
1 

 

AVKP actueel  
 
 
Nr. 47, november 2012 

 
Tweemaandelijkse ledenbrief van de Archeologische Vereniging Kempen– en Peelland  
AWN afd. 23 
 
 
 
 
 
 

Correspondentieadres en verenigingsruimte 
Deken van Somerenstraat 6, 5611 KX Eindhoven, tel. 06 – 25034696 (op woensdagavond), 

awnafdeling23@online.nl   www.awn-nederland.nl/Afd23 
 

Redactie 
Ellen van der Steen tel. 040 – 291 08 55, evandersteen@hetnet.nl (eindredactie en layout) 

Peter Seinen en Tonnie van de Rijdt (redactieleden) 
 

 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

NOVEMBER 
Za 3 SEM-symposium 
Za 10 Excursie Valkenswaard* 
Za 10 Uitreiking Knippenbergprijs* 
Di 13 Archeologie en het gemeentelijk beleid, 

Tonnie van de Rijdt, Nijmegen* 
16/17 Reuvensdagen 
Wo 28 Onderwater archeologie Peter Seinen* 
 
 

DECEMBER 
Geen actviteiten gepland 
 

JANUARI 
Wo 9 Nieuwjaarslezing en borrel AVKP 
Zo 27  Archeoloop Nuenen* 
 
Over de activiteiten met  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 

 
WIST U DAT... 
 
 

... de archeoloop in Nuenen nu defintief op 27 januari plaatsvindt 

... u van harte welkom bent op de nieuwjaarslezing op 9 januari en deze wordt afgesloten met een 
borrel om te proosten op het nieuwe jaar.  

... stukken voor het volgende nummer van AVKP-actueel tot vrijdag 18 januari ingeleverd kunnen 

... de datum voor deze deadline voortaan in de kalender staat vermeld (volgende pagina) 

... u kopij kunt toesturen naar de redactie of naar het correspondentieadres (zie blok bovenaan).  
 

  

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

 
 

 
 

 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

     vanaf november 2012
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 SEM symposium 10 Excursie Valkenswaard 17 Reuvensdagen 24

Zo 4 11  18 25  

November December December December December
Wk Wk Wk Wk

48 49 50 51

 

Ma 26  3  10 17  

Di 27  4  11 18  

Wo 28 Peter- OW-archeologie 5 12 19 Bestuursvergadering

Do 29  6  13 20

Vr 30  7  14 21

Za 1  8 15 22

Zo 2  9  16 23

2013

 December December Januari Januari Januari
Wk Wk Wk Wk

52 1 2 3

Ma 24 31 Oudejaarsdag 7 14

Di 25 Kerstdag 1 Nieuwjaarsdag 8 15  

Wo 26 Kerstdag 2 9 Nieuwjaarsborrel 16

Do 27 3 10 17  

Vr 28 4 11 18  

Za 29 5 12 19

Zo 30  6 13  20

Januari Januari Februari Februari Februari
Wk Wk Wk Wk

4 5 6 7

Ma 21 28 4 11

Di 22  29 5 12  

Wo 23 30 Bestuursvergadering 6 13

Do 24 31  7  14  

Vr 25 1  8  15  

Za 26 2 9  16  

Zo 27 Archeoloop Nuenen 3  10 Carnaval 17  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

Deadline AVKP-actueel 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
 
13 november, Tonnie van de Rijdt 
Archeologie en het gemeentelijk beleid. 
Deze lezing door onze voorzitter van AWN bij 
afdeling 16 in Nijmegen. Verderop in dit num-
mer staat meer informatie 
 
28 november, 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... 
De lezing begint om 20 uur aan de Deken van 
Somerenstraat 6 in Eindhoven. 
 
6 januari nieuwjaarslezing.  
Het onderwerp van deze lezing is op dit 
moment nog niet bekend. U wordt hierover nog 
geïnformeerd. 

 
 

Excursie 
 
10 november excursie Valkenswaard 
De middagexcursie naar Valkenswaard begint 
warm om half 1 met koffie en thee. AVKP-lid 
Piet Janssens geeft een rondleiding over het 
kerkhof van de in 1860 verdwenen Sint Nico-
laaskerk. Daarna wordt een bezoek gebracht 
aan het Valkerij en sigarenmuseum. Lees meer 
verderop in dit nummer.  
 

Archeoloop  
 
27 januari, Archeoloop Nuenen  
De datum is nu echt vastgelegd. Op zondag 27 
januari vindt de winter-wandeling plaats in het 
mooie Nuenen. Zodra het programma gereed 
is wordt het rondgeflitst. 

 
 
 
 

VELDWERK 

 
 

Vondsten uit ‘oude’ opgravingen terug 
in Eindhoven 
Na te zijn ontzout, gereinigd, geconserveerd en/of 
gerestaureerd zijn op 8 oktober een reeks vonds-
ten terug naar Eindhoven gekomen. Het gaat om 
in totaal zo’n 90 (hoofdzakelijk ijzeren) voorwerpen 
waarvan de meeste tijdens de opgravingen in de 
Eindhovense stadsgracht (Woenselse Poort, 
stadsgracht, Emmasingel) in 2007 gevonden zijn. 
Enkele vondsten zijn afkomstig van de opgra-
vingen Ten Hage, Eckartdal, Gagelbosch, Oude 
Toren (Woensel) en Ekkersrijt. De vondsten wor-
den nog met inkt voorzien van het vondstnummer 
en zullen in de loop van oktober worden tentoon-

gesteld in de vitrine bij de restauratie-kamer in het 
Archeologisch Centrum. 
 

Activiteitenlijstje 
Op het prikbord in het Archeologisch Centrum 
wordt een lijstje bijgehouden van activiteiten, die 
overdag en op de woensdagavonden te doen zijn. 
Zo kan nog iemand aan de slag met de teksten 
voor vondsten in de vitrines, het indexeren van 
oude nieuwsbrieven, een doos met prehistorische 
vondsten uit Veghel of het toonbaar maken van 
een bromfiets, zodat ie kan worden tentoon-
gesteld. Kortom er is vanalles te doen. Meld je 
even bij Dirk of Ben voor meer achtergrond-
informatie.  
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO  
door Ria Berkvens, regioarcheoloog SRE Milieudienst. 

 
Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 

uitvoeringsperiode 

Son - Betonson-Rhenus (archeologische 
begeleiding) 

Synthegra Okt. 2012 

Lieshout – Grotenhof (proefsleuven) IDDS Okt. 2012 

Bergeijk – Mr. Pankenstraat (archeologische 
begeleiding) 

ARC Sept. 2012- april 2013 

Hoogeloon – Kerkakkers (opgraving 
Romeinse villaterrein!) 

Vrije Universiteit Amster-
dam 

Okt. 2012 

Gastel – Hoogstraat 10 (proefsleuven) ADC? Nov. 2012? 

Nuenen – Park Kerkstraat (archeologische 
begeleiding) 

?? Eind 2012 

Casteren – beekdal Wagenbroeks Loopje 
(archeologische begeleiding) 

?? Eind 2012 

Aarle-Rixtel – Heindertweg (archeologische 
begeleiding) 

IDDS? 2012? 

Knegsel – Poelenloop (proefsleuven) ?? ?? 

Valkenswaard – Dommelkwartier (opgraving 
en proefsleuven) 

?? ?? 

Knegsel – Centrumplan fase 1 (pro-
efsleuven) 

?? ?? 

Eersel – Oogenlust (opgraving) ?? ?? 

Heeze – Rulse laan (proefsleuven) ?? ?? 

Waalre – diverse locaties (proefsleuven) ?? ?? 

Wintelre – Verlengd Aangelag (pro-
efsleuven) 

?? ?? 

Best – Hoofdstraat (archeologische be-
geleiding) 

?? ?? 

Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? ?? 

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

Steensel – beekdal Gender ?? ?? 

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 
 
 

Hoe niet om te gaan met explosieven 
Asten Molenakkers, bezig met een archeologische 
waarneming, met de metaaldetector een handgra-
naat gevonden. 
Een Engelse handgranaat, met de beugel eraf. 
Toen ik in dienst was heb ik me de werking uit 
laten leggen, als de beugel eraf is en hij is niet ont-
ploft, dan heb je twee mogelijkheden: "1 De slag-
pin staat nog in gespannen stand en wacht op een 
geringe beweging om af te gaan en 2 de slagpin is 
getript, de granaat is niet afgegaan, dan kun je er 
mee gooien met een dragline er overheen gaan, 
dat ding gaat niet af. Het probleem is dat kan je 
van de buitenkant niet zien. Ja ik weet het, ik had 
het ding moeten laten liggen en afbakenen, maar 
omdat ik hem al op de schop had gehad heb ik 
hem voorzichtig achter de poort in het hoge gras 
gelegd. De reden, waar hij lag liepen steeds men-
sen en reden vrachtwagens. Vervolgens heeft de 
uitvoerder de politie gebeld. Twee agenten in bur-
ger kwamen de volgende dag en bevestigden dat 
het een handgranaat was, vervolgens ging een 
van de twee met een vinger in de onderkant van 
de van granaat peuteren, liepen vervolgings naar 
de auto en ging door met peuteren met een 
metalen object. Van hen moest de granaat aan de 
buitenkant van de gesloten poort liggen voor het 
geval dat de Mijn Opruiming Dienst na vijf uur 
kwam, dus werd hij achter een betonnen paaltje 
van de brandweer gelegd, je weet wel waarop 
staat drie meter naar links en twee meter naar 
voren is het dichtstbijzijnde waterpunt. De M.O.D. 
kwam de volgende dag en wij hebben natuurlijk 
gevraagd of wat de politie deed de juiste manier 
van handelen was. Hij beaamde: "Onverantwoord, 
als hij in een granaat wil peuteren moet je hem 
vragen 70 meter verder in het veld te gaan staan", 
ook over het opbergen buiten de poort was hij niet 
te spreken. Vervolgens werd op het terrein een gat 
van een halve meter gegraven, op de granaat 
kneedbaar explosieven en een ontsteking met 
elektrische draad bevestigd, de granaat in het gat 
gelegd en met zand aangevuld. Wij allen op af-
stand en dan roept hij drie, twee een en knal. Wat 
een knal, zie foto, het zand spoot 4/5 meter hoog, 
de kiezel en metalen deeltjes hoorde je tegen het 
gebouw en hek vliegen, mijn respect voor explo-
sieven is nog groter geworden dan het al was, toen 
ik de man van de M.O.D vroeg. waarom dat zand 
zo hoog vloog, ik heb met die granaten gegooid 
toen ik dienst was, was zijn antwoord: "In de 
openlucht kan hij zijn energie naar alle kanten vrij, 

daarom vliegen de scherven ver, hier kan hij alleen 
naar boven".  

 

 
 
Dus mijn advies: "Als iemand wil peuteren in explo-
sieven, is dat onverantwoord, waarschuw hem, bij 
geen gehoor zet het op een lopen en houd je 
camera klaar". 
Willem van den Bosch 

 

Bladel serveert salami a la Carte 
Op donderdag 20 september stond de Erfgoed-
verordening op de agenda van de raadsverga-
dering in de gemeente Bladel. Daags daarop werd 
op het landgoed Ten Vorsel begonnen met het ver-
graven van een perceel met inzet van bulldozer, 
diepploeg, kilverbak en wat dies meer zij. Met het 
diepploegen van de gronden gelegen in een 
kwelzone kwam de nodige gele ondergrond boven. 
Deze werd verschoven naar lagere gelegen gron-
den en weer ondergeploegd. Het afgetopte deel 
opnieuw tot diep in de bodem nabewerkt. Salami 
eet men schijfje na schijfje. Meer dan een 
weekend arbeid buiten kantooruren was daar niet 
voor nodig. Ter plaatse geldt niet alleen een beper-
king vanuit het erfgoedbeleid maar tevens een 
bescherming vanuit het bestemmingsplan buiten-
gebied tegen een dergelijk vergraven. De voor 
handhaving 
verantwoor-
delijke 
bestuurder en 
raadsleden 
BT, PvdA en 
GL zijn actief 
geïnformeerd.  
Bart Beex 
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Kaboutersberg – the making of 
 

 
 
Leerlingen van de Pius-X aan de slag met een 
enthousiaste groep vrijwilligers uit Hoogeloon bij 
de realisatie van de in november (opnieuw) in 
gebruik te nemen Kaboutersberg.  
Bart Beex 
 

 
 
 

Oirschot 
In de Koestraat, in het Centrum van Oirschot, zijn 
twee tot drie jaar geleden bij diepe werkzaam-
heden aan het riool enkele ijzeren voorwerpen ge-
vonden. Deze zijn meer dan 500 jaar oud. Het zijn 
een zwaard van het type Rapier en twee redelijk 
gave, puur-gothische, kastsloten. Zo'n zelfde slot 
zit op een van de antieke archiefkasten in het oude 
Raadhuis.  
In Nederland is er verder maar ééntje en die be-
vindt zich in de sacristie van een Middeleeuwse 
kerk in Zutphen. En in het buitenland vind je ze 
alleen in Frankrijk, namelijk in een historisch-IJzer-
Museum in Rouan. De sloten zijn 15e eeuws of 
ouder (?).De sloten en het zwaard zijn in opdracht 
van, en voor rekening van het Kapittel van Oir-
schot, grandioos gerestaureerd bij het bekende 
"Atelier Restaura" in Haelen bij Roermond. 
De sloten en het zwaard zijn op dit moment te be-
wonderen in de hal van het gemeentehuis van Oir-
schot, waar ze zich bevinden in een tafel-vitrine. 
Frits Speetjens 
 

  

Vondsten uit Oirschot 
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Opening Openmonumentendag in 
Veghel pakt anders uit. 
Werkgroepvoorzitter Henk van Wanrooij heette de 
aanwezigen welkom en bedankte iedereen die aan 
de voorbereidingen had meegewerkt. Daarna gaf 
hij het woord aan burgemeester Adema voor de of-
ficiële opening van de Open Monumenten Dagen. 
Dit pakte echter iets anders uit dan gebruikelijk. 
Amateurarcheologe Sjaan van Dijk (de “gravin” 
van Veghel) en een stomverbaasde Henk van der 
Voort werden toegesproken door de burgemeester 
en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
 

 
De gedecoreerden Henk van der Voort en Sjaan 
van Dijk, met in hun midden Burgemeester Ina 
Adema (foto Henk van Dijk) 
 
Beide zijn actieve vrijwilligers van heemkundekring 
Vehchele en andere organisaties en instellingen.  
Sjaan van Dijk was al voor de oprichting van de 
Heemkundekring geïnteresseerd in de bodem van 
Veghel. Ze heeft veel eeuwenoude scherven en 
andere voorwerpen gevonden en weet ook wát ze 
vindt. Haar man Martien hielp om alles heel pre-
cies op te tekenen en te determineren, en maakte 
veel foto’s en filmpjes. Ze raakte soms wel gefrus-
treerd doordat er zoveel vondsten vernield werden 
omdat ze moest vluchten voor de graafmachines, 
zoals op De Scheifelaar waar o.a. urnen en sporen 
in de grond zaten die wezen op bebouwing. En op 
de plaats van voormalig Kasteel Frisselstein, waar 
heel belangrijke “zaken” in de modder verdwenen. 
Ze heeft samen met Martien en anderen hebben 
Veghel voor archeologie op de kaart gezet en is nu 
vernoemd in de archeologische geschiedenis van 
Brabant (zie internet).  
Jan van Erp 
 

Uden Kruisherenkapel 
Bij de vergunning voor herbestemming van de 
Kruisherenkapel, een rijksmonument, had de 
AVKP een zienswijze ingediend omdat in de ver-

gunning geen aandacht was besteed aan de on-
dergrond. Onder de kapel waren de resten te ver-
wachten van de voorganger van het in de eerste 
jaren van vorige eeuw gebouwde klooster. Deze 
zienswijze werd door de gemeente overgenomen 
waardoor alsnog een archeologische begeleiding 
zou plaatsvinden bij de werkzaamheden onder de 
vloer. Die werkzaamheden zijn onlangs afgesloten. 
De archeologen van het bureau RAAP die de be-
geleiding uitvoerden vonden inderdaad een muur 
terug van het eerste Kruisherenklooster dat rond 
1700 op deze locatie was gebouwd. Helaas bleek 
de bodem verder zo verstoord te zijn dat het bij 
deze ene muur bleef.  
 
Toevalligerwijs begon de gemeente korte tijd later 
met de complete herinrichting van het pleintje voor 
het klooster. Dit betekende dat onder meer de 
complete riolering zou worden vervangen en dat 
het hele plein van een nieuwe bestrating zou wor-
den voorzien. De archeologen van RAAP voorza-
gen op basis van hun bureauonderzoek dat zich 
onder het plein de resten van de middeleeuwse 
kapel zouden kunnen bevinden waar het eerste 
klooster tegenaan was gebouwd. De oudste ver-
melding van deze kapel dateert uit het jaar 1358 
maar er is een aanwijzing dat zij al in 1272 zou zijn 
opgericht. De gemeente werd op de hoogte ge-
bracht van deze vermoedens maar vanwege de 
tijds-druk koos zij voor een ad hoc beleid, men zou 
wel zien wat men tegen kwam. Na aanvang van de 
werkzaamheden bleek de nieuwe riolering een 
heel andere route te volgen dan de oude gedaan 
had. De grond in de sleuf was daardoor veel 
minder verstoord als tevoren werd verwacht. Het 
duurde inderdaad niet lang voor men op het nog 
intacte fundament van de kapel stuitte. Dit funda-
ment bestond uit een flinke pakket grote brokken 
ijzeroer waarop een ongeveer 1 meter dikke muur 
was gemetseld van bakstenen met het formaat 
27,5 x 13 x 6 cm. Een formaat dat prima aansluit 
bij de vermeende ouderdom van de kapel. Aan de 
andere zijde van de muur, dus binnenin de voor-
malige kapel, stuitte men op een dik pakket puin 
bestaande uit fragmenten baksteen, stukken vloer-
tegel en leisteen. Tussen dit puin bevond zich een 
aanzienlijke hoeveelheid menselijke botmateriaal. 
Dit moet nog aan een nader onderzoek onder-
worpen worden maar duidelijk was wel dat het van 
meerdere individuen afkomstig was. Ongeveer 8 
meter verder werd de andere zijmuur aangetroffen. 
Nog net binnen deze muur waren onder in het pro-
fiel van de rioleringssleuf twee grafkuilen zichtbaar 
maar deze leken geen intacte geraamtes (meer?) 
te bevatten. Inmiddels had de gemeente de arche-
ologen van RAAP erbij gehaald en die hebben het 
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profiel verder onderzocht en ingetekend. Een week 
later zijn ze teruggekomen en hebben ze het 
gedeelte van de kapel dat zich onder het plein 
bevond in z’n geheel blootgelegd. De restanten 
bleken nog verrassend intact te zijn. Zelfs het 
complete fundament van de voorgevel die aan de 
andere kant van de rijbaan lag, werd terugge-
vonden. Op de meeste plaatsen waren zeker nog 
5 lagen bakstenen aanwezig bovenop het pakket 
ijzeroer. Omdat de fundamenten opnieuw be-
schermd zouden worden door een laag zand met 
bestrating ging men niet verder de diepte in en 
daardoor werden nauwelijks nog botresten 
aangetroffen. De verdere vondsten bleven beperkt 
tot enkele munten en een paar scherven aarde-
werk. Nadat het onderzoek was voltooid werden 
de resten weer afgedekt met zand.  
 
Een tijdje later legden de grondwerkers elders op 
het plein een gemetselde koepel bloot die zich 
slechts enkele decimeters onder de bestrating 
bevond. Toen ze er hard met een schop tegenaan 
stootten stortte deze plotsklaps in waarbij één van 
de werkers ternauwernood aan een flinke val ont-
snapte. Het bleek dat men een nog volledig intacte 
gesloten waterput had blootgelegd. De binnen-
diameter van het metselwerk bedroeg circa 1,5 
meter Vanuit het binnenste van de put kwam een 
zware loden buis naar buiten waardoor het water 
moest worden opgepompt. Gezien de afmetingen 
en de locatie van de put moet het een al lang 
vergeten bluswaterput zijn geweest. Archiefonder-
zoek zal meer duidelijkheid moeten geven over de 
datering ervan. Na te zijn leeggepompt is de put 
volgestort met schoon zand en daarmee veilig 
gesteld voor de volgende generaties. 
Als laatste had het plein nog een recentere maar 
daarom niet minder interessante verrassing in pet-
to. Tijdens het verwijderen van oude bestrating 
kwamen twee stukken rupsband van een Britse 
Cromwell tank tevoorschijn.  
In september 1944, tijdens operatie Market Gar-
den, trok het oprukkende Britse 30

ste
 legerkorps 

dwars door Uden op z’n weg naar Arnhem. Het 
Lieve Vrouwenplein maakte destijds deel uit van 
die route. Volgens ooggetuigen was er op het plein 
een mobiele werkplaats ingericht waar bescha-
digde en defecte voertuigen konden worden 
gerepareerd. Aangezien er in Uden verder 
nauwelijks oorlogshandelingen hebben plaatsge-

vonden kunnen we ervan uit gaan dat de rups-
banden toen als stille getuigen van deze bewogen 
oorlogsdagen zijn achtergebleven. Inmiddels is 
één van de stukken in het trotse bezit van de 
Heemkundekring gekomen. 
Goof van Eijk  
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AVKP IN BEELD EN GELUID 
 
 
Op woensdagavond 10 oktober is Omroep Brabant 
op bezoek gekomen in het Archelologisch Centrum 
in Eindhoven om opnamen te maken voor radio en 
tv. Verschillende vrijwilligers komen in beeld tij-
dens het scherven plakken en restaureren en de 
deskundigen geven uitleg. Wie het heeft gemist, 
kan nog even terugkijken en luisteren op: 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1819081043/
Vrijwilligers+Eindhoven+met+eindeloos+geduld+z
oeken+naar+de+juiste+scherf.aspx 
Hier staan de audio en video opnamen.   

Foto geleend van Omroep Brabant 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA VOOR AVKP EXCURSIE VAN ZATERDAG 10 NOVEMBER 
 
 
Deze excursie lekker dichtbij…. Een van onze 
leden, Piet Jansens uit Valkenswaard, heeft in de 
loop der jaren heel veel kennis vergaard over het 
oude kerhof en de verdwenen Sint Nicolaas kerk 
(1500- 1860) van Valkenswaard….. en Piet wil die 
kennis graag met ons delen.  
 
De geschiedenis van Valkenswaard gaat terug tot 
de vroege Middeleeuwen (8

de
 eeuw) en bloeit in de 

17
de

 eeuw op als plaats waar door de adel de val-
kerij beoefend wordt. In de 19

de
 eeuw schiet de 

sigarenindustrie wortel, die tot einde 20
ste

 een be-
langrijk middel van bestaan zal blijven. We kunnen 
daar meer over te weten komen in het Valkerij en 
sigarenmuseum, waar we een bezoek aan zullen 
brengen. 
 
Programma onderdelen: 

 Rondleiding over het oude kerkhof van Valken-
swaard, waar ooit de oude kerk gestaan heeft. 

 Bezoek aan het Valkerijmuseum 

Programma: 
12:30  Verzamelen in Valkenswaard voor koffie 

en thee.  
13.00 Op naar de ingang van het oude kerkhof 

van Valkenswaard (aan de Kerkhofstraat, 
hoe kan het ook anders….). 

13:15 Rondleiding over het kerkhof door Piet 
Jansens. 

14:15 Wandeling naar het Valkerij museum. 
14:30 Bezoek aan het Valkerij museum. 
16:00 Einde programma. Nog een borrel ???  
 
Kosten: niets, inclusief entree Valkerij museum 
 
OPGAVE: EMAIL: w.van.vegchel@gmail.com 
Hopelijk tot zaterdag de 10

de
 november 2012. 

 
 
 

  

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1819081043/Vrijwilligers+Eindhoven+met+eindeloos+geduld+zoeken+naar+de+juiste+scherf.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1819081043/Vrijwilligers+Eindhoven+met+eindeloos+geduld+zoeken+naar+de+juiste+scherf.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1819081043/Vrijwilligers+Eindhoven+met+eindeloos+geduld+zoeken+naar+de+juiste+scherf.aspx
mailto:w.van.vegchel@gmail.com
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UITREIKING KNIPPENBERGPRIJS OP 10 NOVEMBER 2012  
 
 
De Stichting Knippenbergprijs nodigt u van harte 
uit voor de uitreiking van de Knippenbergprijs op 
zaterdag 10 november 2012 in het stadhuis van ‘s-
Hertogenbosch  
Het wordt op prijs gesteld als u uw deelname wilt 
melden op knippenbergprijs@erfgoedbrabant.nl 
 

 
 
Programma  
13.00 Ontvangst aan Markt nr. 1, Stadhuishal en 

koffie/ thee én muziek in de Oranje Galerij.  
13.30 Welkom door prof. Anoud-Jan Bijsterveld, 

voorzitter van de St. Knippenbergprijs en 
wethouder G.J. Snijders.  

13.45 Overzicht van activiteiten van de winnaar 
van 2011, Stichting Federatie Behoudt de 
Langstraatspoorbruggen.  

14.10 Genomineerde Anton van der Lee van 
Heemkundevereniging “Onsenoort” geeft 
presentatie.  

14.35 Genomineerde Werkgroep Archeologie 
Heemkunde Uden geeft presentatie.  

15.20 Pauze met koffie/thee en muziek  
15.40 Genomineerde Willem van den Bosch van 

de Archeologische Werkgroep van Heem-
kundekring Asten-Someren geeft presen-
tatie.  

16.00 Prijsuitreiking Knippenbergprijs 2012 door 
prof. Bijsterveld en Henk Hellegers, voor-
zitter van Brabants Heem.  

16.15 Borrel met hapjes én muziek.  
 
De genomineerden 
Willem van den Bosch is de spil van de archeo-
logische werkgroep van de heemkundekring 
Asten-Someren. Hij heeft het archeologiehuis So-
meren opgezet, ingericht en onderhouden. Willem 
is betrokken bij heel wat opgravingen in Someren 
en wijde omgeving. Dat doet hij vaak als enthou-

siast lid van de Archeologische Vereniging 
Kempen- en Peelland. 
Anton van der Lee is amateurarcheoloog uit Den 
Bosch, met grote belangstelling voor Heusden en 
omgeving. Hij is opgravingsdeskundige voor het 
gebied van de Loonse en Drunense Duinen. Hij 
bezit een verzameling van 10.000 voorwerpen en 
is in Nederland een van de beste typologen. Anton 
van der Lee is actief als adviseur en als publicist. 
Hij verzorgt lezingen voor heemkringen en was lid 
van de Provinciale Archeologische Advies-
commissie. 
De Werkgroep Archeologie Heemkunde Uden 
heeft zich ingezet voor het herstel van de enige 
grafheuvel van het urnenveld Slabroek. Vervol-
gens werd een plan gemaakt voor het de recon-
structie van het hele urnenveld. De werkgroep 
leverde een flinke bijdrage voor het boek over de 
Maashorst. In september van dit jaar werd het 
gereconstrueerde urnenveld gepresenteerd. 
 
Parkeeradvies  
Vanwege zaterdagdrukte wordt geadviseerd te 
parkeren op één van de transferia van ‘s 
Hertogenbosch, namelijk: Transferium Vlijmense-
weg, De Vliert of Pettelaarpark.  
 
Achtergrond 
De priester, classicus en historicus Willy Knippen-
berg (1910-2005) geldt als een van de peetvaders 
van het regionale geschiedbeoefening in Brabant. 
Hij stond aan het begin van de oprichting van 
enkele Brabantse musea en was daarin lange tijd 
bestuurlijk actief. Daarnaast stimuleerde hij tot op 
hoge leeftijd het onderzoek naar de volkskunde en 
de natuurlijke historie van de provincie, gebieden 
waarop hij ook zelf actief was.  
Op initiatief van de Stichting Brabants Heem, de 
Leerstoel Cultuur in Brabant aan de Universiteit 
van Tilburg, de Historische Vereniging Brabant, het 
Noordbrabants Museum en het Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur werd in 2007 de Knippen-
bergprijs ingesteld voor personen of organisaties 
die zich verdienstelijk maken op de terreinen waar-
voor Knippenberg zich gedurende zijn lange leven 
heeft ingezet. Om voor de prijs in aanmerking te 
komen is een voorwaarde dat de veelzijdigheid 
van de naamgever van deze prijs ook in het 
voorgestelde project wordt aangetroffen. 
  

mailto:knippenbergprijs@erfgoedbrabant.nl
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ARCHEOLOGIE EN GEMEENTELIJK BELEID 
 
 
Deze lezing door Tonnie van de Rijdt in Nijmegen is 
al eerder aangekondigd door AWN. Maar toch even 
een korte reminder.  
Sinds de invoering van de wet op de archeolo-
gische monumentenzorg ligt de verantwoordelijk-
heid voor het archeologisch erfgoed voor een groot 
deel bij gemeenten. Zij moeten bij het opstellen 
van bestemmingsplannen en het verlenen van ver-
gunningen rekening te houden met archeologie. 
Gemeenten hebben echter ook een grote mate 
van vrijheid in de wijze waarop zij dat doen.  
Vrijwilligers/amateurarcheologen kunnen een ac-
tieve rol spelen bij de invulling van het gemeente-
lijk archeologiebeleid. In deze lezing worden de 
wettelijke taken en verantwoordelijkheden van ge-
meenten uitegelegd n wanneer en op welke wijze 
je daar als belangenbehartiger op in kunt spelen. 

Wat kun je doen als een gemeente nog steeds 
geen eigen archeologiebeleid heeft en wat als dat 
beleid wel erg minimaal wordt ingevuld? Waar 
moet je op letten als je wilt beoordelen of in een 
bestemmingplan of omgevingsvergunning wel ge-
noeg rekening is gehouden met archeologie. Wat 
kun je doen als dat niet zo is? Wat heb je aan mo-
gelijkheden wanneer je vermoedt dat er ergens 
zonder de nodige vergunningen gegraven of 
ontgrond wordt? 
Vooraf ingediende vragen (vdrijdt@iae.nl ) worden 
tijdens de lezing beantwoord. 
 
De lezing vindt plaats op 13 november 2012 om 20 
uur in het Wijkcentrum De Ark van Oost, Cipres-
straat 154 te Nijmegen 

 
 
 
 
 

UITNODIGING WERKATELIER BRABANTS ERFGOED BIËNNALE 
 
 
Erfgoed Brabant organiseert de Brabantse Erfgoed 
Biënnale (BEB), die de komende twee jaar in het 
teken staat van cultuurhistorisch landschap. Met 
de BEB wil Erfgoed Brabant samen met het erf-
goedveld op zoek gaan naar de betekenis, iden-
titeit, kansen, bedreigingen en - vooral - de bele-
ving van het cultuurhistorisch landschap in de pro-
vincie Noord-Brabant. Het centrale motto is daarbij 
'Buiten zit van binnen’ 
Eén van de activiteiten die Erfgoed Brabant in het 
kader hiervan organiseert is het werkatelier. Doel 
van het werkatelier is het samenbrengen van ver-
schillende betrokken mensen en organisaties. ln 
de werkateliers wordt gewerkt aan een actuele 
vraagstelling rond een thema, met een concreet 
eindresultaat als doel. Dit eindresultaat kan bij-
voorbeeld een oplossing zijn voor een actueel pro-
bleem, maar kan ook de vorm krijgen van een pro-
ject of nieuwe samenwerkingsverbanden. 
ln het eerste werkatelier staat het thema 'Burger-
participatie: erfgoed is van iedereen' centraal. Voor 
dit werkatelier nodigen we u van harte uit! 

Datum: 15 november 2012 
Tijd: 13:30 - 17:00 
Locatie: ln de Roos, Zuiderparkweg2B2 
's-Hertogenbosch 
 
Voorafgaand aan dit atelier is vanaf eind septem-
ber al gediscussieerd over het thema op 
www.bebsite.nu/werkateliers. Hier vindt u ook het 
programma van de middag. 
 
Wilt u bij dit eerste werkatelier aanwezig zijn en 
een bijdrage leveren? Laat het ons weten via een 
e-mail naar beb@erfgoedbrabant.nl. U kunt zich 
aanmelden tot 8 november 2012. Voor meer infor-
matie, zie www.bebsite.nu/werkateliers. 
 
Dieuwertje de Nigtere 
Erfgoed Brabant 

 

 
 
 
 

mailto:vdrijdt@iae.nl
http://www.bebsite.nu/werkateliers
mailto:beb@erfgoedbrabant.nl
http://www.bebsite.nu/werkateliers
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VERSLAG ARCHEOLOOP EINDHOVEN 
 
 

Op zondag 7 oktober was de 
Archeoloop in ons eigen 
Eindhoven.  
Vooraf was er veel twijfel 
over de keuze voor een wan-
deling op eigen gebied. Alles 
was toch al minstens twee-
maal omgespit en bekeken. 
Het archeologisch deel van 
de stad ligt toch in de schap-
pen van het Archeologisch 
Centrum. Nico en zijn club 
hebben deze bodem toch al 
leeg gehaald.  
Mooi niet dus.  

Mooi weer, een drukke stad vanwege de koop-
zondag en zo’n twintig wandelaars gingen op pad 
onder de bezielende begeleiding van Wim van 
Hoof. 

Het is voor mij een 
prachtige wandeling ge-
worden met naar mijn 
idee voor iedereen toch 
weer echte nieuwe 
dingen over de stad. Van 
10.00 tot 14.00 uur zijn 
we onderweg geweest 
om nadien bij Usine uit 
te puffen. 
Archeologie, stadsplanning, architectuur, de histo-
rische ontwikkeling van de stad werd wandelend 
besproken. Ook de politiek en de inspanningen en 
ijdelheid van de industriëlen en de naijver van de 
diverse stadsdelen kwam ter sprake. Stads roddel 
en achtstelling door “die Hollanders” werd bespro-
ken en de relatie met het Koningshuis werd niet 
vergeten. Enige stadsgeheimen werden onthuld en 
dienen weer vergeten te worden. 
Kortom het was een mooie wandeling en een 
goede basis voor het andere doel: te komen tot 
een standaard "Archeoloop Eindhoven" die we op 
de plank hebben liggen en op verzoek kunnen 
verzorgen als daar vraag naar is.  
 
Carel van den Boom 
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Basiscursus ‘De vrijwilliger in het archeologisch bestel’ 
 
 
Op 22 november 2012 start Erfgoed Brabant, in 
samenwerking met AWN en Brabants Heem, de 
nieuwe basiscursus ‘De vrijwilliger in het archeolo-
gisch bestel’. Deze basiscursus is bedoeld voor 
(beginnend) vrijwilligers in de archeologie of vrijwil-
ligers die graag (beter) willen weten hoe zij actief 
aan de slag kunnen gaan met de diverse mogelijk-
heden die het archeologisch bestel de vrijwilliger 
biedt. 

 
 
Inhoud cursus 
De zorg van de overheid voor het archeologische 
erfgoed is op dit moment sterk aan het veran-
deren. Meer en meer ziet men de vrijwilliger als 
een partner van overheid en archeologische be-
drijven. Dit biedt, naast uitdagingen, ook nieuwe 
mogelijkheden voor vrijwilligers die actief bij het 

behoud en de beleving van archeologie betrokken 
willen worden. 
De cursus geeft in 5 cursusavonden inzicht in de 
verschillende rollen en mogelijkheden die de 
vrijwilliger in het archeologisch bestel kan uit-
oefenen. Na het volgen van de cursus is men op 
de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en 
procedures. De cursist leert hoe hij/zij een stem 
kan laten horen bij het gemeentelijk ruimtelijk orde-
ningsbeleid. Er wordt uitgelegd welke soorten 
archeologisch onderzoek er zijn en welke moge-
lijkheden er zijn om als vrijwilliger hieraan mee te 
werken. De cursus geeft inzicht in wat er allemaal 
komt kijken bij de uitwerking en ontsluiting van 
archeologisch onderzoek. Tot slot wordt toegelicht 
hoe de cursist het verhaal van de archeologie uit 
zijn/haar regio (beter) kan uitdragen naar een 
breed publiek door middel van verschillende 
vormen van presentatie en educatie. 
 
Praktische informatie.  
De kosten van de gehele cursus bedragen € 150. 
Dankzij de financiële steun van Brabants Heem 
kunnen leden van Brabants Heem en AWN deze 
cursus dit jaar tegen een gereduceerd tarief van € 
80 volgen. De cursusavonden kunnen eventueel 
ook los gevolgd worden. De prijs van een losse 
module bedraagt € 35 (gereduceerd tarief Bra-
bants Heem/AWN: € 25).  
Meer informatie over het cursusprogramma, data 
en locatie vindt u op: www.erfgoedbrabant.nl. 
 
Aanmelden kan via info@erfgoedbrabant.nl. Meld 
u tijdig aan, want er geldt een maximaal aantal 
deelnemers van 20.  
De cursus ‘De vrijwilliger in het archeologisch 
bestel’ wordt geor-ganiseerd in het kader van het 
project Grondig Bekeken, onder-steuning amateur-
archeologie. In dit project werken de volgende 
alliantiepartners samen: de Vereniging van 
vrijwilligers in de archeologie (AWN), Babants 
Heem, de Archeologische Sectie van het 
Noordbrabants Genootschap, de provincie Noord-
Brabant, BAAC bv en het Regio-bureau West-
Brabant. De cursus is tot stand gekomen dankzij 
kennis- en expertisebijdragen van AWN en 
financiële ondersteuning van Brabants Heem.  

 
 
 
 
 

http://www.erfgoedbrabant.nl/
mailto:info@erfgoedbrabant.nl
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ARCHEOREIS NAAR KENT IN GREAT BRITAIN 
 
 
Een nieuwe loot aan de ArcheoLoop stam is de 
ArcheoReis, een korte buitenlandse reis. Uiter-
aard draait bij de ArcheoReis om de historie, 
archeologie en heemkunde van een bepaalde 
streek. We laten ons vervoeren met mini busjes en 
houden het langere wandelen beperkt. Voorlopig 
zullen we jaarlijks met een aanbod komen. Ieder 
kan een suggestie doen voor een dergelijke reis en 
mocht de behoefte groter zijn dan is er snel weer 
een ArcheoReis georganiseerd  
 
Ons eerste aanbod is een ArcheoReis naar Kent 
in Great Britain. Een prima mogelijkheid voor 
ieder die hier kennis mee wil maken tegen een 
zeer betaalbare prijs. Dat komt omdat we het 
collectief doen, een eigen chauffeur leveren, ge-
bruik maken van de expertise van ons AVKP lid 
Pim Hemels met zijn reisorganisatie Aktiva Tours", 
en het eenvoudig houden door in een klooster te 
overnachten.  
Hier volgen de gegevens:  

 4 dagen / 3 nachten;  

 van donderdag 21 maart tot en met zondag 24 
maart 2013;  

 prijs: € 315,-- per persoon op basis van half 
pension;  

 verblijf op een 1- of 2 persoonskamer: naar 
wens en in overleg e.e.a afhankelijk van aantal 
boekingen;  

 Reis per minibus met chauffeur Eindhoven 
Calais en Dover - Aylesford v.v.;  

 inclusief al het plaatselijke vervoer;  

 inclusief overtocht Calais - Dover v.v;  

 3 nachten in gastenverblijf Carmelieten-kloos-
ter; met voldoende douches en toiletten voor 
algemeen gebruik, wel met wastafel op kamer;  

 eerste avond lichte maaltijd in klooster; 2 
avonden een 3 gangen maaltijd in lokale pub;  

 3 keer ontbijt.  
Enfin een heel aantrekkelijk aanbod dat ons de 
mogelijkheid biedt om veel moois te gaan zien.  
 
Het programma moeten we nog exact 
samenstellen maar kan bestaan uit:  

 Dover Castle;  

 Down House (huis van Charles Darwin);  

 Lullingstone (Romeinse villa);  

 Sandwich: Richborough Romeins fort;  

 Canterbury, Kathedraal en klooster;  

 Hastings: Battlefield uit 1066;  

 Deal: kasteel en tuinen van Walmer ( Henry 
VIII);  

 Rochester: historic dockyard;  

 Maidstone: Leeds Castle;  

 Sevenoaks: landgoed Knole House  

 Archeologische sites (nader te bepalen).  
 
Op basis van de entreeprijzen, groepskorting, 
variatie en doel (archeologie) wordt het program-
ma nader uitgewerkt en tijdig verstrekt. Houdt bij je 
persoonlijke calculatie rekening met entreegelden 
en eigen consumpties. Onderweg een excursie 
overslaan is uiteraard mogelijk. Uitgangspunt blijft 
de betaalbaarheid. 
 
Aanmelden:  
Kan rechtstreeks bij Pim Hemels van 'aktiva tours': 
info@aktivatours.nl of door toezending van 
bijgaand inschrijfformulier.  

 werkwijze: "wie het eerst komt wie het eerst 
maalt";  

 AVKP leden gaan voor. Als er ruimte is, zijn 
anderen welkom;  

 er zijn nu 8 aanmeldingen, dus de reis gaat 
door;  

 er kunnen maximaal 16 reizigers mee per reis;  

 je krijgt een bevestiging van de reisorganisatie 
en een definitieve zodra er meer dan 7 
aanmeldingen zijn.  

 
Heb je vragen, speciale wensen of suggesties 
m.b.t. deze ArcheoReis, dan kun je contact 
opnemen met een van ons:  
Herbert Vorwerk  
Johan Weterings  
Carel van den Boom  
Wim van Hoof 

 
 
 
 
 

 
  

mailto:info@aktivatours.nl
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
september – oktober 2012 
 

Boeken 
Putten uit het Bossche Verleden 
Vriendenbundel voor Hans Janssen bij zijn 
afscheid als stadsarcheoloog. 
R. van Genabeek. E. Nijhof, F.Schipper, J.Treling 
Uitgeverij: Veerhuis 
 
Opgravingen in Bergen op Zoom 
M. Vermunt, A van der Kallen 
Uitgave: 2012 
Het eerste publieksboek over archeologisch 
onderzoek  in en rond Bergen op Zoom 
 
Boerderijen uitgegumd, 
Een nieuw stadsdeel ingetekend 
Het verdwenen platteland in het Eindhovens 
stadsdeel Woensel 
Auteurs: J Hüsken en B Hüsken 
Een uitgave van de Heemkundige Studiekring 
Kempenland Eindhoven, 2012 
 

Tijdschriften 
In Brabant 
Jaargang 3, nummer 5. 
Cultuurhistorisch Landschap 

Ditmaal een themanummer dat nauw aansluit bij 
de Brabant Erfgoed Biënale. “Buiten zit van 
Binnen”. 
Hierin ook een ( mooi) artikel van twee leden van 
actiegroep de Mug in de jaren zestig en zeventig. 
Ze hadden  tot doel het kleinschalige Brabantse 
Land te beschermen. 
 
Westerheem 
Jaargang 61, nummer 5. 
Archeologie onder water. 
Hierin een artikel van Peter Seinen en Joost van 
den Besselaar over: Een houten vissersschip in de 
Maas bij Alem. 
 

Schenking 
Everzwijnbeeldjes 
Archeologische vondsten verwijzen naar een 
Keltische traditie 
J de Vries 
Uitgave van Stichting Eicha, Bergeijk 2012 
 
 
 

 
 
 
 

VAN DE LEESPLANK  
 
 

Everzwijnbeeldjes 
‘Archeologische vondsten verwijzen 
naar een Keltische traditie, Conti-
nuïteit van cultuur’ is het onder-
schrift bij dit overzichtelijk boekje 
van 48 pagina’s. 
 
Het onderwerp van deze studie 
wordt gevormd door zeventien in 
Zuid en Oost Nederland en België 
gevonden bronzen afbeeldingen 
van het mannelijk everzwijn, één 
van de belangrijke Keltische sym-
bolische diermotieven. 
 
De auteur vraagt aandacht om het 
in Nederland en Belgie gevonden 
Keltisch erfgoed, waarvan te veel 
nog in depots ligt te wachten voor 

onderzoek, aan de vergetelheid te 
onttrekken. 
Verplichte kost! 
 
Het boekje is dankzij een 
schenking aan AVKP door het 
Eicha museum en is in te zien in 
de bibliotheek van het archeo-
logisch Centrum Eindhoven en 
Helmond.  
 
U kunt het boekje voor 7,50 euro 
(excl. verzendkosten) bestellen bij 
Johan Biemans, conservator 
Eicha Museum.  
Via postbus 140, 5570 AC 
Bergeijk of info@eichamuseum.nl 
of 0497-550155 
 

mailto:info@eichamuseum.nl
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Staatsvormend geweld 
Overleven aan de frontlinies in de meierij van Den 
Bosch 1572-1629 
Auteur Leo Adriaenssen 
Uitgave: Stichting Zuidelijk Historisch Contact  
Tilburg 2007. 
 
Miniteus beschreven onderzoek naar de overle-
vingsstrategieën van de plattelandsbevolking van 
de frontgebieden tijdens de opstand. Geweld was 
het voornaamste instrument van het staats-
vormingsproces. 
De oorlog van 1568-1648 was in de meierij van 
Den Bosch voorafgegaan door een kort inter-
bellum, dat volgde op een serie van elf oorlogen 
met de buurlanden Gelre en Luik. Sinds 1478 was 
de meierij frontgebied en vijf opeenvolgende gene-
raties leefden in een toestand van oorlog. De 
laatste drie dus permanent. In de titanenstrijd tus-
sen de Habsburgse staatsmacht en de in militaire 
potentie omgezette kapitaalkracht van de Holland-
se en Zeeuwse Bourgeoisie dreigde de boerensa-
menleving van de meierij te worden vermorzeld. 
Vanaf 1580 ontpopte Den Bosch zich als derde 
vijand van de plattelandsbevolking. 
Niet de belegering en, veldslagen en schermutse-
lingen drukten het zwaarste stempel op het dage-
lijkse leven, maar de voortdurende contacten tus-
sen boer en soldaat. Drie generaties lang! De pas-
serende, pleisterende overnachtende en kampe-
rende ruiters en voetknechten trokken veel sporen 
van dood en verwoesting. Waar de soldaat kwam 
leed de boer. Hun belangen waren niet vertegen-
woordigd en werden nergens behartigd. Het demo-
grafisch verlies liep op tot 70 % mede veroorzaakt 
door een opzettelijke politiek van uithongering.  
De vrede bracht een relatieve veiligheid, omdat de 
meierij tot in de achttiende eeuw een militaire buf-
ferzone tussen de republiek en de grote mogend-
heden. De bewoners werden afgescheept met een 

tweede rang burgerschap, geen politieke stem in 
de Republiek, ze werden niet vertegenwoordigd in 
de Staten Generaal en werd daarom politieke 

Macht onthouden. De openbare uitoefening van 
het rooms katholieke geloof, werd verboden en in 
1660 volgde er een openbaar – ambtsverbod voor 
katholieken, wat de deprivatie feitelijke gevoels-
matig versterkte. 
Verhelderend boek over deze periode van de 
streek, boeiend en uitvoerig beschreven soms ont-
hutsend over de gruwelijkheden . 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

MIDDELEEUWSE SIERADEN VOOR HIGH TECH ONDERZOEK NAAR 
PARIJS 
Uit het persbericht 11 oktober 2012 
 
Het Rijksmuseum van Oudheden reist binnenkort 
met een vijftigtal vroegmiddeleeuwse gouden sie-
raden af naar Parijs, voor onderzoek naar de rode 
granaten in het inlegwerk. Een internationaal team 
van specialisten van het Centre de Récher-che et 
de Restauration des Musées de France (C2RMF) 

zal daar met een geavanceerde proto-nenbeamer 
(AGLAE) de precieze chemische sa-menstelling 
van de stenen analyseren. De onderzoekers ho-
pen hiermee de herkomst van de ruwe granaten te 
achterhalen, en zo een beeld te krijgen van het 
vroegmiddeleeuwse handelsnetwerk. Dat strekte 
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zich mogelijk uit tot in westelijk Azië. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ter voorbe-
reiding van een grote overzichtstentoonstelling 
over de Vroege Middeleeuwen in het Rijksmuseum 
van Oudheden in het najaar van 2013. 
Typerend voor de sieraden uit de Vroege Middel-
eeuwen (de zogeheten Merovingische periode, 
5de-7de eeuw na Chr.) is de combinatie van goud 
en rood. Vergulde mantelspelden en gespen, al 
dan niet versierd met filigraan, zijn ingelegd met 
schitterend rode granaten, veelal almandijn. Onder 
de te analyseren objecten bevinden zich onbetwis-
te topstukken van de Nederlandse archeologie als 
de ‘gesp van Rijnsburg’ en de ‘fibula van Wijnal-
dum’. Die laatste bevat meer dan 300 stukjes gra-
naat. Het Rijksmuseum van Oudheden werkt voor 
dit onderzoek samen met het Fries Museum en de 
provinciale depots van Limburg en Gelderland. 

 
Meer informatie vindt u bij het Rijksmuseum van 
Oudheden, Rapenburg 28, Leiden, www.rmo.nl 

 
 
 
 

ARCHEOLOGIE IN 3D EN MEER 
 
 
Om de archeologie dichter bij de mensen te 
brengen zijn er bijvoorbeeld op Twitter en 
Facebook talloze mogelijkheden om nieuwsbe-
richten te volgen. Hierbij worden ook aankondi-
gingen gedaan voor nieuwe websites. Soms wor-
den er bij zo’n nieuwe website onderwerpen toege-
voegd die je in eerste instantie niet zou verwach-
ten. Als voorbeeld neem ik de website 
www.Bouwdomtoren.nl. Inmiddels zijn op deze 
website schitterende 3D animaties toegevoegd 
over panden uit de Middeleeuwen in het centrum 
van Utrecht. Sinds kort kan ook een Romeinse 
wachttoren die gevonden is in de Leidsche Rijn in 
3D bezichtigd worden. Je bent als het ware op 
bezoek in de wachttoren als het nog dienst doet. 
http://www.youtube.com/watch?v=-Coash5UHb4 

Op de nieuwssite www.newslocker.nl in de rubriek 
archeologie word je op de hoogte gehouden over 
interessant nieuws en feiten die de krant of tv niet 
halen. Als het geschreven woord niet voldoende is 
kun je op Youtube beelden zien van opgravingen 
en daarbij gehouden open dagen.  
Verder hebben velen van ons wel eens de be-
hoefte om flink te mopperen op iets of iemand. 
Heb je dan wel eens afgevraagd welke woorden 
de mensen in de Middeleeuwen gebruikten? Op de 
website http://uitgefoeterd.in1woord.nl is het moge-
lijk om dat te lezen. Tip: probeer de woorden maar 
eens hardop op te lezen op een boze toon.  
 
Frank de Kleyn, fadekleijn@home.nl   

 
 
 
 
 

RO-GROEP 
 
 

Uitspraak RvS over archeologisch 
onderzoek in agrarische gebieden 
We hebben in onze ledenbrief het probleem van 
de verstoringsdiepte al meerdere keren aange-
kaart. Op 26 sept. jl heeft de Afdeling Bestuurs-

recht van de Raad van State een hiervoor belang-
rijke uitspraak gedaan. De Afdeling Altena Bies-
bosch van de ZLTO was in beroep gegaan tegen 
de verplichting in het bestemmingsplan Kern Nieu-
wendijk om bij bodemverstoring van meer dan 30 

http://www.rmo.nl/
http://www.bouwdomtoren.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=-Coash5UHb4
http://www.newslocker.nl/
http://uitgefoeterd.in1woord.nl/
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cm in archeologisch belangrijke gebieden archeo-
logisch onderzoek te doen. Dit beroep is door de 
RvS ongegrond verklaard. De RvS geeft daarbij 
als overweging: ’Gelet op de mate van het reeds 
door de raad verrichte onderzoek, is niet aanne-
melijk gemaakt dat de kosten die een initiatief-
nemer moet maken voor het doen verrichten van 
wellicht enig veldonderzoek omtrent de archeolo-
gische waarde van het terrein onnodig belastend 
zijn’. Daarbij is in aanmerking genomen dat de ver-
gunningplicht niet geldt voor werken en werkzaam-
heden die het normale onderhoud en beheer 
betreffen en dat een inventariserend archeologisch 
onderzoek reeds voldoende kan zijn om andere 
werken of werkzaamheden zonder omgevingsver-
gunning uit te mogen voeren (zie RvS. 
201112486/1/R3). 
 

Zienswijzen en inspraak van 
heemkundekring Vehchele 
overgenomen 
De heemkundekring Vehchele heeft inspraak inge-
diend bij het voorontwerp bestemmingsplan Cen-
trumgebied en zienswijzen bij het ontwerpbestem-
mingsplan Heuvelplein en ontwerpbestemmings-
plan Zijtaart Kern, allen in Veghel. De zienswijzen 
betroffen de verstoringsdiepte die in alle bestem-
mingsplannen op 50 cm was gesteld. De heem-
kundekring stelde in haar zienswijzen dat dit in 
strijd is met het eigen handboek bestemmings-
plannen van de gemeente en de door de RCE 
gehanteerde norm. De gemeente Vegchel heeft 

deze zienswijzen overgenomen omdat zo meldt zij 
zelf er in de plangebieden geen onderzoek heeft 
plaatsgevonden naar de dikte van het aanwezige 
esdek. De regels in alle bestemmingsplannen zijn 
aangepast. 
 

Bezwaarschrift Astense Aa ingetrokken 
De heemkundekringen Asten/Someren en Deuren 
en de AVKP hebben gezamenlijk een bezwaar-
schrift ingediend tegen de omgevingsvergunning 
voor het project beekherstel van de Astense Aa in 
beide gemeenten. Dat was aanleiding tot overleg 
met het Waterschap Aa en Maas, het archeolo-
gisch adviesbureau en RAAP als archeologisch 
aannemer. In het PvE voor de archeologische be-
geleiding van het project werd aan vrijwilligers een 
grote rol toebedeeld, zij zouden de inspecties doen 
voor de delen waar geen intensieve begeleiding 
plaats vond. Daar hadden wij bezwaar tegen. 
Prima als vrijwilligers meewerken, de verantwoor-
delijkheid voor het hele traject, dus ook voor de 
inspecties, moet echter bij het archeologisch 
bureau liggen. De vrijwilligers zijn daar ondersteu-
nend aan. Op basis van ons bezwaar is er een 
aanvulling op het PvE opgesteld waarin die ver-
antwoordelijkheid van het bedrijf duidelijk is aange-
geven. Verder zijn er afspraken gemaakt over het 
instrueren, ondersteunen en faciliteren van de vrij-
willigers door RAAP, zodat meewerken ook inte-
ressant en leerzaam wordt. Het bezwaar is daarna 
ingetrokken.  

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeenten 
AVKP en gemeente Eindhoven (ORVM/ STB) heb-
ben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ge-
sloten. Daarin is bepaald dat de AVKP zonder kos-
ten voor huur of faciliteiten (licht, water, computers, 
etc.) gebruik mag maken van de werkruimten die 
horen bij de depotfunctie van de gemeente Eind-
hoven en Helmond. We kunnen in die ruimte ook 
goederen bewaren, zoals boeken, gereedschap-
pen en meubilair. In ruil daarvoor verrichten we 
activiteiten die ten goede komen aan het archeo-
logisch onderzoek in Eindhoven en Helmond. Als 
AVKP assisteren we in goed overleg bij opgra-

vingen, het verwerken van vondsten en bij de or-
ganisatie van publieksevenementen. Alles met het 
doel om de archeologische geschiedenis van 
Eindhoven en Helmond voor een breder publiek te 
ontsluiten. Er is ook in vastgelegd dat de stads-
archeologen van de gemeenten Eindhoven en 
Helmond de vrijwilligers van het AVKP onder-
steunen met kennis en kunde door instructies en 
begeleiding van inhoudelijke werkzaamheden, 
suggesties voor activiteiten en periodieke educatie 
in de vorm van lezingen en cursussen. 


