nuenen – Hooidonkse Beek 
Gulbergen 

?? ?? 

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 
 
 

Tentoonstelling en lezing in Best  
Tot het recente verleden werd er weinig aandacht 
aan archeologie besteed in Best. In de jaren dertig 
van de vorige eeuw werd een urnenveld opge-
graven. Daarna kwamen sporadisch kleine vond-
sten tevoorschijn. Tot het moment kwam dat Best 
tot een groeigemeente werd aangewezen en er 
woningen gebouw moesten worden. Met de nieu-
we wetgeving over archeologie in de hand werd 
een archeologisch beleidsplan vastgelegd.  
Inmiddels heeft de gemeente proefsleuvenonder-
zoeken en opgravingen laten uitvoeren door 
commerciële bedrijven. Dit heeft nieuwe resultaten 
naar boven gehaald over de lokale geschiedenis. 
Om te laten kunnen zien wat de bodem prijs heeft 
gegeven is in een gedeelte van de Bestwijzer een 
archeologische tentoonstelling opgebouwd. Het is 
een resultaat van een goede samenwerking tussen 
de gemeente en de heemkundekring Dye van 
Best, medeondersteund door AVKP. Natuurlijk zijn 
de urnen en deurkalf die beschreven werden in de 
vorige editie van AVKP-Actueel te bezichtigen. 
Ook zijn recente vondsten uit Aarle en Dijkstraten 
zoals de houten trap en een deel van een houten 
waterput te zien.  
 

 

De tentoonstelling duurt tot 13 september 2012 en 
is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur te be-
zoeken in Bestwijzer, gebouw Zonnewende, Naza-
rethstraat 173 in Best.  
Op 5 september geeft regio-archeoloog Ria Berk-
vens in een zaal in dit gebouw vanaf 19.30 uur een 
lezing over de lokale archeologie. Graag vooraf 
aanmelden via c.domenie@gembest of 0499-
360911. 
Frank de Kleyn  

 
Studiemateriaal uit Aalst 
In juli heeft Vincent van der Veen in het kader van 
zijn studie archeologie aan de Universiteit van Leu-
ven een maand stage gelopen in het Archeolo-
gisch Centrum te Eindhoven. Als onderdeel van 
die stage heeft hij een beschrijving gemaakt van 
de enkele duizenden vondsten die in de jaren 
1985-1995 door Appie van der Weijde (1945-2011) 
te Aalst zijn gevonden. Een groot deel van die 
vondsten wijst op een Frans legerkampje uit de tijd 
van Napoleon. Deze vondsten zijn in 2010 en 2011 
door vrijwilligers op woensdagavonden reeds ge-
sorteerd en globaal geinventariseerd. De door Vin-
cent gemaakte beschrijving zal de komende maan-
den verder worden uitgewerkt tot zijn masters 
scriptie. 
Nico Arts 
 

Start uitvoering Kaboutersberg 
Op 13 augustus is, ter afronding van het beekher-
stel Kleine Beerze, Waterschap De Dommel ge-
start met de bouw van de Kaboutersberg in Hoo-
geloon. De Kaboutersberg is de naam van een 
voormalige grafheuvel uit de Romeinse Tijd. Een 
enthousiaste werkgroep heeft zich de afgelopen 
jaren ingezet om dit stuk cultuurhistorie weer 
beleefbaar te maken door natuur en cultuurhistorie 
te combineren. Nu grond, geld en vergunningen 
beschikbaar zijn, kunnen de plannen verwezenlijkt 
worden. De nieuwe Kaboutersberg zal echter geen 
dienst meer doen als grafheuvel, maar als onder-
komen voor vleermuizen. Vanaf november 2012 is 
de Kaboutersberg weer zichtbaar in het beekdal 
van de Kleine Beerze. 
 

mailto:c.domenie@gembest
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In het begin van het jaar zijn reeds enige bomen 
verwijderd (zie foto). Nu dan de grondwerkzaam-
heden, zoals het graven van de vleermuizen-
kelder en het graven van een poel. Vervolgens 
komt de heuvel terug in het dal van de Kleine 
Beerze. Rondom de heuvel komt een muurtje van 
natuursteen dat mede door vrijwilligers gemetseld 
wordt.  
Bart Beex 

 
Opgraving Bubble: overzichtelijk aantal 
vondsten 
Eind juni en begin juli is op het terrein van de thans 
in aanbouw zijnde 'Bubble' een opgraving uitge-
voerd door het bedrijf BAAC te 's -Hertogenbosch. 
Het terrein ligt op de gedempte stadsgracht van 
Eindhoven. Tijdens de opgraving zijn onder meer 
enkele looiputten uit de achttiende of negentiende 
eeuw gevonden. Het aantal vondsten is niet erg 
groot maar er bevinden zich wel enkele bijzondere 
bij: een krom ijzeren mes met een houten handvat 
en passende scherven van een glazen trechter. 
Nico Arts 
 

Tentoonstelling Catharinakerk 
In augustus is in het koor van de Catharinakerk in 
het centrum van Eindhoven een bijzonder vormge-
geven tentoonstelling ingericht. Deze gaat over de 
archeologie van de middeleeuwse voorganger van 
deze kerk. Vooralsnog zal deze tentoonstelling 
blijven staan tot en met november 2012 en is van 
dinsdag t/m zaterdag 10-16 uur (op zaterdag 10-15 
uur) gratis te bezichtigen. De tentoonstelling trekt 
veel publiek, naar schatting minstens enkele 
honderden per dag, waaronder opvallend veel niet-
Nederlanders. 
Nico Arts 

 

Geen vuiltje aan de lucht bij 
archeologisch rijksmonument 
Naar aanleiding van mogelijke aantasting van dit 
archeologisch monument door aspergeteelt heeft 
de Erfgoedinspectie, Susanne Boogert, zich in de 
zaak verdiept. Haar conclusie is dat de bodem tot 
slechts 50 cm diep is bewerkt. Pachter en teeltdes-
kundige vonden dieper ploegen niet nodig vanwe-
ge de goede doorlaatbaarheid van de bodem.  
 

 
 
Alleen als dieper dan 70 cm wordt geploegd is er 
een vergunning voor de werkzaamheden nodig. 
Hiermee is helderheid geboden en tevens de ge-
wenste nulmeting vastgesteld voor de SRE-
beleidskaart waarin bedoeld gebied stond aange-
merkt als ‘mogelijk verstoord’.  
Bart Beex 
 

Uden-centrum  
In het centrum van Uden is men momenteel druk 
bezig met de voorbereidingen van de bouw van  
een groot nieuw warenhuiscomplex. Er is een tien-
tal panden gesloopt, de bodem is gesaneerd en er 
wordt een weg verlegd. Na de sanering heeft Bu-
reau RAAP een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 
dat binnen het nieuwe wegcunet geprojecteerd 
was. Zoals te verwachten viel bleken de intensieve 
bewoning, de sloopactiviteiten en de bodemsane-
ring tot een flinke verstoring van de ondergrond 
geleid te hebben. Van de oudere bewoning res-
teerden alleen nog de onderste gedeelten van een 
aantal waterputten. Deze putten maakten ooit deel 
uit van de percelen die aan de huidige Kerkstraat 
gelegen waren. De twee meest recente putten wa-
ren uit baksteen opgetrokken en dateerden waar-
schijnlijk uit de 19de of het begin van de 20ste 
eeuw. Zij zijn verder niet onderzocht. Twee andere 
putten bleken uit plaggen opgebouwd te zijn. Zoals 
gebruikelijk waren deze op de velg van een oud 
karrewiel gefundeerd. Het meest interessant was 
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de vondst van een put waarvan de wand uit 
opeengestapelde veldkeien was opgetrokken. Ook 
nu weer gefundeerd op een karrewiel. Het is inmid-
dels de vierde put van een dergelijke constructie 
die binnen de oude kern van Uden is opgegraven. 
Daarnaast zijn ook nog eens twee “lege”  putten 
gevonden waarvan de keien hoogstwaarschijnlijk 
waren hergebruikt in de putten die er naast lagen. 
De keien zullen ongetwijfeld afkomstig zijn van de 
oude Maasafzettingen (Formatie van Beegden) die 
in Uden op meerdere plaatsen aan de oppervlakte 
liggen. In de vulling van de keienput bevonden zich 
scherven die allemaal rond het jaar 1400 te date-
ren zijn. Deze datering komt overeen met die van 
de andere keienputten. 

 
 
Na afloop van de officiële opgraving werd de 
werkgroep archeologie in de gelegenheid gesteld 
om nog wat verder onderzoek te verrichten. De 
machinaal verwijderde vulling van één van de 
plaggenputten werd nog eens handmatig door-
zocht wat nauwelijks vondsten opleverde. En het 
resterende deel van de vulling van de andere plag-
genput, die vanwege instortingsgevaar maar voor 
de helft machinaal gecoupeerd kon worden, werd 
handmatig uitgegraven. Dit leverde nog tientallen 

scherven op van allemaal verschillende individuen 
met uitzondering van twintig scherven die wel bij 
elkaar hoorden. Na wat plakwerk vormde zich een 
bijzondere pot die voor driekwart compleet bleek te 
zijn. De pot 
is gemaakt 
van rood-
bakkend 
aardewerk 
en is zowel 
aan de bin-
nenkant als 
aan de bui-
tenkant on-
geglazuurd. In de naar buiten omgeslagen hori-
zontale rand zitten 4 gaten op gelijke afstand van 
elkaar. Ook in de bodem, die voorzien is van 3 
standlobben, bevinden zich 4 gaten. Twee robuus-
te horizontale oren zorgden voor voldoende hou-
vast. De vraag waar de pot voor gediend zou 
hebben, leidde tot allerlei speculaties tot Nico wist 
te vertellen dat het een zeldzame 15de-16de 
eeuwse  bloempot betreft. Uit heel Eindhoven is 
slechts één  fragment van een dergelijke pot be-
kend, afkomstig uit het klooster Marienhage. Geen 
vondst die je zou verwachten in het plattelands-
dorpje dat Uden toen was. Maar hiermee was het 
nog niet gedaan want de vulling bleek nog een 
tweede verrassing in petto te hebben in de vorm 
van het houten heft van een knipmes. In 
Eindhoven 
zijn door de 
jaren heen 
slechts twee 
vergelijkbare 
exemplaren gevonden die, net als de pot, in de 
15de-16de eeuw gedateerd werden. Op basis van 
het overige scherfmateriaal uit de putvulling moe-
ten we er bij het Udense exemplaar van uit gaan 
dat de datering in het einde van de 16de- of het 
begin van de 17de eeuw ligt.  
Omdat het terrein zo verstoord was, werd verder 
archeologisch onderzoek niet zinvol geacht. Het 
terrein werd vrijgegeven en de werkzaamheden 
konden worden voortgezet. Toen daarop het weg-
cunet met de ernaast liggende rioleringssleuf 
werden uitgegraven kwamen nog eens 4 plaggen-
putten tevoorschijn. In de avonduren konden de 
resten van deze putten nog even haastig door-
zocht worden. De vulling van één van de putten 
bevatte scherven aardewerk en steengoed die glo-
baal rond 1600 gedateerd kunnen worden. Onder 
deze put bevond zich nog het restant van een 
voorganger maar deze kon door het ontbreken van 
vondstmateriaal niet nader gedateerd worden. Dat 
laatste gold ook voor een andere put die er vlakbij 
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lag. Put vier tenslotte, waarvan nog zo’n 40 cm van 
de vulling bewaard was gebleven, bleek vol te 
zitten met de beenderen van runderen en in min-
dere mate varkens. Tussen de honderden botten 
lag een beperkte hoeveelheid scherven aardewerk 
en steengoed die waarschijnlijk uit de 15de eeuw 
dateerde. De beperkte tijd die we hadden maakte 
het onmogelijk om de botten nog die avond te ver-
zamelen. De daarop volgende dag mochten we 
van de gemeente het terrein helaas niet meer op, 
“uit veiligheidsoverwegingen” was de verklaring. 
Door de voortschrijdende werkzaamheden waren 
alle resten daarna in een rap tempo verdwenen. 
We hadden dus geen dag later moeten zijn! 

Afgezien van de losse vondst van één scherf Ba-
dorf aardewerk lijken de oudste vondsten van het 
terrein uit de 14de eeuw te dateren. Ook tijdens 
alle andere onderzoeken en waarnemingen binnen 
de oude kern is nooit ouder materiaal tevoorschijn 
gekomen. Dit bevestigt de veronderstelling dat de 
huidige kern van Uden in de vroege 14de eeuw 
ontstaan is toen de nederzettingen van de hogere 
akkercomplexen naar de lagere gronden in hun 
omgeving verplaatst werden. Een verschijnsel dat, 
zoals bekend, al op veel plaatsen op de Brabantse 
zandgronden is aangetoond. 
Goof van Eijk 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA EXCURSIE AARDENBURG OP 22 SEPTEMBER  2012 
 
 
Op deze dag staat een bezoek aan Aardenburg op 
het programma. Even een stukje rijden, maar be-
slist de moeite waard… Hier kom je niet elke 
dag… 
 
Programma onderdelen: 

 Bezoek aan Archeologisch Museum, van 
Romeinse tijd tot late Middeleeuwen. 
http://www.museumaardenburg.nl/ 

 Bezoek aan de ringwalburg Oost Souburg 

 Stadswandeling Aardenburg (Sint Bavo kerk, 
Romeinse castellum, stadspoort en stadswal) 

 
9:00 Reis met de eigen auto vanaf de Deken 

van Somerenstraat 6 Eindhoven. 
11:00 Welkomskoffietje 
11:30 Rondwandeling deel-I.  
12:30 Lunch, ik hoop dat er een echte Zeeuwse 

vissoep op het menu staat. 
14:00 Bezoek aan het Archeologisch Museum 
15:00 Rondwandeling deel-II. 

16:30 Terugreis naar Eindhoven.  
18:30 Aankomst in Eindhoven.  
Mooi op tijd voor nog even een drankje…. 
….en aansluitend misschien eenvoudige doch 
voedzame maaltijd ? 
 
Kosten: slechts 15 Euro 

 Inclusief reiskosten, entree (en het welkoms- 
en afscheidsdrankje). 

 Exclusief lunch en andere versnaperingen. 
 
We hebben wel voldoende automobilisten nodig… 
De totale rit wordt ongeveer 350 km. We willen 
daarvoor een vergoeding geven van 40 Euro per 
bestuurder.  
 
Graag jullie Museum Jaarkaart meenemen, indien 
in bezit hiervan 
Opgeven kan per mail: w.van.vegchel@gmail.com  
 
Peter Seinen en Frank de Kleyn 

 
 
 
 
 

  

http://www.museumaardenburg.nl/
mailto:w.van.vegchel@gmail.com
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AVKP OP KEMPISCH STREEKFESTIVAL IN OIRSCHOT 
 
 
Op 1 juli 2012 werd het Kempisch Streekfestival 
weer gehouden. Dit jaar in Oirschot, op de Markt. 
Evenals vorig jaar was het weer een feest van 
kleuren, muziekgezelschappen en mooie presen-
taties van producten die iets te maken hadden met 
het landleven. Publiek was in ruime aantallen aan-
wezig en heeft genoten van de prachtige dag. 
 
Wij (AVKP) waren voor het eerst aanwezig met 
onze nieuwe tent. Ingericht met onze eigen spul-
len. 
 

 
 
Het opzetten was een beetje problematisch omdat 
we weinig werkruimte hadden en nog niet geheel 
vertrouwd waren met al die buizen en klittenband-
sluitingen. De tafels waren zo uitgestald en de ver-
dere inrichting was een fluitje van een cent. 
 

 
 
Tijdens de dag bleek wederom dat de kaart met 
archeologische vondsten van Oirschot en de om-
geving toch wel een trekpleister was. Voortdurend 
waren daar mensen aan het zoeken naar hun 

streek en /of woning. Ze wisten te vertellen dat hun 
buren ook een groot bord hadden gevonden toen 
ze de serre aan het huis gingen zetten. En zo 
volgden de verhalen zich op.  
Ook de schoppen 
met de tekstborden 
trokken veel aan-
dacht. De teksten 
werden goed gele-
zen. Het vervoer 
van die schoppen 
was een heel pro-
bleem, maar het 
was zeker de moei-
te wel waard.  
 
De zandbak met de scherven was een geliefd 
object voor kinderen. Een moeder hoorde we 
tegen haar dochtertje zeggen dat het zand vies 
was en dat ze daar dus ook vies van werd. Zo 
hebben we dus weer een archeologe in spé 
verloren!   
 
Opvallend was ook dat 
we er zoveel hogere 
ambtenaren en burge-
meesters hebben ont-
moet. Zij stelden onze 
presentatie zeer op prijs 
en moedigden ons aan 
om meer naar buiten te 
treden. Wij hebben een 
publieksvoorlichtende 
taak die mochten we 
best meer uitdragen. 
 
Al met al hebben we genoten van een geweldig 
geslaagde dag. We zien al weer uit naar volgend 
jaar! 
 

        Theo van der Vleuten 
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TENT TE HUUR VOOR AVKP-LEDEN 
 
 
Sinds enkele maanden hebben wij de beschikking over een partytent van 6 x 3 meter, inclusief 3 tafels van 2 x 
1 meter. (geen stoelen). Indien gewenst kunnen ook leden van de AVKP, in privé, gebruik maken van deze 
tent.  

 
De huurprijs van de tent bedraagt 20 euro per weekend. De verant-woording over het gebruik van de tent blijft 
bij het AVKP-lid. Het is niet de bedoeling om ze verder uit te lenen voor buurtverenigingen, sportclubs, etc. 
 
Inlichtingen: 
Theo van der Vleuten 
AVKP werkavond in Eindhoven 
Of tel: 06-53 370 289 
 
 
 
 
 

ARCHEOLOOP EINDHOVEN OP 7 OKTOBER 
 
 
Op zondag 7 oktober is er een Archeoloop in ons 
Eigen Eindhoven. We starten om 10.00 uur op de 
Markt waar we verzamelen bij het standbeeld van 
Philips. Aanmelden is niet nodig; wie er is die loopt 
mee. Het wordt een stadswandeling langs histo-
rische plekken, archeologische sites, moderne ar-
chitectuur, en noem maar op. 
 
Onze Wim van Hoof gidst ons door de stad die hij 
op zijn duimpje kent. Hierdoor zijn we flexibel en 
kan iedereen, met enige expertise, ook inbreng le-
veren met verhalen en kennis over de gebouwen 
en plekken die we aandoen. 

De gedachte is ook om uiteindelijk te komen tot 
een standaard "Archeoloop Eindhoven" die we op 
de plank hebben liggen en op verzoek kunnen 
verzorgen als daar vraag naar is. 
 
Het wordt een relaxte wandeling van enkele uren 
waarbij onderweg tijdig de horeca wordt aange-
daan. Hierdoor is het moeilijk om een eindtijd aan 
te geven, maar die kun je ook voor jezelf bepalen. 
 
Van harte welkom. 
 
Herbert Vorwerk 
Namens de Archeoloop Commissie 
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TENTOONSTELLING ARCHEOLOGIE CATHARINAKERK 
 
 

 
Foto Laurens Mulkens 
 
Zoals we al vermoeden is de tentoonstelling in de Catharinakerk prachtig geworden. Achter in de kerk is het 
koor ingericht met vondsten, de reconstructie van het doopvont en de nieuwe gezichtsreconstructie van 
Katalijn. De tentoonstelling wordt inmiddels druk bezocht, ook door een internationaal publiek.  
 
Luister nog even naar Nico: http://www.studio040.nl/article/6-woensdag/468-woensdag-1-augustus-2012 
en plan een bezoekje aan de kerk dit najaar. De tenstoonstelling is te bezichtingen op dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-16.00 uur en op zaterdag van 10.00-15.00 uur. 
 
 
 
 
 

KLINKENDE MUNT 
EEN STUDIEDAG OVER METAAL IN ARCHEOLOGISCHE CONTEXT - 6 OKTOBER 
 
De werkgroep Deskundigheidsbevordering van de 
AWN organiseert een studiedag over metaal in ar-
cheologische context op zaterdag 6 oktober 2012.  
 
’s Morgens worden twee lezingen gegeven over 
hantering, determinatie, restauratie et cetera door 
Michael Klomp, gemeentelijk archeoloog bij de ge-
meente Zwolle, en Otto van Dijk, de maker van de 
reconstructie van het Zwaard van Oss. 
’s Middags staan twee workshops op het program-
ma door Ronny Meijers, restau-
rator van Museum Het Valkhof 
en Otto van Dijk. Ook een 
medewerker van het Muntenka-
binet en detectorspecialist Dirk 
Jan Laan zal zijn medewerking 
verlenen. Naast de “officiële” 
programma-onderdelen is er vol-

op gelegenheid om aan de aanwezige specialisten 
uw vragen en vondsten voor te leggen. 
 
Locatie: Gymnasium Celeanum, Zoom 37 Zwolle. 
Datum: 6 oktober.  
Ontvangst vanaf 9.30 uur, programma begint om 
10.15 tot circa 16.15 uur. Voor een lunch wordt 
gezorgd. De kosten bedragen € 25,-. 
Aanmelden (liefst vóór 30 september) bij Kees 
Daleboudt. Per email cdaleboudt@planet.nl ovv 

naam, woonplaats en gsm-
nummer: of telefoon (0164) 67 
26 35. 
 
Kees Dalebouth 
Werkgroep deskundigheids-
bevordering AWN 

http://www.studio040.nl/article/6-woensdag/468-woensdag-1-augustus-2012
mailto:cdaleboudt@planet.nl
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GRONDIG BEKEKEN: HOE VERDER 
Afkomstig uit een brief van Erfgoed Brabant 
 
U heeft als professional, amateur of vrijwilliger hart 
voor het Brabantse archeologische erfgoed en u 
bent actief op de verschillende terreinen binnen de 
archeologie. U komt elkaar ongetwijfeld regelmatig 
tegen en u werkt vaak samen. Soms loopt deze 
samenwerking soepel en soms wat minder. Dit is 
niet verwonderlijk, want er is in de afgelopen jaren 
veel veranderd in de relatie tussen professionals, 
amateurs en vrijwilligers en in de positie van 
amateurs en vrijwilligers in het archeologie bestel, 
als gevolg van ‘Malta’. Om de positie van de 
vrijwilliger en de amateur in de erfgoed sector nog 
beter te kunnen versterken, hen structureel, slim 
en effectief te kunnen ondersteunen en de relatie 
tussen professional, vrijwilliger en amateur, waar 
nodig, te verstevigen is het project ‘Grondig Beke-
ken: ondersteuning amateurarcheologie’ gestart.  
Wellicht heeft u daarvan gehoord maar weet u niet 
precies wat de bedoeling is, of misschien heeft u 
eerder nog geen kans gezien om een bijdrage te 
leveren? 
 
Kom dan op 29 oktober 2012 naar de bijeenkomst 
‘Grondig Bekeken: hoe verder’. Deze bijeenkomst 
is bedoeld voor iedereen die profes-sioneel en 
vrijwillig werkzaam is in de Brabantse archeologie 
en actief betrokken wil worden bij de verdere 
ontwikkeling en uitvoering van het project. Eind 
vorig jaar ging dit project van start met een 
behoeftepeiling onder amateurs en vrijwilligers in 
de archeologie. In vier goed bezochte bijeenkom-
sten werd duidelijk dat er een grote variatie is in de 
wensen en behoeften ten aanzien van onder-
steuning. Naast vraag om betere materiële en 
professionele ondersteuning op het gebied van 
kennis en praktijk, werd er ook aandacht gevraagd 
voor een verbetering en intensivering van samen-

werking tussen amateurs en vrijwilligers onderling 
en tussen amateurs, vrijwilligers en professionals. 
Uit de quick scan peiling bij professionals kwam 
naar voren dat men zich betrokken voelt bij het 
project maar dat het de meesten aan structurele 
capaciteit ontbreekt om mee te kunnen werken. 
 
De initiatiefnemers van het project (de provincie 
Noord-Brabant, Erfgoed Brabant, Brabants Heem, 
de Sectie Archeologie van het Noordbrabants 
Genootschap en de AWN, Vereniging van Vrijwil-
ligers in de Archeologie) zijn er van overtuigd dat 
het project alleen een kans van slagen heeft 
wanneer professionals, amateurs en vrijwilligers de 
handen ineen slaan en samen slim en efficiënt te 
werk gaan. Tijdens de bijeenkomst op 29 oktober 
inventariseren we dan ook gezamenlijk wat er al is 
aan ondersteuning, stellen we vast wat we ver-
staan onder betere ondersteuning en leggen we 
prioriteiten en afspraken vast over hoe – met wie 
en op welke termijnen - we dit willen en kunnen 
bereiken. Deelnemers aan de bijeenkomst hoeven 
niet op alle terreinen van de archeologie-
beoefening (onderzoek, materiaalkennis, publieks-
bereik, beleid en wetgeving etc) thuis te zijn. 
Gezien de diversiteit aan ondersteuningsvragen 
wordt juist gezocht naar mensen die vanuit hun 
specifieke expertise kunnen en willen bijdragen. 
Wij nodigen u van harte uit om mee te werken aan 
deze bijeenkomst op maandag 29 oktober 2012.  
 
Locatie: Erfgoed Brabant, Waterstraat 16 te ’s-
Hertogenbosch Tijd: 19.00 – 22.00 u. 
Aanmelden kan door vóór 8 oktober te mailen naar 
amateurarcheologie@erfgoedbrabant.nl onder ver-
melding van uw naam en (indien van toepassing) 
de organisatie waarvan u lid/medewerker bent. 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 
 
Wat doet een archeoloog?' Archeologieles voor 
schoolklassen in het Centraal Museum  

 http://www.linkedin.com/groups/Wat-doet-een-
archeoloog-Archeologieles-
1160637.S.136110410  

 http://centraalmuseum.nl/onderwijs/primair/  

Universiteit Gent huurt acht jaar drone voor 
archeologisch onderzoek  
"... professor Geert Verhoeven, ook verbonden aan 
het Ludwig Boltzmann Institute for Archeological 
Prospection and Virtual Archeology. 'De micro-
drone daarentegen is heel snel inzetbaar en kan 
tot zes Beaufort vliegen', somt Verhoeven enkele 

mailto:amateurarcheologie@erfgoedbrabant.nl
http://www.linkedin.com/groups/Wat-doet-een-archeoloog-Archeologieles-1160637.S.136110410
http://www.linkedin.com/groups/Wat-doet-een-archeoloog-Archeologieles-1160637.S.136110410
http://www.linkedin.com/groups/Wat-doet-een-archeoloog-Archeologieles-1160637.S.136110410
http://centraalmuseum.nl/onderwijs/primair/
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voordelen op. 'De drone kan ook op geringe 
hoogte vliegen en veel meer details opnemen, 
dankzij de vier propellers kan de drone stabiel 
boven een bepaalde plek blijven hangen, er kan 
een professionele reflexcamera aan vastgemaakt 
worden en overlappend fotomateriaal kan snel in 
3D-modellen verwerkt worden, daar waar de 

traditionele technieken veel meer inzet vergen.'..."  
 

 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?arti
kelid=DMF20120709_162 

 http://www.archaeology.ugent.be/ 

 http://www.potenza.ugent.be/ 
Joost Geraerts  

 
 
 
 
 

INGEBRUIKNAME ERFGOEDKAART KEMPEN- EN A2-GEMEENTEN  
 
 
Wie in de Kempengemeenten meer wil weten van 
die oude boerderij of kapel, kan vanaf donderdag 6 
september de regionale erfgoedkaart Kempen en 
A2 gemeenten raadplegen. In het Oude Kerkje in 
Middelbeers wordt om 15.00 uur de regionale 
erfgoedkaart Kempen- en A2-gemeenten gepre-
senteerd. Gedeputeerde Yves de Boer, SRE-be-
stuurder en burgemeester van Eersel, Anja Thijs-
Rademakers, en vertegenwoordigers van de 9 
samenwerkende Kempengemeenten doen dat met 
een druk op de knop. De kaart laat zien waar zich 
bekend en onbekend erfgoed in de regio bevindt. 
De kaart is daarna digitaal te raadplegen op 
http://atlas.sre.nl/archeologie 
 

 
 
Hulpmiddel 
Voor ondernemers is de kaart een hulpmiddel voor 
bijvoorbeeld toeristisch-recreatieve ontwikkeling. 
Geïnteresseerden en professionals kunnen de 
kaart gebruiken bij ruimtelijke planvorming. De 
kaart is de basis voor het gemeentelijke erf-
goedbeleid in de regio en vormt een concrete 
invulling van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
van de provincie Noord-Brabant. Je ziet er 
bijvoorbeeld op detailniveau gebouwde monu-
menten op staan, zoals kapellen en boerderijen. 
Maar ook archeologische monumenten zoals jacht-
kampen, grafheuvels en cultuurhistorische land-

schappen met historische bossen, wegen- en 
waterlopen. Bovendien staan er ‘waarden’ op die 
nog onder de grond liggen, soms onontdekt, maar 
al wel getraceerd.  
 
Opdracht 
In 2009 hebben de gemeenten Oirschot, Reusel-
De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leen-
de, Cranendonck, Waalre en Valkenswaard beslo-
ten om gebruik te maken van de stimulerings-
subsidie van de provincie Noord-Brabant. Het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 
heeft toen de opdracht gekregen het erfgoed in de 
gemeenten te inventariseren en een gemeentelijke 
erfgoedkaart samen te stellen. Na 3 jaar systema-
tische inventarisatie, analyse en keuzes is de kaart 
nu gereed. 
 
Functie erfgoedkaarten 
Gemeentelijke Erfgoedkaarten zijn niet alleen be-
langrijk voor behoud en ontwikkeling, maar ook 
vanuit het oogpunt van toerisme en recreatie. 
Vroegtijdige kennis over aanwezig erfgoed is nodig 
om deze in de vroegste fase van de ruimtelijke be-
sluitvorming mee te kunnen nemen. Verder kan 
het erfgoed als inspiratiebron dienen voor nieuwe 
ontwerpen en inrichting. Tot slot helpt de infor-
matie om te voorkomen dat erfgoed zich later als 
ongewenst incident aandient.  
 
Stimuleringssubsidie 
De provincie Noord-Brabant heeft in 2008 een 
stimuleringssubsidie in het leven geroepen voor 
het maken van Erfgoedkaarten. De aanleiding was 
dat veel gemeenten toen nog geen erfgoedbeleid 
en geen overzicht hadden van het erfgoed binnen 
hun gemeentegrenzen. 

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120709_162
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120709_162
http://www.archaeology.ugent.be/
http://www.potenza.ugent.be/
http://atlas.sre.nl/archeologie
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PROGRAMMA DONDERDAG 6 SEPTEMBER  
IN HET OUDE KERKJE IN MIDDELBEERS  
http://www.oudekerkje.nl 
 

14.30 uur Ontvangst met koffie/thee  
en regionaal streekproduct 
 

14.55 uur Klokkengelui met intro  
door Treveris, Trio van het 'Brabants Chanson' 
 

15.00 uur Opening en welkom door  
Ruud Severijns, voorzitter van de Stuurgroep Samenwerkende Kempengemeenten 
en burgemeester van de gemeente Oirschot 
 

15.10 uur Ruimtelijke ontwikkeling en het belang van erfgoed door 
Yves de Boer, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Provincie Noord-
Brabant 
 

15.20 uur De Regionale erfgoedkaart en ‘alle gemeenten zijn uniek’ door 
Anja Thijs-Rademakers, portefeuillehouder Cultuur, Recreatie en Toerisme van het 
SRE, burgemeester van Eersel 
 

15.30 uur Het Oude Kerkje van Middelbeers, een voorbeeld voor de regio door 
Jan van Vroenhoven, bestuurslid van de Stichting Het Oude Kerkje en voorzitter van 
de heemkundevereniging Den Beerschen Aard 
 

15.45 uur Behoud door beleving. Brabants erfgoed als inspiratiebron voor identiteit door 
Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur Universiteit van Tilburg 
 

16.10 uur Ingebruikname van de erfgoedkaart door  
Gedeputeerde Yves de Boer en burgemeester en SRE-bestuurslid Anja Thijs-
Rademakers 
 

16.13 uur Follow up door 
De wethouders Cultuur en Ruimtelijke Ordening van de gemeenten Oirschot, Reusel-
De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck, Waalre en 
Valkenswaard 
 

16.25 uur Muzikale afsluiting  
Door Treveris 
 

16.40 uur Borrel 
 

17.30 uur Einde bijeenkomst 
 

 
 
 

  

http://www.oudekerkje.nl/
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OP STAP MET GEIT EMMERY 
Verslag van de Archeoloop door Son op zondag 1 juli 2012 
 

 
In een historische woning, tevens archeologische 
werkruimte in Son worden we door Geit Emmery 
en zijn vriendin om 10.00 uur, gastvrij onthaald op 
Hongaarse paprikasoep. Voor een aantal van ons 
wandelaars net iets te veel na het net genoten 
ontbijt maar er is ook koffie.  
Geit, eigenlijk zijn geuzennaam, is de man die in 
Son en omgeving bekend staat als een bijzondere 
verschijning en het geweten van de archeologie. 
“Het is een beetje uit de hand gelopen” veront-
schuldigt Geit zich wijzend op alle emmers en 
dozen vol met stenen die hij binnen en buiten heeft 
verzameld. Het is uit frustratie begonnen omdat de 
Rijksdienst voor Oudheden, de gemeente en tal 
van instanties –vaak uit geldgebrek- het laten 
afweten, als er archeologische vindplaatsen over-
hoop worden gehaald door de aanleg van kabel-
straten en andere bouw- en graafactiviteiten. Dan 
verschijnt Geit ter plekke en ontfermt zich over het 
historisch erfgoed door het te verzamelen, in te 
tekenen en op te slaan. Hij geeft aan dat er maar 
weinig wordt opgegraven onder archeologische 
begeleiding en dat hij die verantwoordelijkheid 
oppakt. Hele vrachtwagens grond worden door 
hem en zijn achterban gezeefd. 
Geit verkeert daarmee enigszins in een isolement, 
want zijn collectie, kennis en ervaring zijn niet 
direct gelinkt en toegankelijk voor de ‘archeolo-
gische gevestigde orde’, ook al heeft hij het 
aangeboden aan het provinciaal depot.  
Vandaag toont Geit ons met veel verve zijn 
domein. Het begint met een aanschouwelijk 
exposé over het ontstaan van de Brabantse 
ondergrond waarbij hij planken en pallets inzet om 
het ons duidelijk te maken. We moeten Geit een 

beetje afremmen in zijn enthousiasme, als de 
totale geologie aan de orde komt want anders zou 
er van wandelen niets meer terecht komen. Maar 
er valt ook zoveel te vertellen!  
En zo loopt het dan ook: uiteindelijk wordt het geen 
echte wandeling maar meer een excursie naar 
historische locaties in Son, die uitvoering worden 
toegelicht door Geit. Het wordt ons zondermeer 
duidelijk dat deze plek op een kruispunt van 
oeroude verbindingen ligt en vanuit de prehistorie 
is bewoond.  

 
Wie dat beknopt wil nalezen kan dat doen op de 
site van de gemeente Son & Breugel:  
http://www.sonenbreugel.nl/index.php?mediumid=
14&pagid=1017#titel28707.E En wie een mooi 
beeld wil krijgen van Geit Emmery zelf kan terecht 
voor een filmpje op Youtube: 
 http://www.youtube.com/watch?v=hJpczpfGZp0 
Geit bedankt voor jouw enthousiasme: het kost 
een paar uur maar “dan hedde ook wa!“. 
 
Herbert Vorwerk  
Namens de Archeoloop commissie.  

 
 
 
 

http://www.sonenbreugel.nl/index.php?mediumid=14&pagid=1017#titel28707.E
http://www.sonenbreugel.nl/index.php?mediumid=14&pagid=1017#titel28707.E
http://www.youtube.com/watch?v=hJpczpfGZp0
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
van juli 2012 tot en met aug 2012. 
 

Boeken 
Hervonden Stad 2011. 
16

e
 Jaarboek voor archeologie bouwhistorie en 

restauratie in de gemeente Groningen. 
Red R.H. Alma  e.a. 
Uitgave van de Stichting Monument en Materiaal 
en de Dienst RO/EZ van de gemeente Groningen. 
 
A mind set on flint. 
Studies in honour of D Stapert. 
MJLTh Niekus, RNE Barton Mstreet en Th 
Terberger. 
Barkhuis Groningen Universiteit Bibliotheek. 
 
Amsterdam Ceramics. 
A City’s history and an archeological ceramics cat-
alogue 1175- 2011. 
Jerzy Gawronski ed.  
 
De Dommel door Eindhoven. 
Cultuur- en natuurgeschiedenis van een stads-
rivier. 
Nico Arts, Jan Vlemmix en Piet van den Heuvel. 
Druk Eindhoven Lecturis BV. 
 

Tijdschriften 
In Brabant 
Jaargang 3, nummer 4. 
Weinig archeologie, wel aandacht voor een 
onderzoek naar dialectgebruik onder Eindhovense 
jongeren. 
 
Westerheem 
Jaargang 61, nummer 4. 
Drie oren kannen: feestkruiken uit Helmond 
Auteur Theo de Jong. 
 

Krant 
Eindhovens dagblad 28 juli 2012. 
Boeren en Archeologie gaan goed samen. 
Duidelijke erfgoedkaarten zorgen ervoor dat 
archeologen en boeren elkaar niet in de weg 
zitten. En gemeenten weten bij planvorming waar 
ze aan toe zijn. 
Zie ook: http://atlas.sre.nl/archeologie . 
 

Rapporten 
BAAC 
BAAC - Rapport A-09.0297 
Best Aarle – Hokkelstraat Fase 1 
Inventariserend veldonderzoek dmv Proefsleuven. 
Sept 2010. 
Auteur Drs M Bink 
Status Definitief . 
Conclusie: er zijn 22 vindplaatsen aangetoond die 
allemaal als behoudenswaardig gekenmerkt zijn. 
 
Diachron 
Diachron 50 
Een inheems –Romeinse nederzetting in Oerle-
Zuid ( Veldhoven) 
Definitief archeologisch onderzoek in plangebied 
“Zilverackers, gemeente Veldhoven, deelgebied 
Oerle –Zuid. 
Auteur: Red M.E.Hissel, B ter Steege, J Verspay, J 
Hendriks, E Stoffels, T Moesker,S Hoss,A Fischer, 
J Slopsma, M Koolstra, M Steijnen. 
Verslag van de opgraving in 2008-2010. Er zijn 10 
huisplattegronden van het type Alphen- Ekeren 
vrijgelegd, een waterput, plattegronden van twee 
bijgebouwen en en enkele spiekers. De nederzet-
ting ligt binnen een ruime omgreppeling die een 
terrein van ten minste drie hectaren begrenst. 
Deze omgreppeling heeft een oudere datering en 
is oorspronkelijk voor ander doeleinden gegraven, 
mogelijk een vluchtburcht voor vee in de IJzertijd . 
Binnen de omgreppeling liggen ook diverse struc-
turen uit de IJzertijd en Vroege Middeleeuwen. De 
tijdsspanne tussen deze structuren en die van de 
inheems – Romeinse nederzetting is vrij groot en 
er is geen sprake van een continue bewoning. Een 
bijzondere structuur die ook is aangetroffen is een 
plattegrond van een gebouw uit het Neoliticum. 
 
Dit is een heel unieke en belangrijke vondst. Het is 
de tot nu toe de oudste huisstructuur in de regio. 
Dat zou speciale aandacht mogen krijgen!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://atlas.sre.nl/archeologie
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VAN DE LEESPLANK  
 
 

AWN Westerheem 4 
 
Houd Erfgoed levend  
Redactioneel artikel van Ria Berkvens met een 
pleidooi om draagvlak te creëren bij de bevolking 
en het lokale bestuur voor behoud van het 
archeologisch erfgoed. 
 

Archis 3.0 
Archis 3.0 komt er aan. Verbetering van invoer en 
duurzame opslag van archeologische gegevens en 
verbetering van de zoekfunctie. Een artikel van 
Fred van den Beemt. Verplichte kost! 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 

HOOGELOONSE VERSIE RUBIK’S KUBUS OPGELOST IN BIOGRAFIE 
VAN DE KLEINE BEERZE  
 
 

Met RAAP-rapport 
2537 is recentelijk het 
archeologisch verslag 
verschenen van de re-
sultaten van de archeo-
logische begeleiding en 
opgraving, tijdens de 
herinrichting van het 
beekdal van de Kleine 
Beerze. Deze leidden 
ondermeer tot de ont-
dekking van tien bron-
zen bijlen bij een Ro-

meinse dam. Een plek van een beperkt aantal 
vierkante meters bleek een intrigerende tijdsdiepte 
te kennen en sporen te bevatten van zowel 

Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en zelfs Nieuwe 
Tijd.  
De auteurs, J. Roymans en N. Sprengers, is het 
gelukt deze kluwe te ontwarren en de resultaten 
zowel in tijd als in ruimte van een grotere context 
te voorzien. Het resultaat is een zeer lezens-
waardige landschaps- of wellicht is het beter te 
spreken van een stroomgebiedsarcheologie van 
de Kleine Beerze vanaf de laatste IJstijd. En dat 
feitelijk doorlopend tot in het heden en de toekomst 
door hun aandacht tevens voor educatie, 
ontsluiting en beleefbaar maken (fysiek en multi-
mediaal) van een archeologisch en cultuur-
historisch bijzonder rijk landschap. 
 
Bart Beex 

 
 
 
 
 

RO-GROEP 
 
 

Heemkundekring Vehchele naar Raad 
van State 
De Archeologische Werkgroep van Heemkunde-
kring Vehchele heeft bij de Afdeling bestuursrecht 
van de Raad van State een beroep aangespannen 
tegen de gemeente Veghel omdat in een Gewij-
zigd Vastgesteld Bestemmingsplan een versto-
ringsdiepte van 0,5 meter was opgenomen, terwijl 
in het Ontwerp Bestemmingsplan 0,3 meter stond. 

Bij de Raadsvoorstel voor het Gewijzigd Vastge-
steld Bestemmingsplan was dit niet opgenomen. In 
overleg met de gemeente bleek dat dit een fout is 
die alleen gewijzigd kan worden middels een be-
roepprocedure bij de Afdeling Bestuursrecht van 
de Raad van State omdat het Bestemmingsplan 
door de gemeenteraad is goedgekeurd. 
 
We lijken erg zeker van deze zaak ook omdat het 
Handboek Bestemmingsplannen Gemeente Veg-
hel 0,3 meter voorschrijft. 
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Als het beroep gegrond zal worden verklaard moet 
de gemeente de fout herstellen en alle kosten die 
de Heemkundekring heeft gemaakt, o.a. 310 euro 
griffierechtkosten, zullen worden vergoed en moet 
de gemeente deze kosten betalen. 
Dus chroom niet als vereniging in beroep te gaan 
als U zeker bent van Uw zaak want als u door de 
Raad van State in het gelijk wordt gesteld zullen 
de kosten worden vergoed. Maar zeker is dat niet, 
ook U kunt ernaast zitten. Dus doe voor een ad-
vies over de haalbaarheid altijd een beroep op de 
AVKP RO-groep of de landelijke werkgroep Belan-
genbehartiging. 
Jan van Erp 

 

Heemkundekring Vehchele dient 
zienswijzen in 
De Archeologische Werkgroep van Heemkunde-
kring Vehchele heeft twee zienswijzen ingediend 
bij de Gemeente Veghel op twee Ontwerp bestem-
mingsplannen waar een verstoringsdiepte van 0,5 
meter was opgenomen terwijl het Handboek 
Bestemmingsplannen Gemeente Veghel – vastge-
steld in 2010-  0,3 meter voorschrijft. Dit is destijds 
in overleg met RCE geschied. Volgens de ge-
meente zit het probleem bij bureau BRO, die voor 
veel gemeentes de Bestemmingsplannen maakt. 
Het is eigenaardig dat zij het handboek niet hante-
ren of niet kennen. Of zijn erandere belangen ? 
Een zienswijze is reeds toegekend en voor de an-
dere zal het niet anders zijn maar je weet het nooit 
totdat het bestemmingsplan is vastgesteld door de 
gemeenteraad, dus op die vergadering zijn we 
aanwezig met spreekrecht. 
Dus als verenigingen met erfgoed belangen: neem 
alle (ontwerp)bestemmingsplannen en omgevings-
vergunningen door ook al is dit een saai werkje. 
Het komt wel de archeologie ten goede. 
Jan van Erp  
 

Verzoek om handhaving Bladel 
In de vorige AVKP-actueel meldde Bart Beex een 
wel zeer waarschijnlijke overtreding van de be-
stemmingsplanregels bij de aanleg van een golf-
baan nabij camping Achterste Hoef in Bladel. De 

gemeente heeft na die melding het betreffende 
terrein gecontroleerd maar is daarbij alleen afge-
gaan op de mededelingen van de uitvoerder. Dat 
vinden wij, gezien de sterke aanwijzingen voor het 
tegendeel, onvoldoende. Na aandringen op echt 
onderzoek liet de gemeente weten dat de melding 
niet gezien werd als een verzoek om handhaving 
en dat een dergelijk verzoek, door ‘eenieder’ te 
doen volgens de wet, alsnog formeel ingediend 
moest worden. En vervolgens werd dat verzoek 
niet ontvankelijk verklaard omdat verzoeker geen 
direct omwonende en dus belanghebbende is! 
Inmiddels hadden we als AVKP in een overleg met 
gemeente een dringend verzoek gedaan om op 
openbaar controleerbare wijze vast te stellen of de 
grondbewerkingen dieper zijn gegaan dan de toe-
gestane 30 cm onder het oorspronkelijke maaiveld. 
Ook daar is geen gehoor gegeven en dus is de 
zeer waarschijnlijke overtreding nog steeds niet 
inhoudelijk onderzocht. 
 

 
 
We hebben daarom nu als AVKP een verzoek om 
onderzoek en handhaving bij de gemeente neerge-
legd. Wanneer de gemeente dan nog niet in actie 
komt kunnen we, als belanghebbende organisatie, 
daartegen bezwaar maken en zo nodig beroep. 
Wordt vervolgd. 
Tonnie van de Rijdt en Bart Beex 
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VAN HET BESTUUR 
 
 

Huisvesting AVKP  
De vrijwilligers van AVKP maken al vele jaren ge-
bruik van verschillende ruimten van de gemeente 
Eindhoven. Op werkdagen en woensdagavond 
ondersteunen ze de werkzaamheden van de ge-
meente door met hun hobby bezig te zijn. Een win-
win-situatie dus. Van het verwerken van vondsten 
(wassen, nummeren, sorteren, et cetera) tot 
reconstrueren van vondsten. Alles wordt met liefde 
uitgevoerd. Daarnaast zijn sommige vrijwilligers 
bezig met onderzoek, bijvoorbeeld naar grijs mid-
deleeuws aardewerk, munten of applieks. 
Kennis is hierbij van groot belang. Dit doen we op 
tijdens lezingen en excursies, maar uiteraard ook 
van de professionals van de gemeente. En is er 
een opgraving dat wordt via mail zo twee dozijn 
vrijwilligers opgetrommeld om te helpen.  
Voor het uitvoeren van deze hobby is wel de hulp 
van de gemeente nodig. Hulp in de vorm van een 
gereedschap, kennis en af en toe een werkplek.  
 
De gemeente Eindhoven is momenteel kristisch 
aan het kijken naar haar eigen huisvesting. Wie 
werkt waar en wat is er daadwerkelijk nodig. 
Daarom heeft de gemeente aan AVKP gevraagd in 
kaart te brengen wat onze ‘huisvestingsbehoefte’ 
is. En omdat huisvesting altijd gebaseerd is op 
activiteiten die worden uitgevoerd is een korte 
enquête gehouden onder de vrijwilligers die 
overdag ‘werkzaam’ zijn. Wist u dat dit aantal 
overdag kan oplopen tot zo’n 9 personen en op 
woensdagavonden tot wel 40 personen? 
 
De ruimtebehoefte van AVKP wordt momenteel 
verder uitgewerkt in een korte memo. Eind van dit 
jaar zal duidelijk worden hoe AVKP de gemeente 
kan blijven ondersteunen en welke ruimten we 
hiervoor kunnen blijven gebruiken. Wie hier vragen 
over heeft kan terecht bij Tonnie van de Rijdt en 
Ellen van der Steen.  


