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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
FEBRUARI  
Za 2 Steentijddag Leiden.
 www.rmo.nl/steentijddag.  
Zo 3 Stadswandeling Eindhoven over 

wederopbouw architectuur, Piet Beekman 
Wo 20 Lezing Henk Hiddink, reconstructie Villa 

van Hoogeloon* 
 
MAART 
Wo 20 Jaarvergadering en lezing Kees van Dijk 

over Laat Middeleeuws grijs aardewerk* 
21-24 Historische reis naar Kent* 
Zo 24 Studiedag Archeologische Sectie NBG **  

Do 28  Cursus Romeins aardewerk* 
Vr 29 Inleverdatum kopij AVKP-actueel nr 49 
 
APRIL 
Wo 10 Lezing Jesper de Raadt over 

archeologische monstername* 
Za 20  Veldexcursie wallen Eindhoven onder 

leiding van Nico Arts* 
 
Over de activiteiten met  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 

 
WIST U DAT... 
 
 

... Willem van den Bosch de Knipperbergprijs heeft gewonnen... zie pagina 13 

... Elly Bogers een unieke catalogus heeft uitgebracht met meer dan 200 getekende 
appliques...zie pagina 12 

... het opgravingsrapport Geeneind is verschenen ..zie pagina 12 

... er nog 4 plaatsen vrij zijn voor de historisch reis naar Kent. Lees meer op pagina 14  

.. dat we heel blij zijn met het gereedschap dat we hebben ontvangen van de 
heemkundekring Nuenen. Bedankt! 

 

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

 
 

 
 

 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

     1 januari 2013
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 Piet Beekman 6 Bestuursvergadering 13 AC-vergadering

Do 24 31  7  14  

Vr 25 1  8  15  

Za 26 2 9  16  

Zo 27 Archeoloop Nuenen 3 Wederopbouw Eindhoven 10 Carnaval 17  

Februari Februari Maart Maart Maart
Wk Wk Wk Wk

8 9 10 11

Ma 18 25 4 11

Di 19  26 5  12

Wo 20 Henk Hiddink 27 6 Bestuursvergadering 13

Do 21  28 7  15

Vr 22  1 8  15

Za 23 2  9 16

Zo 24  3 10 17

Maart Maart April April
Wk Wk Wk Wk

12 13 14 15

Ma 18 25 1 Paasdag 8

Di 19 26  2  9

Wo 20 Jaarvergadering / Kees 27 3 10 Jesper de Raad

Do 21 28 Romeins aardewerk 4 11

Vr 22 29  5 12

Za 23 30 6 13

Zo 24 31 Paasdag / Zomertijd 7 14

April April April Mei Mei
Wk Wk Wk Wk

16 17 18 19

Ma 15  22 29 6

Di 16  23  30 Koninginnedag 7

Wo 17 Bestuursvergadering 24 1 8

Do 18  25 2 9 Hemelvaartdag

Vr 19  26 3 10

Za 20 Veldexcursie wallen 27 4 11

Zo 21 28  5 12

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

Deadline AVKP-actueel 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
 
20 februari, lezing Henk Hiddink 
Deze lezing gaat over de reconstructie van de Ro-
meinse Villa van Hoogeloon. Meer informatie volgt. 
 
20 maart, lezing Kees van Dijk 
Tijdens de jaarvergadering zal Kees van Dijk een 
lezing houden over Laat Middeleeuws grijs aarde-
werk in de regio Kempenland. Hij gaat dan in op 
de typologie en verspreidingspatronen van rand-
vormen. Centraal staat de gebruikte methoden met 
de mogelijkheden en beperkingen van amateur-
onderzoek.  
 
10 april, lezing Jesper de Raadt  
Jesper vertelt ons op 10 april alles over de proble-
men met archeologische monstername voor micro-
morfologische analyses van microfossielen, pollen, 
botanische macroresten, arthropoden maar ook 
voor dateringstechnieken als OSL, dendrochro-
nologie en C14. 
 
Alle lezingen vinden plaats op woensdagavond en 
beginnen om 20:00 uur in de werkruimte van de 
stadsarcheologie Eindhoven. Deken van Someren-
straat 6 in Eindhoven  
 

Excursies 
 
Zaterdag 2 februari. Wandeling langs Eindho-
vens stedelijk erfgoed van de wederopbouw 
1945 – 1965  
In vervolg op de lezing van woensdag 30 januari 
wordt op zaterdag 2 februari een wandeling geor-
ganiseerd langs het wederopbouwerfgoed.  
Piet Beekman, voorzitter van de “Stichting Be-
scherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven zal 
ons meenemen naar de periode waarin deze bouw 
gerealiseerd werd, met de onderliggende inzichten 
en ideeën.  
In veel grote steden is in de wederopbouwperiode 
tussen 1945 en 1965 heel veel gebouwd. Omdat 
deze bouw vaak niet meer voldoet aan de eisen, 
de inzichten en de smaak van deze tijd, loopt deze 

vaak gevaar te worden gesloopt. Bovendien wor-
den deze gebouwen nog nauwelijks als behou-
denswaardige monumenten gezien. De Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed wil de bouw uit deze perio-
de gaan inventariseren. In Eindhoven is de Stich-
ting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindho-
ven doende deze inventarisatie uit te voeren.  
Verzamelpunt en tijd worden nog bekend gemaakt.  
 
20 april Veldexcursie Wallen in de omgeving 
van Eindhoven 
Onder leiding van Nico Arts gaan we met eigen 
ogen restanten van landschappelijke elementen 
als “wallen” op het platteland bekijken. Deze “wal-
len” hadden geen militaire functie maar speelden 
en rol is de agrarische huishouding. Nico gaat ons 
daar alles over vertellen. 
 

Cursus 
 
Cursus “Determinatie Romeins aardewerk”  
Op donderdagavond 28 maart 2013 zal Martijn 
Bink een inleiding geven in de studie van het Ro-
meinse aardewerk. Aan de hand van het aar-
dewerk dat nu in de werkruimte van de Deken van 
Somerenstraat aanwezig is, zal een overzicht wor-
den gegeven van gedraaid Romeinse aardewerk.  
Martijn Bink is teamleider Zuid-Nederland bij 
VUhbs archeologie (voorheen ACVU-HBS) en 
conservator bij het Oudheidkundig Museum Sint-
Michielsgestel. Martijn heeft het Romeinse aarde-
werk onderzocht van een groot aantal neder-
zettingen en grafvelden in Eindhoven, maar ook in 
de regio, onder andere te Best, Veldhoven, Son, 
Budel en Reusel. 
 
Deelname aan de cursus kan uitsluitend na in-
schrijving. Het convocaat voor de inschrijving 
wordt binnenkort rond-geflitst. Aanmelden kan bij 
Peter Seinen: seinen@iae.nl.  
 
Vast staat in ieder geval: 
Datum: donderdag 28 maart 
Tijdstip: 20:00- 23:00 uur 
Locatie: Deken van Somerenstraat 6, Eindhoven

 
 
 
  

mailto:seinen@iae.nl


4 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO  
door Ria Berkvens, regioarcheoloog SRE Milieudienst. 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Son - Betonson (archeologische begeleiding 
en opgraving) 

Synthegra Okt. 2012 – febr. 2013 

Bergeijk – Mr. Pankenstraat (archeologische 
begeleiding) 

ARC Nov. 2012- april 2013 

Knegsel – Poelenloop (proefsleuven) ACVU-HBS Begin febr. 2013 

Knegsel – Centrumplan fase 1 
(proefsleuven) 

?? Febr. of april/mei 

Waalre – Deelshouten (proefsleuven met 
mogelijk opgraving) 

Econsultancy? Febr.-april 2013 

Leende – Valkenswaardseweg Terrein Kees 
(proefsleuven) 

?? ?? 

Nuenen – Luistruik fase 2 (opgraving) ?? ?? 

Leenderstrijp – gildegebouw St. Janskapel 
(opgraving) 

?? Najaar 2013 

Aarle-Rixtel – Heindertweg (archeologische 
begeleiding) 

IDDS? 2013 

Budel – Natuuraanleg Airpark 
(archeologische begeleiding) 

?? ?? 

Soerendonk – Hof van Cranendonck 
(proefsleuven en opgraving) 

?? ?? 

Heeze – Rulse laan (proefsleuven) ?? ?? 

Heeze – Geldropseweg 40 (proefsleuven) ?? ?? 

Valkenswaard – Dommelkwartier (opgraving 
en proefsleuven) 

?? ?? 

Eersel – Oogenlust (opgraving) ?? ?? 

Waalre – diverse locaties (proefsleuven) ?? ?? 

Wintelre – Verlengd Aangelag 
(proefsleuven) 

?? ?? 

Best – Hoofdstraat (archeologische 
begeleiding) 

?? ?? 

Budel – Herenstraat (proefsleuven) ?? ?? 

Casteren – beekdal Wagenbroeks Loopje 
(archeologische begeleiding) 

?? ?? 

Reusel – Lindestraat (archeologische 
begeleiding) 

?? ?? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 
(proefsleuven) 

?? ?? 

Heeze-Leende en Someren – waterherstel 
Strabrechtse Heide (diversen) 

?? 2013 

Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre – 
natuurontwikkeling Valkenhorst (diversen) 

?? ?? 
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Beekdal van de Astense Aa 

TON VAN ROOIJEN 1953-2012 
 
 
Op 7 december 2012 overleed op slechts 59-jarige 
leeftijd Ton van Rooijen. Ton was een van de pio-
niers van het archeologisch onderzoek in Eind-
hoven. Als scholier op het toenmalige Gemeente 
Lyceum Eindhoven richtte hij in 1968 op 15-jarige 
leeftijd de eerste archeologische werkgroep van 
Eindhoven op. Dit was een afdeling van de Neder-
landse Jeugdbond ter Bestudering van de Ge-
schiedenis (NJBG). In de jaren 1968-1977 werden 
onder zijn leiding een reeks opgravingen uitge-
voerd: Gagelbosch (een kasteel, 1968), Heester-
akkers (een nederzetting uit o.a. de Romeinse tijd, 
1970-1974), Blaarthem (een kasteel, 1974) en 
Kasteelweg (een midden-steentijd en ijzertijd-
nederzetting, 1974). Ook juist buiten Eindhoven 
waren ze actief: Eeneind in Nuenen (een neder-
zetting uit de Romeinse tijd, 1969) en in Meerveld-
hoven (het wegtracé van de Heemweg langs het 
huidige citycentrum van Veldhoven; een nederzet-
ting uit de volle middeleeuwen, 1976-1977). Na de 

middelbare school studeerde Ton Duitse taal aan 
de Universiteit van Utrecht. Na jarenlang als leraar 
werkzaam te zijn geweest kreeg hij uiteindelijk een 
baan bij de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht. 
Daar verzorgde hij vondstmeldingen en was hij het 
aanspreekpunt voor archeologische vrijwilligers in 
de provincie Utrecht.  
Van verschillende opgravingsprojecten in Eindho-
ven bewaarde hij thuis de vondsten en documen-
tatie met het doel deze na zijn pensionering nader 
uit te werken. Zover heeft het niet kunnen komen. 
Zijn archeologische nalatenschap is op 8 januari 
door weduwe Mirjam overgebracht naar de arche-
ologische werkruimte in Eindhoven. Deze nalaten-
schap bestaat grotendeels uit vondsten en docu-
mentatie van de Heesterakkers en verder nog van 
de Kasteelweg, Eeneind en Meerveldhoven.  
 
Nico Arts 

 
 
 
 

UIT DE REGIO 
 
 
Bijzondere vondsten in beekdal Astense Aa 
Onder leiding van archeoloog Jan Roymans van 
adviesbureau RAAP is in het beekdal van de As-
tense Aa archeologisch onderzoek uitgevoerd. De 
verwachting van sporen is in het gebied rond de 
Aa erg hoog. Samen met een team van amateur-
archeologen, zoals Antoon Vissers van de Deurne-
se heemkundekring H. N. Ouwerling en Willem van 
de Bosch en Peter van Bussel van De Vonder uit 
Asten en Someren, tevens AVKP-leden, is enkele 
maanden hard gewerkt.  

Speerpunt 

 
Het onderzoek was nodig door dat het Waterschap 
Aa en Maas de Aa bij de Oostappensedijk weer 

wilde laten me-
anderen. On-
danks het ge-
vaarlijke gebied 
met drijfzand 
zijn bijzondere 
vondsten ge-
daan: een vis-
fuik van wilgen-
tenen, drie zil-
veren munten 
uit de periode 
1100-1150 en 
een bronzen 
speerpunt uit 
de bronstijd, 
die vermoede-
lijk een offer is 
geweest. Spo-
ren van een 
weg en een 
talud wijzen zeer waarschijnlijk erop dat in het 
gebied langs de Aa een houten watermolen heeft 
gestaan, uit de Middeleeuwen. 
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Deurne Kannenbuizen  
In september 2009 is een pijpleiding van kannen-
buizen opgegraven, op een diepte van ongeveer 
120 tot 145 cm onder het maaiveld. Het eindpunt 
van de pijpleiding is toen niet gevonden. Dat is 
recent alsnog gebeurd.  
 

 
De kannenbuizen 

 
Inclusief de in 1995 gevonden kannenbuizen kan 
de lengte van de pijpleiding vanaf het beginpunt 
(de in 1995 gevonden waterput) bepaald worden 
op in totaal 30 meter, maar het eindpunt was toen 
nog niet gevonden. In september 2009 is door 
middel van waterpassing bepaald dat het 
hoogteverschil over een lengte van 18 meter 
slechts 38 cm bedraagt, waarbij het verval van 
hoog naar laag van oost (richting waterput) naar 
west (richting eindpunt) is. Ook nummering van de 
buizen gaat globaal van de waterput in het oosten 
(de laagste nummers) naar het onbekende 
eindpunt in het westen achter een erf van een 
bouwvallige boerderij.  
In juni 2011 is op het perceel daarnaast de 
bouwvallige boerderij afgebroken en zijn op het erf 
daarachter de rest van de pijpleiding gevonden en 
een put waarin deze uitkwamen. Met behulp van 
amateurarcheologen uit Asten, Someren en 
Deurne heeft Ria Berkvens een meetrapport 
gemaakt en de vondst in november jl. bij de 
Rijksdienst gemeld.  
Van de waterleiding zijn in totaal 53 kannenbuizen 
gevonden. Ze lagen in elkaar gestoken waarbij het 
smalste uiteinde van de ene buis telkens in het 
bredere uiteinde van de andere buis paste. Op de 
plaats waar de buizen in elkaar waren bevestigd 
bevond zich ongebakken klei, dat kennelijk diende 
om de koppelingen waterdicht te maken. Bijna alle 
buizen lagen kompleet in de bodem; de holten 
waren dicht geslipt met aarde en daartussen 
enkele lage dunne boomwortels. 

 
De grote waterput met het ingestorte koepelvormige dak 

 
Kannenbuizen zijn zeldzame archeologische 
vondsten. Ofschoon waterleidingen van 
kannenbuizen reeds geduren-de de Romeinse tijd 
bekend waren, lijken ze gedurende de late 
middeleeuwen en de vroeg - moderne tijd 
uitsluitend voor te komen in plaatsen waar 
pottenbakkers hebben gewerkt, zoals te Bergen op 
Zoom en in Oosterhout.  
 

 
De rioleringssleuf met rechts vooraan de middeleeuwse 
kapelmuur die gefundeerd bleek op brokken ijzeroer 

 
Voor meer informatie zie een artikel hierover in het 
Brabants Heem jaargang 48 1996-2 en Wester-
heem jaargang 60, 2011-2. Ook op internet: 
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Potte
nbakker_(beroep) 
Antoon Vissers 
 
Heesterakkers Eindhoven  
Het grootste gedeelte van de nalatenschap van 
Ton van Rooijen (zie vorige pagina) is in de jaren 
1970-1974 opgegraven op een hooggelegen 
terrein langs de Dommel, de Heesterakkers ge-
naamd. Het betreft een forse hoeveelheid pot-
scherven en andere vondsten (voornamelijk uit de 

http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Pottenbakker_(beroep)
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Pottenbakker_(beroep)
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Romeinse tijd) met bijbehorende documentatie. 
Vrijwilligers David en Vicky Hardy zijn in januari 
begonnen met het doorgronden van de admini-
stratie van de opgraving, die op een heel 
specifieke wijze is samengesteld. Uiteindelijk is het 
de bedoeling dit materiaal verder uit te werken. 
Nico Arts 
 
Opgraving Genoenhuis 33 in Geldrop

1
 

In november 2011 is door BAAC een proefsleuven-
onderzoek met aansluitende opgraving verricht 
aan de Genoenhuis 33 in Geldrop. Het betreft hier 
een tweede proefsleuvenonderzoek op een terrein 
van ca. 3.000 m². Eerder werd door bureau MUG

2 

namelijk al onderzoek uitgevoerd, maar ondanks 
het antreffen van diverse sporen en vondsten werd 
vrijwel alles als (sub)recente verstoring aangeduid 
zonder daar nader onderzoek naar te verrichten. 
Omdat de aard, verspreiding en de datering van de 
aangetroffen sporen onvoldoende duidelijk waren 
vastgesteld, werd besloten om opnieuw een proef-
sleuvenonderzoek uit te laten voeren. Ook nu weer 
met een mogelijkheid tot een doorstart naar opgra-
ven binnen de grenzen van het bouwblok, indien 
sprake is van een behoudenswaardige vindplaats-
(en). Dat er archeologische waarden werden ver-
wacht bleek eerder al uit onderzoek door het AAC 
vlak naast het plangebied, waar sporen uit de late 
prehistorie, middeleeuwen en nieuwe tijd zijn ge-
vonden.

3
 Het onderzoeksgebied maakt deel uit van 

een open akkercomplex dat omgeven was door 
een aantal gehuchten, waaronder Genoenhuis.  
Tijdens de opgraving zijn twee boerderijerven op-
getekend die onderdeel waren van het historisch 
bebouwingslint Genoenhuis. Op het eerste erf is 
(een sloopspoor van) een gebouw en een waterput 
aangetroffen. Doordat het gebouw, dat al op de 
kaart uit 1811-32 is ingetekend, in 2008 rigoureus 
gesloopt is, zijn geen uitspraken over de aard en 
ontwikkeling ervan te doen. Tijdens het saneren 
werd in het reeds vrijgegeven deel van het onder-
zoeksterrein een plaggenput gevonden uit de 
eerste helft van de 19

de
 eeuw. Het tweede erf be-

staat uit een gebouw, een greppelstructuur, twee 
palenrijen en een waterkuil. Van het gebouw, een 
boerderij, zijn een wandgreppel, een rij palen en 
funderingssleuven teruggevonden. Het gebouw is 

                                                      
1
 Geldrop, Genoenhuis  33, IVO-P en opgraving (Baac rapport 

A-11.0356), auteurs: drs. R. van der Mark en D. Bouthoorn-
Smits, november 2012 
2
 G.J. de Roller, 2010: Archeologisch proefsleuvenonderzoek 

Genoenhuis 33 te Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo (NB) 
(MUG Ingenieursbureau b.v.) Leek 
3
 M. Hissel, M. Parlevliet, J. Verspay, 2007: Begraven, 

bewonen, beakkeren. Archeologisch onderzoek bij de 
uitbreiding van de woonwijk Genoenhuis, gemeente Geldrop-
Mierlo (Noord-Brabant), AAC Rapport 29, Amsterdam. 

voor een deel verstoord door een recente afval-
stort.  
 

 
Overzicht van de aangetroffen structuren (uit BAAC 
rapport A-11.0356)  
 
De boerderij heeft een houten stalgedeelte en een 
bakstenen woonhuis en is ca. 50 meter lang en 
9.50 meter breed. De afmetingen komen overeen 
met historische boerderijen van het lang-geveltype. 
De boerderij is vermoedelijk in de 17

de
 eeuw 

gebouwd en heeft gefunctioneerd tot ver in de 20
ste

 
eeuw. Resten van een schuur die achter de 
boerderij stond, zijn niet aangetroffen. De pa-lenrij 
bestaat uit 10 palen en vormt waarschijnlijk het 
restant van een voorganger van de boerderij die 
dateert vanaf de 16

de
 eeuw. Tijdens het onder-

zoek van MUG is ook een bij dit erf behorende 
waterkuil aangetroffen, datering ca.1500-1650 na 
Chr. Daarnaast zijn restanten van de erfindeling 
aangetroffen. Het gaat om een greppel en 
palenrijen, die geïnterpreteerd zijn als erf scheiding 
tussen erf 1 en erf 2, datering 1500-1850 na Chr. 
Ook is een greppelstructuur aangetroffen die zowel 
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om erf 1 als om erf 2 heen loopt. Het betreft een 
restant van een oudere perceelsstructuur die voor-
af gaat aan de opsplitsing in erven. Deze greppel 
dateert uit de periode 1250-1850 na Chr. en is het 
oudst aangetroffen spoor.  
Ria Berkvens 
 
Opgraving Beekse Tuin Nuenen

4 

In mei en juni 2012 heeft Grontmij een 
inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven met aansluitend een beperkte arche-
ologische opgraving uitgevoerd op het terrein aan 
de Beekstraat 36A in Nuenen. De hier gelegen 
grote villa uit de jaren 70 met tuin zal binnenkort 
plaats gaan maken voor nieuwbouwwoningen. Dat 
was dan ook de aanleiding tot het archeologisch 
onderzoek.  
Een groot deel van het terrein was dermate op de 
kop gezet in de afgelopen jaren vanwege het 
gebruik als tuinderij met verschillende sierteelten 
dat er archeologisch gezien niet veel te halen viel. 
Op het terrein vlak aan de Beekstraat in de 
voortuin en op de oprijlaan, werden echter bijzon-
dere sporen aangetroffen op een stuk van amper 
een halve hectare. Hoewel Grontmij niet ingaat op 
de historische context, die hier zo belangrijk is, lijkt 
het hier te gaan om een omgrachte versterkte 
hoeve, mogelijk het middeleeuwse leengoed Ou-
denstein. Het is een van de belangrijkste hoeven in 
die tijd in Nuenen. 
Naast een gracht met meerdere faseringen en 
mogelijk houten paalbeschoeiing werden ook 
diverse kuilen, greppels, uitbraaksporen maar ook 
nog stenen funderingen aangetroffen binnen de 
omgrachting. Een van deze funderingen vormt een 
toren van circa 4,3 bij 4,5 meter, die in de hoek 
van de gracht stond. Er lijken in de steenbouw 
meerdere fasen aanwezig te zijn, maar hoe het 
zich verhoudt is vooralsnog niet duidelijk. Tevens 
werd nog een gracht of greppel in het noorden 
opgetekend, waarvan onduidelijk is of deze deel 
uitmaakt van de omgrachte site. De gracht is circa 
11-12 meter breed en circa 2 meter diep. De 
bovenste laag bevat aardewerk uit de 16e eeuw, 
de onderliggende laag aardewerk uit de 14e tot 
15e eeuw. In de bovenste vulling van de gracht 
zijn ook enkele kleine fragmentjes metaal, bouw-
materialen en enkele fragmenten van een kies 
(dierlijk) aangetroffen. Globaal ontstaat zo een 
beeld van een gracht uit de 14e-15e eeuw die ten 
vroegste in de 17e eeuw gedempt is. De hoofd-
moot van de rest van de vondsten op het terrein 

                                                      
4
 Evaluatie IVO-P en DO Beekse Tuin, Nuenen, auteurs F.M.J. 

Delporte, S.J.G. Janssen (Grontmij), 18 december 2012 

dateert uit de 13e-15e eeuw, maar de nadruk lijkt te 
liggen op de 14e eeuw. 
De Beekstraat is een van de oudste straten van 
Nuenen

5
. Tegenwoordig zie je dat alleen nog aan 

het begin midden in Nuenen en een klein stukje 
helemaal aan het einde. Voor de rest is de oude 
lintbebouwing weg en doet niet veel meer 
vermoeden dat het hier om een belangrijke oude 
doorgaande weg gaat. De ligging van de hoeve 
Oudensteijn was niet precies bekend. OP de kaart 
van 1832 wordt het betreffende perceel opvallend 
genoeg zelfs als moeras aangeduid. De middel-
eeuwse hoeve Oudensteijn was in de 14

e
 eeuw in 

het bezit van Rutger van Ouden, die in 1368 heer 
van Onsenoort bij Nieuwkuijk was geworden en 
waarnaar de hoeve ook is vernoemd. Het was een 
leengoed van de Duitse Orde in Gemert, een orde 
die ontstaan was tijdens de Kruistochten. 
Omstreeks 1429 kwam de hoeve in bezit van Dirck 
die Borchgreve, en toen werd het bezit omschre-
ven als: een steenen huys met synen gronden 
ende graften dair omgaende, geheyten Ouden 
Steyn, woenhuys, erve, hoff, schaepskoye, 
schuere, hogart. In de 16

e
 eeuw was Oudenstein 

een tijd lang in bezit van Bossche patriciërs. En in 
de 17

e
 eeuw tot slot raakte het bezit verdeeld en 

verdween het langzaamaan uit zicht. Al met al een 
belangrijke plek, die echter maar voor een deel 
onderzocht is. De rest van de omgrachte site loopt 
door onder de weg de Beekstraat, Beekse Tuin en 
aansluitende nieuwbouw. 
Ria Berkvens 
 
Over boeren en schapen in de Midden 
Bronstijd en Middeleeuwen 
Onder deze titel verscheen op de valreep van 
2012 het verslag van een in de zomer van 2011 
onder leiding van M. Janssens door RAAP uitge-
voerde archeologische opgraving aan de Pan in 
Hapert. Dit in opdracht van de familie Castelijns in 
verband met voorgenomen bouwplannen voor een 
paardenhouderij inclusief verblijfsaccommodatie 
en horeca. 
 
De opgraving heeft nederzettingsresten uit de 
Midden Bronstijd B (ca. 1510-1210 BC) en een 
schaapskooi uit de Middeleeuwen opgeleverd. 
Beide elementen geven belangrijke aanvullende 
informatie over de geschiedenis van Hapert. 
Wat de prehistorie betreft gaat het om minstens 
drie erven met telkens een boerderij en 

                                                      
5
 Coenen, J., 2000: Gegeven Sint-Barbaradag 1300. Een 

overzicht van de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten, Nuenen. 
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voorraadkuilen. Botanische resten duiden onder-
meer op graanteelt in de omgeving.  
 

 
 
De vondst van de middeleeuwse schaapskooi mag 
bijzonder worden genoemd. Deze is compleet met 
greppel-walsysteem (omheining, naar verwachting 
met verdeelwerk om dieren apart te kunnen zetten) 
en een veronderstelde veedrift waarlangs de 
schapen van en naar de Hapertsche heide 
gebracht konden worden. De plattegrond van de 
schaapskooi toonde zich als een tweebeukig, 
rechthoekig grondplan met een afgeronde korte 
zijde in het zuidwesten. De afmetingen bedragen 
5,7 bij 12 m en de ingang bevindt zich aan de 
lange (zuidoostelijke) zijde. Een exemplaar van 
gelijkaardige opbouw is bekend uit Deventer-Erve 
Steenbrugge (Groenwoudt & Theunissen, 2011). 
De auteur vermoedt dat aan het eind van de 11

de
 

of in het begin van de 12
de

 eeuw men vanuit (de 
voorloper van) Dalem het (deels) geregenereerde 
oerbos ging kappen en het gebied onder akker 
brengen. In de Brabantse Kempen nam de 
schapenteelt pas een grote vlucht aan het eind van 
de 14

de
 en in de eerste helft van de 15

de
 eeuw, in 

het bijzonder dankzij de groeiende handel in 
inlandse wol. De schaapskooi wordt door Jans-
sens, vanwege de vroege datering, gezien als een 
kleinschalig initiatief van één of meerdere plaatse-
lijke erven, mogelijk zelfs aangestuurd vanuit de 
middeleeuwse voorloper van Dalem. Een hoofd-
gebouw, eventuele bijgebouwen en waterput zijn 
echter niet aangetroffen binnen het opgravings-
terrein. 
Het geheel is een zeldzaam archeologisch 
fenomeen dat veel informatie heeft opgeleverd 
over de vegetatie, inrichting en het gebruik van het 
landschap. Evenals Groenewoudt en Theunissen 
tipt de auteur het probleem van de marginale 
archeologie aan: de herkenbaarheid en herkenning 
van ontdekkingen in de periferie. Het is namelijk 

goed mogelijk dat zaken zoals hier aan de orde al 
eerder opgegraven zijn, maar niet als zodanig 
herkend. Door het meenemen van het historische 
cultuurlandschap (o.a. pollenanalyse, historische 
kaarten) en vooral dankzij het geassocieerde 
greppel-walsysteem was het mogelijk de 
plattegrond als een schaapskooi te duiden. 
Gezien de toeristische ontsluiting van het gebied 
sluit het verslag af met de suggestie een folder te 
maken met de resultaten van het onderzoek. Zodat 
mensen weten dat ze op een historische plek 
logeren, waar reeds 3500 jaar geleden en opnieuw 
in de Middeleeuwen mensen verbleven. 
 

 
Uitsnede alle sporenkaart 

 
Bart Beex 
 

Archeologische waarneming bij nieuwbouw 

Hoogeloon  
In november is op advies van SRE en met toe-
stemming van RCE een archeologische waarne-
ming uitgevoerd door AVKP in de gemeente Bla-
del. Het onderzoek was gevraagd voor de sloop 
van het huidige rabobankgebouw en voor het 
bouwen van een nieuw pand op de hoek Hoofd-
straat-Torenstraat in Hoogeloon. Op de locatie 
heeft voorheen het raadhuis gestaan. 
Eerst heeft overleg plaatsgevonden met vertegen-
woordigers van St. Loons Heem en zijn we op 
verzoek van het bouwbedrijf, samen met de kraan-
machinist naar het terrein gaan kijken. Op woens-
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dag 28 november heeft de archeologische waar-
neming plaatsgevonden in aanwezigheid van Huub 
de Jong (AVKP), twee medewerkers Handhaving 
van de gemeente, een vertegenwoordiger van het 
bouwbedrijf en de kraanmachinist . 
 
De waarneming leidt tot de volgende conclusies:  
Door de sloop van de kluis van het Rabogebouw is 
een groot deel van de ondergrond van het 
voormalige raadhuis verstoord. Dit kwam door de 
enorme zware bouw van de kluis, geplaatst op een 
dikke betonnen plaat. De plaat was breder dan de 
kluis waardoor die zich deels op de ondergrond 
van het oude raadhuis bevond. Men heeft een 
groot deel van de ondergrond moeten verwijderen 
om de kluis en de bodemplaat te kunnen slopen.  
Tijdens het sloopwerk is men op bouwmaterialen 
van het raadhuis gestuit en heeft die verwijderd. 
De bakstenen waren nog aanwezig op het 
bouwterrein doch zijn niet geborgen tijdens de 
waarneming maar daarvoor.  
De kraanmachinist heeft, op door ons aangewezen 
plaatsen, grond verwijderd tot een diepte waarop 
men kon verwachten dat de c-horizont te zien 
moest zijn. Daarbij stuitte hij op een restant van 
een muurtje. Bij nader onderzoek bleken het de 
resten van een beerput(je), gelegen links van het 
raadhuis. In de put lagen nog als zodanig 
herkenbare uitwerpselen. Desondanks hebben we 
manmoedig de put leeggeschept en onderzocht. 
Het resultaat was de vondst van een theelepeltje, 
helaas 20ste eeuw. De put bevond zich op een 
diepte van meer dan 1,50m beneden maaiveld, 
dus ver beneden ophogingslaag van 80cm. Op ons 
verzoek is op enkele plaatsen door de 
kraanmachinist de grond verwijderd tot de diepte 
van de beerput. Dat leverde alleen verstoorde 
grondvlakken op. Omdat op enkele plaatsen water 
op begon te komen zijn we gestopt. Buiten het 
voornoemde theelepeltje, de bakstenen en stukken 
beton is niets aangetroffen  
Huub de Jong en Henk Wijn 

 
Uden Lieve Vrouwenplein 
In de vorige AVKP-actueel is al geschreven over 
de grote, nog volledige intacte, waterput die tijdens 
de renovatie van het Lieve Vrouwenplein te 
voorschijn kwam.  
In eerste instantie vermoedden wij dat het een 
vergeten bluswaterput was. Inmiddels zijn enkele 
oude foto’s opgedoken die een ander licht op de 
zaak werpen. Op de foto’s, die waarschijnlijk rond 
het jaar 1900 zijn gemaakt, is te zien dat er des-
tijds op deze plek een dorpspomp stond. Het lijkt 
aannemelijk dat deze pomp gevoed werd met het 
water uit de nu teruggevonden put. Waarschijnlijk 

zou de capaciteit van de put ook niet toereikend 
zijn geweest om er effectief branden mee te 
kunnen blussen. 
 

 
Het voormalige Kruisherenklooster met links de onlangs 
opgegraven middeleeuwse kapel en rechts de 
dorpspomp die voorzien was van een lantaren. 

 
Uden, explosieven op de heide 
Net als onlangs in Someren (zie de vorige AVKP-
actueel) werden wij nu ook geconfronteerd met de 
explosieve overblijfselen van WO 2. Tijdens het 
verkennen van een afgeplagd stuk heide werd een 
niet ontplofte brisantgranaat aangetroffen althans 
dat leek het op het eerste gezicht te zijn. De vol-
gende dag werd in het bijzijn van de gewaar-
schuwde politie een tweede exemplaar gevonden 
dat zich slechts enkele meters verderop bevond. 
Toen de mensen van de E.O.D. kwamen om het 
spul op te ruimen werd duidelijk dat het geen 
brisantgranaten waren maar kleine vliegtuigbom-
men van Duitse makelij. Om precies te zijn: Type 
SD 10 (Sprengbombe Dickwandig), waarvan de 
staartstukken ontbraken.  
 

 
Één van de twee aangetroffen autobommen 
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De forse krater die achterbleef na de gecontroleerde 
explosie 

 
Om eventuele risico’s uit te sluiten werd besloten 
de bommen ter plaatse tot ontploffing te brengen.  
De forse krater die dit opleverde bewees de nog 
altijd vernietigende kracht van dit oorlogstuig. Dat 
de vliegtuigbommenbommen in dit afgelegen 
gebied tevoorschijn kwamen is minder verrassend 
dan het in eerste instantie lijkt. Na de oorlog heeft 
men hier munitie laten springen die afkomstig was 
van het door de Duitsers aangelegde vliegveld 
Volkel. De in fraaie poeltjes veranderde 
springkuilen van weleer zijn nog altijd prominent 
aanwezig in het landschap. Hoogst waarschijnlijk 
zijn de twee bommen destijds weggeslingerd 
zonder tot ontploffing gekomen te zijn. 
Goof van Eijk 
 

Reconstructie Schietbaan bij het Rijtven 
Heemkundekring H.N. Ouwerling is bezig met de 
restauratie van een tamelijk uniek cultuurhistorisch 
monument, namelijk een vooroorlogse schietbaan 
met schietpoorten. Deze omvangrijke restauratie 
zal nog vóór het eind van 2012 voltooid worden. 
 

 
 
Ook worden de contouren van de schietkelder, 
waar de beoordelaar van de schoten zat en van 
waaruit het doel gehesen werd, blootgelegd. De 
kelder zelf wordt uit veiligheidsredenen niet 
hersteld. De funderingen voor de beide schiet-
poorten, waar tussendoor de schutters op hun doel 
moesten richten, worden eveneens al gelegd. Voor 
verdere details: 
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Schie
tbaan_bij_de_Barrier 
Antoon Visser 

 
 
 

TENTOONSTELLINGEN EN EDUCATIE 
 
 
Tentoonstelling Catharinakerk 
Van augustus t/m november 2012 heeft in de 
Catharinakerk in het centrum van Eindhoven een 
tentoonstelling gestaan. Deze stond opgesteld in 
het koor van de kerk en had als thema het 
archeologisch onderzoek van het koor van de 
middeleeuwse voorganger van die kerk. In ruim 
drie maanden kwamen zo’n 16.000 bezoekers 
kijken, waaronder veel niet Nederlanders. In het 
bezoekersboek zijn veel positieve opmerkingen 
geschreven. Ofschoon was afgesproken dat de 
tentoonstelling kon blijven staan tot en met februari 
2013, kon dit uiteindelijk niet doorgaan. Momenteel 
wordt de mogelijkheid onderzocht om op een 
andere plek in de kerk een vaste tentoonstelling in 
te richten over de geschiedenis van de kerk. 
Nico Arts 

Tentoonstelling Marcus & Mo 
Als geïnteresseerde in geschiedenis en archeo-
logie bent u wellicht bekend met de opgraving van 
Marcus, de tienjarige jongen uit 1312. Hij werd te-
ruggevonden onder het Catharinaplein in Eind-
hoven. Omdat deze opgraving zo bijzonder is, 
heeft Eindhoven Museum hem betrokken in een 
tentoonstelling. In deze expositie van Eindhoven 
Museum wordt Marcus afgezet tegen Mo. Mo staat 
voor de hedendaagse jongere. Tijdens deze inter-
actieve tentoonstelling kunnen kinderen de ver-
schillen ontdekken tussen het leven van nu en het 
leven in de middeleeuwen. Bovendien is ieder 
weekend een optreden of activiteit geprogram-
meerd. Denk bijvoorbeeld aan graffitydemon-
straties, breakdancevoorstellingen of een work-
shop zelf snoep maken. Wilt u uw passie voor ar-

http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Schietbaan_bij_de_Barrier
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Schietbaan_bij_de_Barrier
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cheologie en historie delen met uw kinderen, klein-
kinderen of anderen in uw omgeving? Bezoek met 
hen de tentoonstelling Marcus & Mo, zodat ze op 
een leuke manier kennis maken met uw passie. De 
tentoonstelling is tot 17 februari te bezichtingen de 
Steentjeskerk in Eindhoven. 
http://www.eindhovenmuseum.nl/nieuws/expositie-
marcus-mo.html 
 
Uden Maashorst 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een 
lesprogramma voor het lager- en voortgezet 
onderwijs met als thema: de relatie tussen de 
mens en de Maashorst. Daarin zal ruime aandacht 
geschonken worden aan de vroege bewoning van 

het huidige natuurgebied waarbij ook de 
archeologie als kennisbron een rol zal krijgen. Het 
Natuurcentrum Slabroek loopt hier alvast op 
vooruit met de recentelijk geopende tentoonstelling 
“de mens op de Maashorst”. Op deze bescheiden 
tentoonstelling is onder meer een maquette van 
een Romeins woon-stal huis te zien. Daarnaast is 
er (uiteraard) veel aandacht voor het urnenveld 
van Slabroek waar in 2010 het rijke inhumatiegraf 
van de vorst(in) van de Maashorst werd 
blootgelegd. Ook staan er twee vitrines met 
vondstmateriaal uit de regio. Hoelang de 
tentoonstelling te zien zal zijn is op het moment 
van schrijven nog niet bekend.  
Goof van Eijk 

 
 
 
 
 

AWN-RAPPORT GEENEIND 
 
 
In december 2012 is het rapport: Archeologisch 
Onderzoek Stiphout-Geeneind (gemeente Hel-
mond) verschenen, geschreven door onze vrijwilli-
gers Huub de Jong en zijn kleinzoon Devon de 
Jong. Het ontwerp van de omslag en de lay-out is 
verzorgd door Laurens Mulkens. 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 18 fe-
bruari t/m 10 maart 2011 op Geeneind te Stip-
hout,gemeente Helmond. Het rapport is inmiddels 
in het landelijk AWN-bestuur behandeld en het 
kreeg daar veel lof.Een digitale versie van het rap-
port zal door het AWN-hoofdbestuur ter kennis-
name naar alle AWN afdelingen worden gestuurd. 
 
Henk Wijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DÉ APPLIQUE-GIDS VAN ELLY BOGERS 
 
 
Zo’n 20 uur per week is vrijwilliger Elly Bogers te 
vinden in het Archeologisch Centrum Eindhoven. 
Daar is ze bezig met het ambachtelijk tekenen van 
allerlei archeologische vondsten. Van onder uit 
haar vergrootglas zet ze de wonderbaarlijke details 
van allerlei kleine archeologische voorwerpen op 
papier. In 2009 mondde haar tekenwerk uit tot een 
catalogus van in Eindhoven gevonden kleipijpen. 
Onlangs verscheen weer een dikke catalogus van 

de hand van Elly: ‘Versierde keramiek uit 
opgravingen in Eindhoven. Appliques op Rijnlands 
steengoed, 1350-1900’ (Archeologisch Centrum 
Eindhoven en Helmond rapport 77). In dit rapport 
staan 256 tekeningen (veelal van de hand van 
Elly) van tal van versieringsmotieven. 
 
Nico Arts

http://www.eindhovenmuseum.nl/nieuws/expositie-marcus-mo.html
http://www.eindhovenmuseum.nl/nieuws/expositie-marcus-mo.html
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WILLEM VAN DEN BOSCH WINT KNIPPENBERGPRIJS 
 
 
Onze Willem heeft op zaterdag 10 november 2012 
in het stadhuis van Den Bosch onder grote 
belangstelling de jaarlijkse Willy Knippenbergprijs 
ontvangen. Dit jaar was het thema ‘archeologie’. 
Van de negen inzendingen waren drie personen of 
projecten genomineerd: Willem van den Bosch, 
Anton van der Lee en de Werkgroep Archeologie 
Heemkunde Uden. Ze hebben alle drie een 
presentatie verzorgd. De winnaar van 2012 werd 
de coördinator van de werkgroep Archeologie van 
de heemkundekring De Vonder in Asten-Someren 
en AVKP-lid: Willem van den Bosch.  
 
In het juryrapport werd Willem ondermeer geroemd 
om zijn veelzijdigheid, zijn brede kennis, inzet en 
enthousiasme. ‘Kortom, een allround man en 

gedreven amateur 
die kennis en 
communicatieve 
vaardigheden 
optimaal weet in 
te zetten en te 
combineren.’ 
 
Het volledige 
juryrapport is na 
te lezen op http://www.brabantsheem.nl/0427-
uitreiking-knippenbergprijs.html 
 
Willem, van harte gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 

EXCURSIE VALKENSWAARD, EEN KEER WAT DICHTER BIJ HUIS. 
 
 
Bij het samenstellen van de jaarlijkse excursie-
kalender is onze blik vaak gericht op vergelegen 
locaties en vergeten we dat onze eigen omgeving 
ook interessant kan zijn. 
Dat werd weer bewezen tijdens de excursie naar 
Valkenswaard, waar we op uitnodiging van Piet 
Jansens, al jarenlang archeologisch actief in zijn 
woonplaats, een rondleiding over het oude kerkhof 
en de verdwenen Sint Nicolaas kerk (1500- 1860) 
kregen.  
We starten de dag met koffie en gebak, op uit-
nodiging van Pim Hemels die op steenworpafstand 
zijn archeologisch reisbureau AktivaTours heeft. 
Piet had inmiddels het kerkhof bladervrij gemaakt 
(het was tenslotte herfst) en vertelde in het vol-
gende uur heel veel wetenswaardigheden over de 
verdwenen kerk en het kerkhof. De rondleiding 
werd vervolgd met een drankje in het uit de 17

de
 

eeuw stammende café “de Sleutel”, wederom met 
historische uitleg van Piet. Na weer helemaal op-
gewarmd te zijn sloten we de dag af in het Valkerij 
& Sigarenmuseum, waar we tijdens twee rond-
leidingen alles te weten kwamen over deze be-
langrijke middelen van bestaan in de geschiedenis 
van Valkenswaard. 

 
Piet geeft uitleg over de geschiedenis van de Sint 
Nicolaas kerk. 
 
Wij bedanken Piet en Pim voor hun bijdragen aan 
deze mooie dag. 
 
Peter Seinen

 
 
 

http://www.brabantsheem.nl/0427-uitreiking-knippenbergprijs.html
http://www.brabantsheem.nl/0427-uitreiking-knippenbergprijs.html
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HISTORISCHE REIS NAAR KENT 
 
 
Van donderdag 21 maart tot en met zondag 24 
maart '13 organiseren we een historische reis naar 
Kent in Engeland. Aktiva Tours voert deze trip uit, 
die door ons zelf is inhoud en vormgegeven. We 
reizen met 2 busjes en gaan met de boot; er zijn 
nog 4 plaatsen vrij. 
Het programma is zeer gevarieerd:  

 het Romeinse fort in Richborough;  

 de stad Canterbury met de bekende 
kathedraal;  

 Hastings Costal Heritage Center met info 
over het VOC schip daar voor de kust;  

 Battle Abby centrum is gesloten maar we 
bezoeken wel het terrein van de veldslag 
in 1066;  

 Sissinghurst Castle met prachtige tuinen 
met voorjaarsbloeiers;  

 de Romeinse villa in Lullingstone;  

 Down House waar Charles Darwin 
woonde;  

 de paleolithische site in Swanscombe  

 de historische scheepswerf van Chatham;  

 de Wthite Cliffs in Saint Margarets;  

 Dover Castle 
De prijs van dit lange weekend bedraagt: € 315,-- 
op basis van half pension. Overige maaltijden en 
toegangsgelden voor eigen rekening. Deelname 
aan de te bezoeken historische sites naar keuze. 
Aanmelden via de site van Aktiva Tours 
www.aktivatours.nl.  
Nadere info: h.vorwerk@upcmail.nl 
 
Herbert Vorwerk 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
  

 
 

  

http://www.google.nl/search?client=safari&rls=en&q=www.aktivatours.nl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=&ei=tTn8UIr1IITX0QWy-YHwDA
mailto:h.vorwerk@upcmail.nl


15 

DRIE MAAL IS SCHEEPSRECHT:  

DE POT VAN MARIA BROKKEN 
Interview met Maria Brokken 

 

De aanhouder wint, dat geldt zeker voor Maria 
Brokken die onlangs een Elmpter voorraadpot van 
grijsbakkend handgevormd aardewerk heeft 
gerestaureerd. De pot, die tussen 1175 – 1315 na 
Chr. dateert is vorig jaar gevonden in de 
binnenstad van Helmond in een middeleeuwse 
perceelgreppel. De greppel is gegraven én weer 
gedempt vóórdat de stadsgrachten rond 1400 
werden aangelegd. 
Voor een opgraving in het centrum van Helmond, 
Markt 4 werden vrijwilligers gevraagd. Maria ging 
tegen het einde van de laatste opgraafdag kijken. 
Met Dirk Vlasblom stapte ze in de put om mee te 
helpen met het schoonvegen van de fundering en 
het leegspitten van een ouder perceelgreppel: de 
allerlaastste activiteiten die nodig waren voor de 
opgraving. Tegen vier uur werd de opgraving 
afgesloten. Theo zei wat zullen we doen een 
terrasje of graven. Dat laat Maria zich geen twee 
keer zeggen: graven natuurlijk. Ze pakte een 
schop en het was meteen raak. Ze vond vondst na 
vondst, wel drie zakken vol materiaal, allemaal 
hetzelfde! En een schoenzool en een neus van 
een schoen. Dat je bij het eerste bezoek aan een 
opgraving zo’n waardevolle vondst vindt! Dat 
hebben ze na afloop toch nog samen gevierd met 
een terrasje. De vondsten werden meegenomen 
naar het Archeologisch Centrum in Eindhoven en 
Maria kon van enthousiasme niet slapen.  
Bij het verwerken van deze vondsten bleef Maria 
betrokken: We wisten niet dat het één pot was en 
hoe oud het was. Dirk stelde voor dat ik het hele 
proces ging doen, wassen, nummeren sorteren en 
plakken. Alle scherven bleken bij elkaar te horen. 
Vanuit de boem ontstond er één hele pot, een hele 
grote pot (47 cm hoog). Maar wel een pot met 
pech. 
Eerst heeft ze de pot geplakt met schilderstape. 
Toen we een week later terugkwam bleek de pot 
ingestort, het tape had losgelaten. De tweede keer 

is de pot 
weer in e-
lkaar geplakt 
met tape en 
gestut. Weer 
was de pot 
ingestort, de 
stukken lagen 
zelfs op de 
grond. Dat 
was niet leuk. Bij de derde poging is de pot in één 
avond in elkaar gelijmd, op advies van Dirk. Dit is 
gelukt dankzij andere leden van AVKP, waaronder 
Wim en Martien die veel restaureren. Doordat de 
pot in één keer vanaf de bodem is gelijmd is ook 
voorkomen dat de pot bovenaan een andere vorm 
krijgt. Het is goed gelukt! 
Maria had wel een paar keer eerder al iets kleins 
gevonden tijdens een opgraving, maar een schat 
zoals deze is heel bijzonder. Haar eerste ervaring 
met het samenstellen van een pot was een 
stoofpot op Texel. Met haar kunstzinnige 
achtergrond en inzicht in vormgeving een leuke 
ervaring.  
Ze is heel blij dat ze veel vrijheid heeft gekregen 
om de reconstructie van de pot te laten slagen. 
Geen tijdsdruk en het vertrouwen dat werd 
gegeven. Het was een fantatische ervaring, waar 
ze nog elke dag van geniet. Maria zou de pot, als 
kunst uitleen, best een tijdje thuis willen hebben 
staan. De grote pot heeft nu een veilige plek 
gekregen in de gang van het Archeologisch 
Centrum. Elke keer als Maria daar is groet ze de 
pot. Hij is nog steeds heel. Een grappig detail is 
dat in de pot oorspronkelijke een gat is gemaakt 
van binnen naar buiten, in de hals. Het is niet 
duidelijk hoe dat zo is gekomen en waarom...  
 
Ellen van der Steen 
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WERKGROEP TENTOONSTELLINGEN ZOEKT... 
 
 
Afgelopen september werd een gezellige barbecue 
georganiseerd ter gelegenheid van het vijftien 
jarige bestaan van de AVKP. In deze jaren is onze 
vereniging een bruisende en actieve organisatie 
geworden. Dat is te danken aan een goede 
samenwerking met het Archeologisch Centrum 
Eindhoven en een goed en degelijk bestuur. De 
archeologische wereld is echter constant in 
beweging en verandert met de tijd mee.  
 

Steeds vaker blijkt het belangrijk te zijn dat we ons 
als AVKP presenteren aan het publiek. Tot voor 
kort deden we dat eigenlijk alleen tijdens het 
Kempisch Streekfestival. De bedoeling is dat we 
dit vaker doen. 
 
Daartoe willen we een werkgroep formeren om 
deze tentoonstellingen te kunnen realiseren. Wij 

denken hierbij aan personen die materiaal 
verzamelen, aanvullen en onderhouden en  
mensen die de vormgeving en de inhoud van de 
presentatie bedenken. Daarnaast hebben we 
bemanning nodig voor de tentoonstellingen. 
 
In eerste instantie zal één woensdag in de maand 
voldoende zijn. Alleen op het moment dat we naar 
buiten gaan, zal het overleg wat intensiever zijn en 
hebben we werkkrachten nodig om de stand mee 
op te bouwen en af te breken. 
 
Verder zijn we erg nieuwsgierig naar ideeën die u 
heeft. Interesse? Aarzel niet om u op te geven! 
 
Inlichtingen: 
Theo van der Vleuten 
info@tbargus.nl 

 
 
 
 
 

MEDEWERKING GEZOCHT VOOR DIGITAAL PROJECT 
 

 
Computerspellen worden meer en meer realistisch. 
Daarnaast is het in sommige spellen mogelijk om 
een eigen wereld te creëren. The Elder Scrolls V: 
Skyrim is zo'n voorbeeld. De afgelopen weken heb 
ik onderzoek gedaan of het mogelijk is om door 
middel van dit spel de wereld van vroeger 
inzichtelijk te maken. Ik denk dat dit technisch gaat 
lukken (zie voorbeeldlink onder dit artikel). 
Ik weet nog niet precies hoe het eindproduct er uit 
gaat zien: er moet zelfs nog een doelgroep 
gekozen worden (kinderen, jongeren, 
volwassenen(?)), maar er zijn een aantal 
mogelijkheden: 

 Afbeeldingen (beschikbaar maken via een 
aantal pagina’s op de AWN website?) 

 Filmpje (beschikbaar maken via YouTube?, 
Aanvulling op lespakket?) 

 Wie weet zijn er andere ideeën. 
 
Ik zou dit in mijn eentje op kunnen pakken, maar er 
komt nogal veel bij kijken buiten de technische 
aspecten. Ik wil zelf graag de technische kant op 
pakken (het bouwen van de wereld, het opnemen 
van de beelden, etc.), maar er komt zo veel meer 
bij een project als dit kijken. Daarnaast is het veel 
leuker om dit samen te doen en dit als een soort 

project op te zetten. Ik ben er tot nu toe achter 
gekomen dat we echt moeten gaan nadenken over 
heel praktische zaken zoals hoe mensen leefden 
en hoe de wereld om hen heen er uit zag. 
Daarnaast zou het heel mooi zijn als we echt een 
soort verhaal kunnen vertellen.  
Om bovenstaande redenen ben ik op zoek naar 
mensen die willen meewerken aan dit project. Ik 
verwacht een aantal dingen van iedereen in het 
project: 

 Meedenken over heel het project 

 Meedoen in het project 

 Commitment 
 
De rollen/taken waarnaar ik op zoek ben zijn: 

 Uitvoerders van het eindproduct 

 Creatieve geesten 

 Onderzoeker(s) (Hoe zag de wereld er uit? 
Denk dan aan klimaat, flora & fauna, 
landschap, kleding, gebruiksvoorwerpen, 
taal??) 

 Regisseur(s) en bedenker(s) van de verhalen 

 Vormgever van het eindproduct 

 Bouwer van het eindproduct (video-editor, 
websitebouwer, ???) 

mailto:info@tbargus.nl
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 Een coördinator (?), voor mij is de techniek én 
de coördinatie zelf te veel werk… 

 Misschien in de toekomst nog hulp bij de 
techniek (hiervoor is wel een dikke computer 
en de nodige computerkennis nodig) 

 
Kort gezegd: ik heb dus eigenlijk input nodig om 
dingen te gaan bouwen. Een team van 5-8 
personen om mee te starten lijkt me groot genoeg 
tijdens de woensdagavonden. Ik wil in maart 
beginnen met dit project. Dan hoop ik te kunnen 
zeggen wat de technische mogelijkheden en 
beperkingen van Skyrim zijn. Dit filmpje laat een 
eerste beeld zien van Eindhoven in 3D.  
http://www.youtube.com/watch?v=2y2yXRzems0 

 
Een paar voorbeelden hoe mooi Skyrim kan zijn 
(niet door mij gemaakt): 
https://www.youtube.com/watch?v=bxYV8N5ivQQ 
https://www.youtube.com/watch?v=tz1vcABFecQ 
https://www.youtube.com/w atch?v=mT3l1WkdKB8 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen en heb je altijd al 
mee willen werken aan een leuk project? Meld je 
dan aan op de woensdagavond of per mail! 
 
Rob Schlooz 
r.schlooz@planet.nl  
nieuwe filmpjes: https://twitter.com/Ex_Libris_68 

 
 
 
 
 

IN DE VOETSPOREN VAN PIERRE CUYPERS  
 
 
Iedereen kent de Catharinakerk te Eindhoven, kas-
teel Haarzuilens en het Rijksmuseum en het Cen-
traal Station te Amsterdam. Dit zijn zo ongeveer de 
bekendste voorbeelden van de architect Pierre 
Cuypers. Over zijn lange carrière heeft hij een 
indrukwekkende lijst met gebouwen achtergelaten. 
Voor onze bouwhistorici Ellen van der Steen en 
Jelle Dekkers een goede reden om een excursie 
naar Roermond te organiseren om terug naar zijn 
roots te gaan.  
Op de woensdagavond hiervoor werd bij een le-
zing in grote lijnen de carrière van Cuypers uit de 
doeken gedaan. Op de achtergrond speelde de ka-
tholieke revival vanaf de tweede helft van de 19

e
 

eeuw een grote rol. Op de zaterdag daarna pakten 
we op een witte en ijskoude dag in januari de trein 
naar Roermond. Natuurlijk konden we het Lim-
burgs gebak met koffie niet laten staan. Onder het 
genot hiervan kregen we een inleiding van wat we 
zoal te zien krijgen. 
Zo goed en kwaad als het kon liepen we langs 
monumenten waar Cuypers een hand in heeft ge-
had. Daarbij werd gewezen op de duidelijke katho-
lieke invloeden van die tijd. Vaak werden panden 
ook gebouwd volgens de Eclectische Stijl oftewel 
een mix van verschillende bouwstijlen. Natuurlijk 
bezochten we het Cuypershuis. In 1853 bouwde hij 
dit pand om met zijn gezin in te wonen en te 
werken. Helaas hebben de opeen volgenden 
eigenaars ervoor gezorgd dat er weinig overbleef 
van het orginele pand.  
 

 
Hoewel het fraai gerestaureerd is, worden in de 
ruimtes weinig tentoongesteld over de architect. 
Na dit bezoek zochten we een gezellige 
eetgelegenheid om te lunchen. Om twee uur liepen 
we weer naar buiten om de Munsterkerk te 
bezoeken. Deze kerk uit de dertiende eeuw heeft 
Cuypers geheel volgens eigen inzicht verfraaid en 
verbouwd. Dit was hem op veel kritiek komen te 
staan, mede waardoor hij naar Amsterdam 
verhuisde. Na een kort vervolg van de stads-
wandeling liepen we de Sint Christoffel Kathedraal 
uit de vijftiende eeuw binnen. In dit gebouw is goed 
de omvang zichtbaar van de originele kerk en de 
latere uitbreiding. Gezien de weersomstandig-
heden waren we toe aan warme versnaperingen. 
Tegen de tijd dat het donker werd zaten we weer 
in de trein terug naar Eindhoven. Met een klein 
groepje zochten we nog een Italiaans restaurant 
op om te gaan eten op eigen kosten. Al met al kijk 
ik met andere ogen naar de architect Pierre 
Cuypers. 
 
Frank de Kleyn 

http://www.youtube.com/watch?v=2y2yXRzems0
https://www.youtube.com/watch?v=bxYV8N5ivQQ
https://www.youtube.com/watch?v=tz1vcABFecQ
https://www.youtube.com/w%20atch?v=mT3l1WkdKB8
mailto:r.schlooz@planet.nl
https://twitter.com/Ex_Libris_68
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
november – 12 januari 2013 
 
Boeken 
De geschiedenis van Nederland 0-1100. 
In de Marge van de beschaving. 
Marco Mostert. 
Uitgeverij: Bert Bakker 2010. 
 
De geschiedenis van Nederland 1100-1560. 
Metropolen aan de Noordzee. 
Wim Blockmans  
Uitgeverij: Bert Bakker 2010. 
 
De geschiedenis van Nederland 1555-1702 
De last van veel geluk. 
A.Th. van Deursen. 
Uitgeverij Bert Bakker 2004 – 2010. 
 
De geschiedenis van Nederland overzee 1600-
1800. Rijk aan de rand van de wereld 
Piet Emmer en Jos Gommans 
Uitgeverij Bert Bakker 2012 
 
De geschiedenis van Nederland Overzee vanaf 
1800. Zover de wereld strekt. 
Wim van den Doel. 
Uitgeverij Bert Bakker 2011. 
 
Geïllustreerde encyclopedie van de Uniformen van 
de Napoleontische oorlogen. 
Een deskundig diepgaand naslagwerk over de 
officieren en soldaten uit de periode 1792-1815. 
Deby Smith, Consultant Jeremy Black MBE. 

Uitgeverij Veltman Utrecht 2008 
 
Het geheugen van Nederland. 
Van penningen en groten. 
De schatvondst Achter het Vergulde Harnas  in ’s 
Hertogen Bosch. 
H.L.Jansen en J.R. Treling. 
Uitgeverij Matrijs 2011. 
 
De Bosatlas van Nederland. 
De geschiedenis van Nederland. 
Noordhof Atlasproducties. 2011 
Historische en red adviezen E. Beukers. En vele 
anderen. 
 
Noord-Brabants Historisch Jaarboek, deel 29 2012 
Stichting Zuidelijk Historisch Contact ism Erfgoed 
Brabant en Historische Vereniging Brabant 
Het Charter van Kortenberg 1312 als inspiratiebron 
voor stedelijke identiteit en herinneringscultuur in 
het oude hertogdom Brabant. 
 
Tijdschriften 
In Brabant 2012-6 

Hierin onder andere aandacht voor De vergeten 
kinderen van Rees Diepen en een regionale 
erfgoedkaart voor de Kempen.  
 
Westerheem 6  
60 jaar AWN afdeling Kennemerland. 

 
 
 
 
 

VAN DE LEESPLANK  
 
 
De ketterse arts voor de Heksen 
Jan Wier 1515-1588. 
Vera Hoorens. 
Uitgeverij Bert Bakker 2011 
 
De Nederlandse arts Jan Wier is een van de 
uitzonderlijkste figuren in de zestiende eeuw. Als 
tegenstander van de heksenvervolging en pleit-
bezorger van de rechten van gevangenen geldt hij 
als voorloper van de psychiatrie en als verdediger 
avant la Lettre van de mensenrechten. Daarnaast 
publiceerde hij op grond van zijn ervaringen in de 
hoogste kringen over zeldzame ziektes, bezeten 

vrouwenkloosters, sek-
sueel misbruik, Faust en 
de rattenvanger van Ha-
melen. In deze biografie 
wordt het kleurrijke leven 
geschetst van deze ge-
leerde tegen de achter-
grond van godsdienst-
twisten, oorlogen, nieuwe 
ziektes, wetenschappelij-
ke conflicten en heksenprocessen. Een goed ge-
schreven, goed gedocumenteerde en meesle-
pende biografie.  Carel van den Boom 
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UITKOMSTEN LEZERS-ENQUÊTE 
 
 
Precies vijftig reacties hebben we ontvangen via 
de enquête over AVKP-actueel. Dat is ongeveer 
25% van alle lezers. Kortom een mooi aantal om 
conclusies uit af te leiden. In dit artikel wordt met 
‘lezers’ de respondanten bedoeld. 
 
Inhoud en artikelen 
De inhoud van AVKP-actueel wordt door het 
merendeel (62%) van de lezers als goed tot zelfs 
uitstekend en voortreffelijk. bestempeld. 22% vindt 
het informatief en 18% interessant. Dit is inder-
daad samen meer dan 100%, omdat sommige 
antwoorden uit meer woorden bestaan. AVKP-
actueel wordt ervaren als terzake, zeer divers en 
altijd de moeite waard. Het weerspiegelt de 
vereniging en is een bindend element.  
Op de vraag wat er wordt gemist, geeft ongeveer 
de helft (52%) aan niets te missen en 14% weet 
niet wat. Een aantal tips gaan over de context van 
artikelen met de maatschappij, regio, land en zelfs 
europa. Lezers willen graag meer lezen over 
resultaten van opgravingen en (specialistische) 
achtergronden van vondsten zoals destijds in de 
nieuwsbrief. De artikelen zouden van meerdere 
auteurs mogen zijn of via een collum met 
gastauteur. Meer informatie over activiteiten op de 
woensdagavonden is welkom en verslagen van 
activiteiten worden graag gelezen, als men er zelf 
niet bij kon zijn. Een vraag en antwoord-rubriek 
wordt ook voorgesteld.  
In AVKP-actueel staan een planning per maand op 
de voorkant en in de kalender (schema) op de 
tweede pagina. Het lijkt dubbelop, toch wordt het 
door het merendeel (82%) van de lezers als prettig 
ervaren. 8% vondt het niet handig of overbodig en 
6% heeft geen mening. De nieuwsflitsen worden 
momenteel rondgestuurd met actuele informatie, 
die niet kan wachten op een nieuwe AVKP-actu-
eel. Bijna alle lezers (96%) zien de nieuwsbrieven 
als goede en onmisbare aanvulling. Het werkt als 
geheugensteuntje en je bent snel bijgepraat. Twee 
lezers geven dat het aantal flitsen niet te veel moet 
worden. Één lezer ervaart de nieuwsflits als directe 
vorm van contact, omdat een bezoek op de 
woensdagavonden niet altijd mogelijk is.  
 
Opmaak en omvang 
Ook de opmaak wordt positief ervaren (86%). Het 
is overzichtelijk en prettig leesbaar (16%). Uiter-
aard verschillen de smaken. Wat voor de één een 
beetje rommelig of saai vindt, is voor de ander 
zakelijk, mooi of creatief. Het is een herkenbare 

stijl. Met de omvang van AVKP-actueel is 74% 
tevreden (van voldoende tot prima). 12% heeft 
geen mening over de omvang, van 6% mag het 
wat minder en voor 8% kan het niet dik genoeg 
zijn. Sommige lezers houden van meer kernach-
tige artikelen. Één lezer stelt voor een rubricering 
voor om informatie goed te kunnen vinden en een 
ander stelt voor om bij voldoende kopij een nieuwe 
AVKP-actueel uit te brengen.  
 
Digitaal 
AVKP-actueel wordt nu als pdf rondgestuurd. We 
hebben gevraagd of deze wordt geprint of van het 
scherm gelezen. Ongeveer een kwart van de le-
zers (24%) maakt een print, met name voor een 
prettige leesbaarheid. 18% print alleen interes-
sante artikelen, ook voor de leesbaarheid of om 
papier te sparen. Bijna de helft (48%) maakt geen 
print. Van deze groep geeft 15% aan zo papier te 
besparen, 40% vindt lezen van scherm prima en 
35% bewaart AVKP-actueel digitaal.  
Bijna de helft van lezers (42%) leest AVKP-actueel 
ineens, 12% leest in delen en 18% scant snel de 
inhoud en leest de inhoud later. 16% leest het 
direct bij ontvangst en 10% binnen drie dagen. 
Qua locatie is er één lezer die ‘overal waar 
mogelijk’ leest en nog 16% geeft thuis aan. 
Variërend van achter de pc tot de bank. En 
vriendjes worden per mail op de hoogte gebracht 
van interessante onderdelen.  
We hebben ook gevraagd wat de lezer zou vinden 
van een online nieuwsbrief, in de vorm van een in-
houdsopgave waarop je door kunt klikken naar het 
hele artikel. Hierover zijn de verhoudingen in even-
wicht: 42% is voor en 38% is tegen. Als voordelen 
worden genoemd: prettig leesbaar, overzichtelijk, 
zelf kunnen kiezen, het bespaart tijd, is handig en 
van deze tijd. Als nadelen voor een online nieuws-
brief worden genoemd: omslachtig, nu is het over-
zichtelijk, de huidige manier is goed of men wil 
toch alles lezen. 6% staat er neutraal tegenover en 
een enkeling verlangt nog naar een papieren ver-
sie. Zowel voor- als tegenstanders willen dat 
onderdelen goed printbaar blijven. 
 
Tips en aanbevelingen 
Van de lezers sluit 40% af met complimenten voor 
de auteurs en de redactie. 38% heeft geen tips of 
aanbevelingen. We kregen uiteenlopende tips van 
‘korter en vaker’, het insturen van berichten over 
‘trotse vondsten’, het plaatsen van een overzichts-
artikel tot het wetenschappelijk karakter van 
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artikelen. De redactie buigt zich binnenkort over de 
antwoorden en tips om te zien hoe AVKP-actueel 
nog beter kan worden. Tot slot willen we alle 

deelnemers aan de enquête hartelijk bedanken 
voor de moeite en complimenten! 
 
Ellen van der Steen 

 
 
 
 

GEMEENTELIJK BELEID (RO-GROEP) 
 
 
Archeologiebeleid Waalre 
In de gemeente Waalre zijn nu ook de door de 
SRE-Milieudienst ontwikkelde Erfgoedkaart en Erf-
goedbeleid voor besluitvorming gereed. Blijkens de 
berichtgeving in het ED legt de wethouder, Harry 
Teeven, vooral de nadruk op de kostenbesparing 
voor burgers door dat beleid. Zonder eigen ge-
meentelijk beleid moet op basis van de Monumen-
tenwet bij elke bodemingreep van meer dan 
100m2 en 30 cm diep, in gebieden met een arche-
ologisch verwachting, vooraf een archeologisch 
vooronderzoek worden gedaan. De kosten daar-
van zijn voor rekening van de betreffende inwoner. 
Met een eigen erfgoedbeleid bespaart de gemeen-
te Waalre in de toekomst haar inwoners in veel 
gevallen die eerste onderzoekskosten doordat ze 
nu dat onderzoek al gemeentebreed heeft laten 
doen door het SRE, aldus de wethouder. Straks 
moet vrijwel alleen nog rond de Markt in Waalre en 
rond de kerk in Aalst nader onderzoek gedaan 
worden als men dieper dan dertig centimeter wil 
graven en meer dan honderd vierkante meter wil 
bebouwen. De Monumentencommissie en de 
Stichting Waalres Erfgoed bekijken nogmaals het 
huidige plan. Daarna wordt het nog ter inzage ge-
legd. De gemeenteraad neemt na de zomer een 
besluit. Daarna wordt dat beleid in alle bestem-
mingsplannen opgenomen. De erfgoedkaart is 
straks op de SRE-website te vinden. De wethouder 
noemt als extra winst dat alle inwoners dan kun-
nen zien hoe de situatie was bij hun huis rond 
1830. 
Naar bericht uit het ED getipt door Jacques Govers 
 
Opnieuw Uden 
Uden is een van de weinige gemeente in ons 
werkgebied dat nog geen eigen archeologiebeleid 
heeft. Goof van Eijk is dan ook zeer alert op de 
wijze waarop archeologie in bestemmingsplannen 
wordt geregeld. Dat blijkt nog steeds hard nodig. 
De gemeente baseert de archeologie-paragraven 
uitsluitend uit van de provinciale Cultuurhistorische 
Waardenkaart en legt, zonder onderbouwing de 
grens voor een onderzoeksplicht op 40 cm. 

Geattendeerd door Goof hebben we als AVKP 
zienswijzen ingediend bij het voorontwerp van de 
bestemmingsplannen Centrum en Kop van Blits-
wijk. Onze zienswijzen lijken succes te gaan heb-
ben. De gemeente heeft Bureau RAAP opdracht 
gegeven voor het maken van een Cultuur-
historische kaart voor het centrum en gaat dat nu 
ook voor de Kop van Blitswijk doen. 
 
En vervolg Bladel 
In de vorige ledenbrieven hebben we vermeld dat 
in Bladel vermoedelijk bij de aanleg van een 
golfterrein grondverstoringen hebben plaatsge-
vonden waarvoor geen vergunning was. We heb-
ben daarop bij de gemeente een verzoek tot 
handhaving gedaan. Daar is door de gemeente 
nog steeds geen besluit over genomen, ondanks 
tweemaal de toezegging dat we dat besluit spoe-
dig zouden horen. We hebben daarom nu bezwaar 
ingediend tegen het niet nemen van een besluit en 
tevens een ingebrekestelling. Dat betekent dat de 
gemeente binnen twee weken een besluit moet 
nemen.  
 
Uitspraak Raad van State over 
verstoringsdiepte 
De RvS heeft opnieuw een uitspraak gedaan 
waarin wordt bepaald dat bij normale agrarische 
werkzaamheden de bodem niet dieper dan 30 cm 
wordt verstoord en dat daar dan ook de grens ligt 
voor een archeologische onderzoeksplicht. Een 
diepere verstoring moet worden aangetoond.  
Zie voor die uitspraak  
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_u
itspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=archeologie
&verdict_id=e6AffX3fOpA%3D 
In het door ons ingestelde beroep tegen het be-
stemmingsplan Buitengebied Eersel heeft de RvS 
een vergelijkebare voorlopige uitspraak gedaan. 
De gemeente kreeg de opdracht voor de gebieden 
waar een vergunningplicht vanaf 50 cm geldt, te 
onderzoeken of de grond ook tot 50 cm was 
verstoord. Daaraan heeft de gemeente ons inziens 
bij de wijziging van het bestemmingsplan niet 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=archeologie&verdict_id=e6AffX3fOpA%3D
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=archeologie&verdict_id=e6AffX3fOpA%3D
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=archeologie&verdict_id=e6AffX3fOpA%3D
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voldaan en daarom hebben we opnieuw beroep 
ingesteld. De zitting daarover is 25 januari en we 

hebben goede hoop dat ons beroep terecht wordt 
bevonden. Wordt dus ook vervolgd. 

 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Jaarvergadering AVKP 
Woensdag 20 maart houden we onze jaar-
vergadering. De uitnodiging met agenda en jaar-
verslag krijgen jullie tijdig toegestuurd. We willen 
alvast melden dat Jacques Gerritse het bestuur 
gaat verlaten. Herbert Vorwerk is kandidaat om 
hem op te volgen. We zien Jacques met spijt ver-
trekken maar hebben in Herbert een prima opvol-
ger. Wellicht hebben ook andere leden belang-
stelling voor een bestuursfunctie. Meld je dan aan 
bij Winnie van Vegchel w.van.vegchel@gmail.com  
 
Jaarvergadering landelijk  
De Algemene Ledenvergadering van de AWN 
landelijk is op 13 april in de Veldschuur te Rou-
veen, bij Staphorst/Hasselt. Alle AWN-leden zijn 
daar welkom. De Veldschuur is een educatie-
centrum voor historie en natuur, gelegen in een 
mooie en interessante omgeving. Het middagpro-
gramma omvat enkele lezingen over archeologie 
en natuur van het gebied en is er een excursie in 
‘fluisterboten’. Meer informatie in de eerstkomende 
Westerheem en de website van de AWN 
www.awn-archeologie.nl 
 
Samenwerken met ZLTO 
Archeologische en agrarische belangen lijken in de 
praktijk nogal eens te botsen. We ervaren dat bij 
ons streven om bodemverstoringen vanaf 30 cm 
vergunningplichtig te maken, tenzij diepere versto-
ring aantoonbaar is. Nu is ‘bestrijden’ als regel wei-
nig effectief en daarom hebben we als AVKP con-
tact gezocht met ZLTO (de zuidelijke land- en 
tuinbouworganisatie) met als doel meer wederzijds 
begrip voor ieders belangen. Daar is door ZLTO 
heel positief op gereageerd en we zijn nu geza-
menlijk plannen aan het maken. Een van de activi-
teiten wordt een of meer tentoonstellingen over het 
agrarisch bedrijf vanaf de prehistorie. Dit naar 
voorbeeld van een eerder in Oss georganiseerde 
tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer’. Die ten-
toonstellingen worden samen met een lokale ZLTO 
afdeling georganiseerd. Daarnaast zijn er plannen 
om bij lokale ZLTO-afdelingen een lezing over 
archeologie te geven. Verder zijn we gezamenlijk 
aan het verkennen of de provinciale stimulerings-

regeling voor behoud van waardevolle natuur in 
agrarische gebieden uitgebreid kan worden naar 
waardevolle cultuurhistorische elementen. Wie 
actief betrokken wil worden bij deze plannen kan 
dat melden bij Tonnie van de Rijdt (vdrijdt@iae.nl)  
 
Samenwerken met archeologische bedrijven  
Een jaar geleden heeft de AWN samenwerkings-
overeenkomsten gesloten met de koepels van ar-
cheologische bedrijven, de NVAO en de VOiA. Dit 
najaar is bij alle AWN-afdelingen geïnven-tariseerd 
hoe hun ervaringen zijn met bedrijven.  
AWN-afdelingen blijken vooral veel door bedrijven 
gevraagd te worden om bijdragen te leveren in het 
vooronderzoek. Daarin is een duidelijke toename 
te zien. Door AWN-leden wordt ook nog regelmatig 
meegewerkt bij opgravingen, hoewel de mogelijk-
heden daartoe, door de crisis in de bouw, wel sterk 
zijn afgenomen. De meeste afdelingen worden 
gebrekkig geïnformeerd over geplande onderzoe-
ken en het ontvangen van onderzoeksrapporten 
loopt ook niet naar wens.  
Als AVKP zitten we wat dit betreft in een goede 
positie. Vooral dankzij Ria Berkvens worden we 
goed geïnformeerd over gepland onderzoek, zie 
de overzichten in iedere ledenbrief. Bovendien 
neemt de SRE in een door hen goed te keuren 
PvE op dat een exemplaar van het onderzoeks-
rapport naar de AVKP gestuurd moet worden. Ook 
een aantal gemeenten doet dat standaard. 
Samenwerken met bedrijven blijkt nog vooral af-
hankelijk te zijn van reeds langer bestaande per-
soonlijke contacten. Omdat de mogelijkheden om 
mee te werken aan veldonderzoek voorlopig be-
perkt zullen blijven gaan we meer accent leggen 
op andere zaken waarbij bedrijven en vrijwilligers 
elkaar kunnen versterken zoals belangenbehar-
tiging, erfgoededucatie en publieksvoorlichting.  
Daarnaast gaan we kijken hoe we landelijk de 
informatievoorziening kunnen verbeteren en gaan 
we op zoek naar aantrekkelijke manieren om pro-
fessionele archeologen en vrijwilligers meer met 
elkaar in contact te brengen. Wie de het volledige 
verslag van deze inventarisatie wil hebben, kan dat 
opvragen bij Winnie van Vegchel 
w.van.vegchel@gmail.com 
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