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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
APRIL 
Za 20  Veldexcursie Wallen Eindhoven onder 

leiding van Nico Arts* 
Za 27 Mini-excursie Met Elly naar Amsterdam* 
 
MEI 
Wo 15 Lezing over de villa van Hoogeloon door 

Henk Hiddink* 
 
 
 
 

JUNI 
Vr 7 Deadline AVKP-actueel nr 50 
Za 8 AVKP Regiodag (bestuur, RO-groep en 

contactpersonen) 
Zo 16 Archeoloop Weert* 
 
Over de activiteiten met  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
 
 

WIST U DAT... 
 
 

... de raad van state ons gelijk heeft gegeven bij een bezwaar in Eersel (zie pagina 15) 

... er een nieuw gebouw is gevonden voor het Archeologisch Centrum (zie pagina 3) 

... er een permanente tentoonstelling komt in de Catharinakerk (zie pagina 9) 

... geïnteresseerden voor de catalogus ‘Versierde keramiek uit opgravingen in Eindhoven. Appliques op 
Rijnlands steengoed, 1350 – 1900’ van Elly Bogers zich kunnen melden bij Nico Arts. 

 

  

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

 
 

 
 

 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

    April 2013
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 Elly special: Amsterdam 4 11

Zo 21 28  5 12

Mei Mei Mei Juni Juni
Wk Wk Wk Wk

20 21 22 23

Ma 13 20 Pinksterdag 27 3

Di 14  21  28 4

Wo 15 Henk Hiddink 22  29 Bestuursvergadering 5

Do 16 23  30 6

Vr 17  24 31 7

Za 18  25 1 8

Zo 19 Pinksterdag 26 2 9

 Juni Juni Juni Juli
Wk Wk Wk Wk

24 25 26 27

Ma 10 17 24 1  

Di 11 18  25 2  

Wo 12 19 26 3

Do 13 20  27 4  

Vr 14 21  28  5  

Za 15 22 29  6

Zo 16 Archeoloop Weert 23 30 7  

Juli Juli Juli Juli Augustus
Wk Wk Wk Wk

28 29 30 31

Ma 8  15 22  29

Di 9  16 23 30  

Wo 10 17 Bestuursvergadering 24 31

Do 11  18 25 1  

Vr 12  19  26 2  

Za 13  20  27 3  

Zo 14  21  28 4  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

Deadline AVKP-actueel 
AVKP-regiodag 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
15 mei Villa Hoogeloon door Henk Hiddink 
De lezing van Henk Hiddink (senior archeoloog 
verbonden aan de Vuhbs) gaat over enkele resul-
taten van de definitieve uitwerking en publicatie 
van de Romeinse villa met omringende neder-
zetting van Hoogeloon-Kerkakkers. Opgegraven in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw, is het nog 
steeds de enige 'bewezen' villa in Noord-Brabant 
en één van de slechts drie compleet opgegraven 
exemplaren in Nederland. Daarom is het jammer 
dat het tot nog toe nooit gekomen is tot een 
publicatie; iets waar nu gelukkig verandering in kan 
komen dankzij verschillende subsidies. In de lezing 
wordt ingegaan op hetgeen momenteel over de 
ontwikkeling van de nederzetting van Hoogeloon 
bekend is, op aspecten van het hoofdgebouw 
(zoals bij de reconstructie ervan) en op de vraag 
waarom er nu juist een villa in Hoogeloon stond. 
 

Excursies 
Leden kunnen zich aanmelden voor de excursies 
via seinen@iae.nl of hun naam opschrijven op de 
lijst op het prikbord. 
 
20 april Veldexcursie Wallen in de omgeving 
van Eindhoven 
Verzamelen om 10:45 voor het gebouw van het 
Archeologische Centrum. Op het programma staan 

de traditionele welkomskoffie. Een bezoek aan de 
Middeleeuwse aarden (verdedigings)wallen in het 
gebied De Roosten bij Eindhoven. Een bezoek aan 
een nieuw ontdekte archeologische site, met 
mogelijk steentijdresten. Dit wordt een soort 
veldverkenning. Kan spannend worden dus. 
 
27 april Met Elly naar Amsterdam 
Er is een extra excursie op 27 april: een Elly 
special. We maken een korte wandeling over de 
400-jarige grachtengordel en bezoeken een speci-
ale tentoonstelling in het Allard Piersson Museum 
in Amsterdam. We sluiten af met een bezoek aan 
het Pijpenkabinet, met de beroemde verzameling 
pijpen. En dat met onze pijpenexpert Elly. Half 10 
verzamelen op het station Eindhoven. Volg de 
berichten. 
 

Archeoloop 
Op 16 juni wordt een Archeoloop in de omgeving 
van Weert georganiseerd. De wandeling is nog in 
voorbereiding maar in grote lijnen volgenw we 
onderstaande route: 
http://spinseltje.wordpress.com/2005/06/15/grenze
n-en-grafheuvels-tussen-brabant-en-limburg/ dus 
grafheuvels, grenskerk en als het ff kan nemen we 
ook de kleipijpenoven, e.d. op in het programma. 
Zie:http://www.weert.nl/Pijpenoven.html 
Meer informatie volgt. 

 
 
 
 
 

VELDWERK 
 
 

Grootschalige opgraving in Eindhoven 
Vermoedelijk nog dit jaar zal in het noorden van de 
gemeente Eindhoven een grootschalige opgraving 
plaats vinden. Het gaat om een nu nog landelijk 
gebied waar een school voor bijzondere kinderen 
gebouwd zal worden. Het ligt tussen de Castilië-
laan en de noordelijke randweg Eindhoven. In 
maart 2011 zijn hier reeds proefsleuven gegraven 
waarbij werd aangetoond dat er zich hier nog een 
waardevolle archeologische ondergrond bestaat. 
Het betreft in hoofdzaak overblijfselen van een van 
de beide hoeven van het laatmiddeleeuwse buurt-
schap Hoeven, inclusief het erf en achterliggende 
akkers. De datum van uitvoering van de opgraving 

is nog niet bekend. Het is vooralsnog de laatste 
keer dat er in het huidige grondgebied van Eind-
hoven zo’n grootschalige opgraving plaats vindt. 
Wel zullen in Eindhoven nog tal van kleinschalige 
opgravingen moeten gaan plaatsvinden. 
 

Een ander gebouw voor het 
archeologisch centrum? 
Sinds 1989 wordt er door de gemeente Eindhoven 
in innige samenwerking met vrijwilligers aan 
archeologie gedaan. In de jaren 1989-2005 was de 
daarvoor beschikbare huisvesting ‘tijdelijk’ gehuis-
vest in het voormalige gebouw van het Eindhovens 
Dagblad (Keizersgracht 2), later gebruikt door de 

mailto:seinen@iae.nl
http://spinseltje.wordpress.com/2005/06/15/grenzen-en-grafheuvels-tussen-brabant-en-limburg/
http://spinseltje.wordpress.com/2005/06/15/grenzen-en-grafheuvels-tussen-brabant-en-limburg/
http://www.weert.nl/Pijpenoven.html
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vreemdelingenpolitie, en nog later als opslag voor 
het gemeentelijk kunstbezit en sinds eind 1989 
tevens als onderkomen voor de gemeentelijke 
archeologie. Omdat het gebouw verkocht zou 
worden diende het in 2005 te worden ontruimd en 
kreeg de archeologie een ander (het huidige) 
onderkomen aan de Deken van Somerenstraat. 
Ook dit gebouw dient, vermoedelijk nog dit jaar, te 
worden ontruimd. In het Eindhovens Dagblad 
hebben we reeds over de nieuwe huisvesting 
kunnen lezen. Overigens is het nog niet helemaal 
zeker. Het gaat om een grote loods waarin 
kantoren, werkplaatsen en de kantine van de 

Nutsbedrijven waren gehuisvest. Het gebouw ligt 
op loopafstand van het NS-station pal achter het 
voormalige hoofdgebouw van de Nutsbedrijven. Er 
bevinden zich ruimten in die zonder meer geschikt 
zijn voor de archeologie (de grote kantine?). Indien 
dit doorgang zal vinden kan hier een interessante 
archeologische werkplaats worden ingericht die 
ook toegankelijk moet zijn voor het publiek. In het 
gebouw zullen dan tevens andere organisaties 
worden gehuisvest die met materialen bezig zijn 
en die ook publiek kunnen trekken. Indien het 
doorgaat kan het zijn dat de verhuizing nog dit jaar 
zal plaatsvinden. 

 
 
 
 
 

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

 
Locatie Uitvoerende 

instantie 
(vermoedelijke) 
uitvoeringsperio
de 

Son - Betonson (proefsleuven) BAAC Maart-juni 2013 

Bergeijk – Mr. Pankenstraat (archeologische begeleiding) Diachron Nov. 2012- mei 
2013 

Waalre – Deelshouten (opgraving) Econsultancy April 2013 

Leende – Valkenswaardseweg Terrein Kees (proefsleuven) ?? ?? 

Heeze-Leende en Someren – waterherstel Strabrechtse 
Heide (archeologische begeleiding en inspectie) 

RAAP Augustus – 
oktober 2013 

Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre – 
natuurontwikkeling Valkenhorst (archeologische begeleiding 
en inspectie) 

?? ?? 

Westerhoven – St. Servatius (proefsleuven) BAAC April 2013 

Oirschot – St. Joris (opgraving) BAAC April 2013 

Best- BG Hekwerk (proefsleuven) BAAC April 2013 

Aalst – Tongelreep Brabantia (Archeologische begeleiding) RAAP? 2013 

Son – Ekkersrijt Saturn (Archeologische begeleiding)   

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 – Geldropseweg 40 (proefsleuven) ?? ?? 

Valkenswaard – Dommelkwartier (opgraving en 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) ?? ?? 
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UIT DE REGIO 
 
 

Reusel-De Mierden: Jager-verzamelaar 
Beleven 
Sinds begin van dit jaar staat in het natuurgebied 
Beleven in de gemeente Reusel-De Mierden een 
jager-verzamelaar op de rand van een ven. Eerder 
werd in deze nieuwsbrief over de resultaten van de 
archeologische begeleiding van dit natuurontwik-
kelingsproject bericht. Het is geplaatst als 
verwijzing naar hen die in de prehistorie op deze 

plek verbleven. Op de hoge oevers zijn eerder 
door amateur-archeoloog Piet van Gisbergen vele 
vuursteenvindplaatsen in kaart gebracht.  
De jager-verzamelaar is geïnspireerd op een 
prehistorische grotschildering van een jachtscène 
uit het Spaanse Valltorta. Op initiatief van Brabants 
Landschap, Landschapsambassadeurs, werkgroep 
Erfgoed en Landschap Kempen en RAAP.  
Bart Beex 

 

 
 

Uden Maashorst 
De archeologische tentoonstelling in het 
natuurcentrum “de Maashorst” (voorheen 
natuurcentrum Slabroek), is inmiddels beëindigd. 
Als afsluiter was er een presentatie waarin de 
historie en de onderzoeksgeschiedenis van het 
urnenveld Slabroek centraal stonden.  Hierna 
volgde een wandeling naar de betreffende locatie. 
Ondanks het zeer gure weer waren er nog redelijk 
wat geïnteresseerden die zich, soms 
blauwbekkend van de kou, lieten rondleiden. ’s 
Middags bestond de mogelijkheid om 
archeologische vondsten te laten determineren. 
Het interessantste object dat hierbij op tafel kwam 
was een Romeins olielampje dat ooit, door een 
oud oom van de huidige eigenaar, nabij Arnhem 
was gevonden. 
 
 
 

 

 
Het Romeinse olielampje 
Goof van Eijk 
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Landweer uit de 16e eeuw ontdekt bij 
Lage Heide te Valkenswaard 
Begin maart is bij archeologisch onderzoek door 
IDDS in de nieuwe wijk Lage Heide in Valken-
swaard (Dommelen-Zuid) een bijzonder verdedi-
gingswerk ontdekt. Over een lengte van zo’n 300 
m waren de contouren te zien van een laat-
middeleeuwse landweer. De landweer in Domme-
len bestond uit een dubbele gracht waartussen 
vermoedelijk een wal lag met begroeiing van 
bijvoorbeeld doornenstruiken of een palissade. 
Voor de landweer lag een wirwar aan struikelgaten 
(een soort valkuilen) die de doorgang van de 
vijand moeilijker maakte. Waarschijnlijk strekt de 
landweer zich nog uit in beide richtingen. Aan de 
oostzijde eindigt de landweer in ieder geval in de 
oude loop van de Dommel. Of de landweer in het 
beekdal van de Dommel doorloopt is niet zeker; 
het archeologisch onderzoek stopte hier in de 
venige beekdalvulling. Het kan ook zijn dat op 
deze plaats reeds een natuurlijke verdediging 
aanwezig was vanwege door de lage en daarmee 
erg drassige ligging. 
 
Landweren zijn vaak kilometers lange verdedi-
gingswerken, die hier vooral werden aangelegd in 
de 16e eeuw waarmee de boeren hun dorp tegen 
roofzuchtige (leger)benden konden afschermen. 
De streek had vanaf 1572 veelvuldig te maken met 
rondtrekkende legerbenden, te beginnen met 
geuzen en soldaten die vanuit Weert en later 
Hamont opereerden.  
 

Impressie van de opgraving begin maart 

Dat was in Valkenswaard, reden om 
boerenschansen te bouwen, onder andere bij de 
Kromstraat en Venbergen.  
In 1576 kwamen Spaanse muiters maar ook 
Staatse soldaten op onvriendelijk bezoek en zo 
zouden er nog veel plagen volgen. De bevolking 
bewapende zich en richtte verdedigingwerken op. 
In die periode werden diverse dorpen waaronder 
Dommelen geplunderd en platgebrand. Vooral de 
doorgaande route Luik-Den Bosch die via Valken-
swaard liep, was een belangrijke route die veelvul-
dig gebruikt werd door de roofzuchtige legers. Op 
meerdere plaatsen in Valkenswaard vinden we 
sporen terug van deze strijdtonelen. Naast de 
reeds genoemde boerenschansen lag er zelfs een 
gegraven waterloop (bijna een vesting-gracht) van 
de Dommel naar Tongelreep, geheten de Boom-
gracht, die diende ter verdediging tegen de 
invallers in deze onrustige tijden. 
Ria Berkvens (foto en tekst) 
 

Start restauratie eeuwenoude stal Best 
De restauratie van de oudste boerderij van 
Nederland in Best met het houtskelet uit 1263 gaat 
van start. Nog deze maand zal er om te beginnen 
een speciale noodkap over de eeuwenoude, 
vervallen stal worden geplaatst om deze tegen 
weer en wind te beschermen maar ook om de 
houtconstructie te kunnen behandelen. Op 2 april 
ondertekenden de eigenaar van de boerderij en de 
wethouder een overeenkomst over de restauratie.  
Frank de Kleyn 
 

Nieuwe website 
Vehchele 
De heemkundekring Vehchele 
heeft een nieuwe website met 
een eigen plek voor de 
archeolo-gische werkgroep. 
Neem eens een kijkje via 
http://www.vehchele.nl/. 
Jan van Erp 
 

Booronderzoek naar de 
Lievendaal te Strijp 
(Eindhoven) 
Op 28 en 29 maart zijn op het 
terrein van de omstreeks 1968 
afgebroken hoeve Lievendaal 
grondboringen uitgevoerd. Het 
werk werd gedaan met hulp 
van ruim 200 leerlingen van de 
Eindhovense scholengemeen-

schap het Augustinianum in 

http://www.vehchele.nl/
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het kader van een praktijkdag geschiedenis. Dirk 
Vlasblom, Huub de Jong en enkele leraren hielden 
de meute in bedwang. 
 

 
 
Lievendaal is de naam van een omgracht 
hoevecomplex dat voor het eerst in 1457 wordt 
vermeld. Vermoedelijk gaat het hier om een 
zogenaamde ‘moated site,’ de eenvoudigste vorm 
van een laatmiddeleeuws ‘kasteel,’ bewoond door 
een welgestelde boer. De naam is mogelijk 
afgeleid van de persoonsnaam Arnout van  
Lievendaal, die in 1409 grond bezit in Strijp. 
Gezien het ontbreken van nader historisch 
onderzoek zijn verder weinig gegevens bekend. Dit 
geldt ook voor het verloop van de gracht, die niet 
op kaarten staat aangegeven. In het begin van de 
vorige eeuw is sprake van een hoeve ‘Groot 
Lievendaal’ en een hoeve ‘Klein Lievendaal,’ die 
naast elkaar stonden. De beide korte gevels van 
de hoeve ‘Groot Lievendaal’ hadden een 
opvallende vorm die uitzonderlijk was voor het 
platteland en die de status van het gebouw 
benadrukte. Tot circa 1945 lag dit gebied 
afgelegen van de overige bebouwing van Strijp, te 
midden van akkerland. In de jaren 1945-1964 werd 
het landelijk gebied bebouwd. Uit overlevering is 
bekend dat er in het begin van de twintigste eeuw 
met een vlot werd gevaren op de gracht, die dus 
toen nog bestond. Na afbraak van de hoeve heeft 
er op een deel van het terrein een sporthal 
gestaan, die in 2012 is afgebroken. In de nabije 
toekomst zal er een supermarkt worden gebouwd. 
Het booronderzoek had als doel te onderzoeken of 
zich er nog resten van de gracht in het terrein 
bevinden. Dat bleek het geval. Een eventueel 
vervolg van het onderzoek, zoals bijvoorbeeld door 
middel van een opgraving, is nog niet bekend. 
Nico Arts 
 

Behoud en/of ontwikkeling? 
De oude toren van Oostelbeers en omgeving is te 
zien als een icoon/identiteitsmarker voor de 

typische dorpsontwikkeling en verplaatsing van de 
dorpskern binnen de Brabantse Kempen. Niet voor 
niets is de toren en omgeving een rijksmonument 
en van provinciaal belang. Een zichtbaar en 
beleefbaar archeologisch rijksmonument ook. Tot 
diep in de negentiende eeuw stonden vele kerk-
torens van Kempische dorpen eenzaam in het 
veld. In de loop van de twintigste eeuw zijn door de 
groei van de dorpen vele kerktorens ingekapseld 
door nieuwbouw. Hierdoor is de historische context 
verloren gegaan. De kerk van Oostelbeers is de 
laatste kerktoren die nog alleen in het veld staat en 
als zodanig beleefd kan worden. Het verhaal van 
de dorpsontwikkeling kan niet beter verteld worden 
als bij de toren van Oostelbeers.  
 

 
 

 
 
Haaks hierop staat de illegale aantasting van het 
terrein door het gebruik als gildeterrein. Dit begon 
met het plaatsen van nog niet eens zo ongewenste 
schutbomen. Gaandeweg is de plek echter steeds 
meer geclaimd en ingericht. Allerlei straatmeubilair 
werd geplaatst, een weinig verhullend ‘gilde Sint 
Joris’ onderstreepte de claim en een knalgele 
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bouwkeet, later overgeschilderd in een camou-
flagekleur, vormde het voorlopig eindverhaal.  
Actueel is het willen beschikken over een perma-
nente bouw en wel op deze plek. Vanuit historisch 
en toeristisch perspectief en handelen in de geest 
van de plek, dient het echter aanbeveling de 
authenticiteit van de markante solitaire toren het 
voormalige kerkterreintje, ingebed in haar land-
schappelijke omgeving, als uitgangspunt te ne-
men, maximaal te respecteren en niet betekenend 
aan te tasten. Dit vereist dat eventuele ontwikke-

lingen op deze historische plek een zorgvuldige 
benadering verdienen en niet a-priori instemming. 
Een benadering is gewenst waarin zowel erfgoed 
als landschap een bijzonder en doorslaggevend 
gewicht hebben. En opties in de volle breedte 
ingebracht moeten worden; inclusief de nuloptie. 
Het is goed de ontwikkelingen op de voet te 
volgen. Niet elk behoud veronderstelt immers 
noodzakelijkerwijs ontwikkeling. 
Bart Beex 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 
 
De Gouden eeuw App:  
Gratis te downloaden in de appstore: het Spel van 
de Gouden Eeuw. Ontwikkeld door de Utrechtse 
historici Oscar Gelderblom en Joost Jonker.  
www.spelvandegoudeneeuw.nl 
 
Digitale wereld van Blaeu: 
De Utrechtse Universiteitsbibliotkeek heeft als 
eerste instelling ter wereld een eigen exemplaar 
van de wereldberoemde Atlas Maior van Joan 

Blaeu integraal gedigitaliseerd en online gezet. In 
bijna 600 kaarten en enkele duizenden pagina's 
beschrijvingen, bracht Blaeu 350 jaar geleden de 
wereld in kaart. Een negendelige atlas in de 
Nederlandse editie was met ongeveer 400 gulden 
voor een ongebonden en niet-ingekleurde versie 
het meest kostbare boek van de 17e eeuw. Dit nu 
online. http://bc.library.uu.nl/nl/node/665 
 
Ine Pulles 

 
 
 
 
 

OPROEP VOOR HISTORISCHE KOKS 
 
 
De historische kookclub van AVKP zoekt nog 
mensen die zin hebben om mee willen koken. We 
komen op woensdag 24 april weer bij elkaar met 
kookboeken, recepten en leuke ideeën om een 
nieuwe kookavond voor te bereiden. We kiezen 
een thema of gewoon lekkere recepten en plannen 
een gezellige avond in om samen te koken, 
kletsen, proeven en eten. Zijn de hapjes op de 

jaarvergadering je goed bevallen, houd je een 
beetje van koken en van de geschiedenis ervan? 
En wil je een keer meedoen? Kom dan op 
woensdagavond 24 april rond half 9 naar het 
Archeologisch Centrum in Eindhoven. 
 
Peter, Odette, Ine, Frank en Ellen 

  

http://www.spelvandegoudeneeuw.nl/
http://bc.library.uu.nl/nl/node/665
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PERMANENTE TENTOONSTELLING IN CATHARINAKERK 
 
 
In de maanden augustus-november heeft in de 
Catharinakerk in het centrum van Eindhoven een 
door ons lid Laurens Mulkens vormgegeven 
tentoonstelling gestaan. Deze tentoonstelling had 
de archeologie en geschiedenis van deze kerk als 
onderwerp. De tentoonstelling trok veel publiek. 
Afgelopen weken is elders in de kerk plaats 
vrijgemaakt voor een permanente tentoonstelling. 

Laurens, die sinds zijn pensionering full-time 
vrijwilliger is geworden, heeft dit allemaal kunnen 
regelen. De in 2012 gebruikte vitrines hebben 
inmiddels een andere kleur gekregen en zijn 
geplaatst. Ze zullen komende weken worden 
ingericht met vondsten en informatie, zowel over 
de archeologie van de Catharinakerk als over 
andere archeologische onderwerpen.  

 
 
 
 
 

HISTORISCHE REIS NAAR KENT 
 
 
Daags na een gezellige jaarvergadering verzamel-
den zich de deelnemers voor de reis naar Kent in 
het Verenigd Koninkrijk die de Archeoloop-
commissie in samenwerking met Aktiva Tours had 
georganiseerd. Om half acht in de ochtend ver-
trokken we naar Calais om de boot te halen naar 
Dover. Op het dek kon je in de verte ‘The White 
Cliffs of Dover’ al zien, wat een mooi gezicht was. 
Op Engelse bodem reden we via Deal naar de 
restanten van het Romeinse fort in Richborough. 
Daar hadden we tijd over en archeologisch als we 
zijn gingen we over de velden zoeken naar vond-
sten. Dat leverden aardige resultaten op. In het 
middagprogramma stond een bezoek aan Canter-
burry. Helaas mochten we niet in het beroemde 
kathedraal omdat de aartsbisschop die dag werd 
geïnstalleerd. Ondanks dat de stad al eeuwen een 
kerkelijk en politiek centrum is, blijft het een betrek-
kelijk kleine stad. Het bestond al voor de Romei-
nen voet aan wal zetten. Het huidige plattegrond is 
met de rechte straten binnen de stadsmuren volle-
dig Romeins. De Angelsaksen namen daarna de 
macht over en verspreidden het christendom. In de 
16

e
 eeuw werd het aartsbisdom na de breuk met 

de katholieke kerk het centrum van de anglicaanse 
kerk, met de koning als hoofd van de kerk.  
 
In het centrum zijn vakwerkhuizen te bewonderen 
met veel hout erin verwerkt. Tegen zessen reden 
we naar onze overnachtingsplek voor de komende 
dagen in het Karmelietenklooster in Aylesford. De 
kamers waren sober en eenvoudig ingericht met 
de badkamers op de gang. Helaas hadden was de 
warmwatervoorziening niet altijd even goed. Met 
eten was men in het klooster stipt op tijd. De 

volgende dag hadden we op de planning het 
graafschap East Sussex. 

Eerst reden we naar Battle waar Willem de Vero-
veraar in 1066 slag leverden met zijn concurrent 
voor de Engelse kroon. Op de plaats van het slag-
veld heeft hij de Saint Martin’s Abbey neergezet. 
Na wat rondgewandeld te hebben gingen we ver-
der naar Hastings. Bij deze badplaats verzamelden 
de troepen van Willem de Veroveraar zich voor de 
slag bij Battle. De visserij is nog duidelijk aanwezig 
met bootjes en winkels. Tevens is hier in 1749 het 
VOC schip Amsterdam vergaan en ligt nog steeds 
veilig onder het zand. Na een vette lunch reden we 
naar het rustige middeleeuwse havenstad Rye. 
Nog voordat we terug gingen naar Aylesford beke-
ken we Bodiam Castle. Het kasteel ziet er 
imposant en massief uit en lijkt precies op het 
ultieme ridderkasteel zoals kinderen zich dat 
voorstellen. Kennelijk maakte het ook indruk op 
enkelen van onze groep omdat ze zich al zagen 
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romeinse vuurtoren,Dover Castle 

als ridders. ’s Avonds aten we in een lokale pub bij 
het klooster in de buurt. 

 
Bodiam Castle 

 
Op dag drie vertrokken we naar de Roman Villa bij 
Lullingstone. Hier is een romeinse villa opgegraven 
die behoord heeft tot een rijke familie en waarvan 
de omgeving ook geprofiteerd heeft. Na rond-
gewandeld te hebben door het historische centrum 
van Rochester was het de bedoeling dat we de 
historische werf Royal Naval Dockyard van 
Chatham een bezoek brachten. Graag hadden we 
willen lezen over de vernederende actie van Mi-
chiel de Ruyter in 1667. Hij voer de Medway op om 
de Engelse vloot te bestoken. De Engelsen had-
den een zware ketting over de rivier gespannen. 
De Nederlandse vloot brak de ketting en wist een 
deel van de vijandelijke vloot tot zinken te brengen 
en een ander deel weg te voeren. Later die middag 
hadden we een afspraak met de Anglo Saxon 
Conservation Science Investigation in Sitting-
bourne. Dit is een project om vrijwilligers bij het 
onderzoek naar grafvelden in de buurt te betrek-
ken. De vrijwilligers leren met de microscoop mate-
riaal te herkennen en traceren. Op het moment zijn 
er te weinig fondsen om het project voort te zetten.  

 

Twee archeologen ontvingen ons en vertelden ons 
uitgebreid over wat het inhield. Later die dag werd 
op Twitter het volgende bericht gezet: CSI delight-
ed to have had a Group of archeo volun-teers from 
Holland visit us today – and a gift of 2 books from 
discoveries at Eindhoven!! Rond zes uur waren we 
weer terug in het klooster. s Avonds aten we in 
dezelfde pub waar later een karaoke werd 
gehouden. Sommigen onder ons pakten de 
microfoon en anderen swingden er op los. Kortom, 
we bouwden ons eigen feest. De volgende dag 
was iedereen weer fris en fruitig aan het ontbijt. 
Vandaag keer-den we terug naar Eindhoven via 
Dover. In de stad hadden we veel tijd om het 
Normandische Dover Castle te bezoeken. Het ligt 
militair strategisch op het smalste gedeelte van het 
Kanaal. De Romeinen hadden al een Pharos 
(vuurtoren) geplaatst van ongeveer 13 meter.  
Na 1066 werd hier een stenen donjon gebouwd 
met muren van wel 5 meter dik. In de toren waren 
de ruimtes heringericht zoals ze eruit zouden 
hebben gezien. Met 3D schermen werden ge-
sprekken getoond en met luidsprekers het geroe-
zemoes nagebootst. Knappe jongen die dit kasteel 
wilde veroveren. Tot aan de Tweede Wereldoorlog 
werd het complex gebruikt voor militaire dienst. 
Het militaire hospitaal en het commandocentrum 
zijn nog te bezoeken met geluids- en beeld-
effecten.  
 
Bijna alles wat we bezocht hebben valt onder 
English Heritage. Deze organisatie beheert, 
onderzoekt en financieert archeologische en mo-
numentale sites in de U.K. gesteund door de 
overheid en particulieren. Vaak hoort daar een 
uitgebreide winkel bij om onder andere hebbe-
dingetjes en boeken te kopen. Je merkt dat ze 
trots zijn op hun geschiedenis en dat graag willen 
uitdragen. Hier zouden we thuis een voorbeeld aan 
kunnen nemen. Aan alle leuke dingen komt een 
einde, zo ook aan onze cultuurhistorische reis. 
Halverwege de middag scheepte we in op de boot 
naar het continent. Laat in de avond arriveerden 
we in de Deken van 
Somerenstraat in Eindho-
ven. Ondanks het aanhou-
dende koude weer kunnen 
we volgens mij terug kijken 
op een geslaagde en 
leerzame reis. Bedankt en 
tot de volgende archeoreis.  
 
Frank de Kleyn 
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE BIJ AVKP:  

ZELF EEN POTJE RESTAUREREN 
 

 

Yasiera Benabderrahmane is een 15-jarige leerling 
uit 3 havo van het Christiaan Huygenscollege aan 
de Broodberglaan in Eindhoven. Ze volgt AVKP in 
het Archeologisch Centrum in Eindhoven haar 
maatschappelijke stage (MaS), een verplicht 
onderdeel van haar leerjaar. Hoe is ze hier terecht 
gekomen? 
 
Op school heb ik vacatures bekeken om een 
maatschappelijke stage uit te zoeken. Maar dat zat 
niet veel leuks bij. Ik wilde wat anders doen dan in 
een bejaardenhuis koffie inschenken. Deze stage 
zat daar niet tussen. Mijn moeder kent Winnie, en 
zij vertelde dat je bij AVKP ook een MaS kunt 
volgen. Het was apart, anders dan de andere 
stages.  
 
In het archeologisch Centrum van Eindhoven 
kreeg ik eerst een rondleiding van Theo van der 
Vleuten en Devon de Jong. We hebben besproken 
wat ik zou kunnen doen en daar is een plan van 
aanpak van gemaakt. Maar uiteindelijk is de stage 
anders verlopen. Ik mocht namelijk zelf een potje 
restaureren, echt iets doen.  
 
Wat heb je over het potje ontdekt? Het potje is in 
1998 gevonden en dateert uit de 15

e
 -16

e
 eeuw. 

Het potje is een eetkom. Het heeft niet boven het 
vuur gehangen, want het is niet zwart geblakerd.  
 

 

Heb je nog vergelijkbare 
potjes gevonden? Nee, 
het potje stond niet in 
de vitrines en ook niet in 
de boeken in de 
bibliotheek.  
 
Yasiera heeft inmiddels dankzij Maria veel kennis 
opgedaan over het restauratieproces. Ze vertelt er 
enthousiast over: Ik ben eerst begonnen met het 
plakken van de scherven, die ik daarna heb 
gelijmd. Er bleven nog wat gaten over. Voor het 
restaureren heb ik het potje met zand gevuld en 
daarna omgekeerd, zodat het op zijn kop staat. De 
gaten moesten verder worden gevuld met zand, en 
stevig aangedrukt. Van poeder en water heb ik  
een soort klei gemaakt tot het de goede kleur en 
de juiste dikte had. De klei moet waterig zijn. Om  
mooi aan te sluiten bij het bestaande potje heb ik 
de de gaten laagje voor laagje opgevuld. 
 
Als de laag klei te dik werd, vijlde ze er weer een 
laagje af. Ook aan de binnenkant heeft ze de 
gaten opgevuld. Eerst moest natuurlijk het zand er 
weer uit. En daarna weer laagje voor laagje de 
gaten dichten en weer bijvijlen of schuren met 
schuurpapier. Ze kent inmiddels de fijne kneepjes 
van het vak, als de klei wat nat is wordt het zacht 
en is het makkelijker om te bewerken. Yasiera is al 
een eind gevorderd met het restaureren, ze is nu 
de binnenkant aan het afwerken.  
 
Wat vind je het allerleukste? Dat ik zelf iets mocht 
doen.  
 
Wat vind je een beetje raar? Dat mensen van de 
vereniging met elkaar op vakantie gaan naar 
Engeland (Archeoreis in maart, red.) 
 
Zou je het andere leerlingen aanraden om hier hun 
MAS te doorlopen? Nee, ze vinden het waar-
schijnlijk niet echt interessant. Maar als ze het leuk 
vinden wel.  
 
Ellen van der Steen  
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RENÉ MERCKX 
 

 

Een opvallende Eindhovense archeoloog was 
René Merckx. Hij overleed in februari op 84-jarige 
leeftijd. Als herinnering aan zijn passie stond 
tijdens zijn begrafenismis op 23 februari bij zijn 
doodskist de schop waarmee hij zijn vondsten 
verzamelde. Ook hing daar zijn oude legerjasje dat 
hij altijd in het veld aan had. 
Merckx is vooral bekend geworden door zijn fraaie 
verzameling vondsten uit de steentijd. Deze vond-
sten verzamelde hij op in totaal 28 verschillende 
vindplaatsen. De meeste vindplaatsen liggen in de 
Kempen, maar ook enkele in de provincie Limburg 
en in België (Arendonk). Alles bij elkaar gaat het 
om in totaal zo’n 10.500 vondsten. In 2003 ver-
zocht Merckx de gemeente Eindhoven hem mee te 
helpen met het inventariseren van zijn collectie. In 
de loop van dat jaar gebeurde dat door de 
stadsarcheoloog, waarbij Merckx alle medewerking 
gaf. Bij herhaling heeft hij geprobeerd zijn vond-
sten te verkopen, zowel aan het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden, aan de provincie Noord-
Brabant en aan de gemeente Eindhoven. Regel-
matig is serieus ingegaan op zijn aanbod, maar in 

alle gevallen liet hij uiteindelijk weten zijn collectie 
niet te willen verkopen. 
Merckx had zijn eigen mening over zijn en ander-
mans vondsten. Een van zijn ontdekkingen was 
een (volgens Merckx) omvangrijk prehistorisch 
grafveld in het zuiden van Eindhoven. Nader 
onderzoek wees er echter op dat de ‘grafheuvels’ 
ontstaan waren door opgestoven zand. Merckx 
bleef echter volharden in zijn eigen mening en 
gebruikte daarbij stevige woorden jegens de stads-
archeoloog en de burgemeester van Eindhoven. 
Hij verspreidde zijn visies via posters die hij her en 
der in Eindhoven op lantaarnpalen en stoplichten 
plakte. 
Kort na zijn dood heeft zijn zoon moeite gedaan de 
collectie Merckx alsnog te verkopen of in bruikleen 
te geven aan het Eindhoven Museum, maar onder 
de voorwaarde dat het permanent tentoongesteld 
zou worden. Recentelijk is de collectie weer te 
koop aangeboden aan de provincie Noord-Bra-
bant. Het is niet waarschijnlijk dat hierop zal 
worden ingegaan. 

 
 
 
 
 

ENGEL: EEN DISCUTABEL WEZEN 
 
 
Aan de grote tafel in de kantine van het ACEH 
ontstaan op de woensdagavonden soms 
opmerkelijke discussies. Zo kwam ook het 
onderwerp ‘engelen’ ter sprake. Engelen kom je 
immers op tal van wijzen tegen bij historische 
afbeeldingen en wij probeerden onze kennis 
daarover, voor de meesten uit al lang vervlogen 
tijden, weer op te rakelen. Wat zijn nu 
aartsengelen, cherubijnen, serafijnen  en andere 
benamingen en hoe worden die afgebeeld? Tot 
bleek dat Daniel Warmoeskerken daar een hele 
studie van heeft gemaakt, de angelologie ofwel 
engelenleer. Hij heeft zijn kennis voor ons papier 

gezet en die tekst is als afzonderlijke bijlage aan 
deze AVKP actueel toegevoegd.  
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
13 januari – 1 april 2013 
 
Boeken 
Nederland en het poldermodel. 
Sociaal economische geschiedenis van Nederland 
100-2000. 
Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden. 
Uitgave: Bert Bakker 2013. 
 
Het handgevormde aardewerk uit de IJzertijd en 
de Romeinse Tijd  van Oss-Ussen. 
Studie naar typochronologie, technologie en 
herkomst. 
Peter van den Broeke. 
Uitgave: Sidestone Press Leiden 2012. 
 
Strijpse gehuchten. 
Hoe de Sliffert en Verre Welschap plaats maken 
voor Meerhoven. 
Joost van der Linden. 
Uitgave: ? dec. 2011. 
 
Tijdschriften 
In Brabant. 
Jaargang 4, nr. 1 februari 2013. 
Levensloop Brabant. 
Themanummer rondom het project Levensloop 
Brabant. 
 
 

Rapporten 
Afdeling Archeologie Gemeente Eindhoven 
Rapport 77. 
Versierde keramiek uit de opgravingen in 
Eindhoven. Appliques op Rijnlands steengoed 
1350-1900.Periode veldwerk 1974-2006. 
Auteur: Elly Bogers – Lokken. 
Redactie: Nico Arts en Jemaila Boels. 
Uitgave: Afdeling Archeologie gemeente 
Eindhoven 2012.  
 
Rapportage Archeologische Monumentenzorg 200. 
Vlaardingen de Vergulde Hand-West. 
Onder redactie van: Y. Eyskoot, O. Brinkhempes 
en T. Ridder. Amersfoort 2001. 
 
Archeologische Vereniging Kempen en Peelland  
afd. 23. 
Archeologisch onderzoek Stiphout – Geeneind. 
Gemeente Helmond 
Huub de Jong en Devon de Jong. 
Redactie: Theo de Jong en Henk Wijn, dec 2012. 
Aanbeveling: Gezien de aanwezigheid van sporen 
van een gebouw en de vele vondsten , verdient het 
aanbeveling om het gehucht Geeneind, op te 
nemen in de Archeologische Waardenkaart van de 
gemeente Helmond. 

 
 
 
 

VAN DE LEESPLANK  
 
 
Nederland en het poldermodel. 
Sociaal economische geschiedenis van Nederland 1000-2000. 
Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden. 
Uitgave: Bert Bakker, 2013. 
 
Het poldermodel is misschien wel duizend jaar oud, in dit boek 
wordt dit vaak als typisch Neder-lands omschreven 
overlegmodel gevolgd in een wereld die voortdurend 
veranderde. Van een over-wegend agrarische gemeenschap 
naar een com-merciële en vervolgens geïndustrialiseerde 
natie.  
 
Carel van den Boom 
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VERSLAG ARCHEOLOOP NUENEN 7 APRIL  
 
 
Wat hadden we een geluk! Toen we de wandeling 
uitzetten eind december was het alom modder en 
nattigheid en op 27 januari, de dag waarop het 
plaats zou vinden was het compleet noodweer, 
daar kunnen talloze worsten voor de Clarissen 
echt niet meer tegenaan. Wie had ooit kunnen 
dromen dat we met een dergelijk schitterend weer 
bijeen zouden komen bij de Opwettense water-
molen en met zo’n grote groep belangstellenden! 
Eerst werd er gestart met koffie al of niet vergezeld 
van appelbollen.Na een deskundige uitleg van 
Remmert van Luttervelt en een mooi bezoek aan 
het interieur van de molen met leuke wetens-
waardigheden over de interessante geschiedenis 
hiervan gingen we op weg o.l.v. Louis Bressers. Hij 
nam ons mee naar de locatie van de voormalige 
kapel waar een schaap een wolf gevangen zou 
hebben. Vandaar waarschijnlijk het toponiem Wol-
vendijk. Kijk zo leer je nog eens wat. 
In een heerlijk zonnetje liepen we verder in de 

richting van de oude plaats van de Nuenense kerk 
waar onze eigen Jacques uitgebreid verslag deed 
van de historische situatie en ons wist te vermel-
den dat een opgraving aldaar in de toekomst 
wellicht nog een staartje zou krijgen.Nadat we ons 
wat moed ingedronken hadden bij café 
Schafrath,overigens dat is niet meer dan normaal 

na verhalen 
over van 
Gogh die al 
helemaal 
niet vies was van een stop onderweg, gingen we 
naar het Nuenens Broek . Daar begon het voorjaar 
echt opgang te komen en er werd onderling 
gezellig gepraat werd over plantjes, vogeltjes en 
het mooie weer. 
Louis vertelde wat over het landschap en de oude 
wegen en we eindigden op een prachtige locatie 
bij het landgoed “Soeterbeek”aan de Dommel, met 
een interessante geschiedenis ,en natuurlijk de be-
kende “Hikspoorsbrug” waar een man met deze 
naam de stad Eindhoven gered zou hebben van 
een Duitse aanval in september 1944. Wegens de 
tijd en de spanningsboog van de wande-
laars,inmiddels waren we toch wel een flink aantal 
uren onderweg, werd besloten de terugweg over 
Eckart niet te doen en dat voor een andere tijd te 
bewaren.  

Teruggekeerd op de watermolen bleek het zonnige 
terras en de lekkere biertjes een waardige afslui-
ting van deze gezellige dag. Niets dan lof voor 
onze drie gidsen Louis, Remmert en Jacques. We 
hebben ervan genoten. 
Wim van Hoof  
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ARCHIEF EINDHOVEN DANKT VRIJWILLIGERS AF 
 
 
Het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven 
sluit de deur voor vrijwilligers, meldt het Eind-
hovens Dagblad van 28 maart. Bovendien gaan 
bijna al haar medewerkers met inhoudelijke kennis 
dit jaar met pensioen, ze worden niet opgevolgd. 
Het zal niet lang meer duren dat er geen lopende 
encyclopedieën meer bestaan over de Eindho-
vense én regionale geschiedenis. Er zijn dan geen 
mensen meer die de weg weten in het archief. Net 
zoals 1486, toen met de stad de archieven ver-
brandden, wordt ook 2013 een zwarte bladzijde in 
de geschiedenis van Eindhoven. Het archief-
gebouw is de grafkamer van ons eigen geheugen 
aan het worden. 
Het archief bewaart de schriftelijke neerslag van 
onze voorouders, het is een gemeenschappelijk 
eigendom. Zonder kennis over het verleden de-
menteert de samenleving. Het archief heeft de 
morele en maatschappelijke plicht de samenleving 
de kans te geven mee te laten werken aan de 
ontsluiting van onze geschiedenis, en daarmee 
aan kennis voor ons collectieve geheugen. Vrij-
willigers spelen daar heel uitdrukkelijk een 
prominente rol in. Ze dienen te worden gesti-
muleerd en verdienen ondersteuning en begelei-
ding van betaalde kenniswerkers. Vrijwilligers 
verzetten bergen werk waarvan de maatschappij 
geniet. Fantastische voorbeelden daarvan zijn de 
leden van de Archeologische Vereniging Kempen- 
en Peelland en die van de Stichting Eindhoven in 
Beeld. De overheid wil graag dat mensen vrijwil-
ligerswerk doen en stimuleert dit, maar uitgezon-
derd in het archiefgebouw te Eindhoven, dat nota 
bene van de overheid is. Daar worden vrijwilligers 

afgedankt, terwijl ze moeten worden gekoesterd. 
Vrijwilligers zijn goud waard, maar dat begrijpt men 
niet in het archiefgebouw. Dat is dom. 
Het archief vraagt zich af of ze zijn bovenwettelijke 
collecties moet blijven beheren. Degene die dit 
durft op te merken toont niet alleen aan geen 
kennis, maar ook geen ziel te hebben voor het 
eigen vak. Haaks hierop staan de recente acties 
om de collectie van Kunstlicht in de Kunst en een 
gedeelte van de collectie van het voormalige 
Museum Kempenland in het archief op te slaan. 
Zijn dat dan wel wettelijke collecties? 
Op zijn website profileert het Regionaal Historisch 
Centrum zich als trefpunt op het gebied van 
cultuurhistorie. Er staat ook dat ontmoeting tussen 
historisch geïnteresseerden wordt aangemoedigd. 
Door de vrijwilligers buiten te zetten wordt 
ontmoeting niet aangemoedigd, maar gefrustreerd. 
Met het nieuwe beleid geeft het archief geen 
correcte informatie op haar website, het heeft geen 
recht meer de huidige naam te blijven voeren. Het 
is immers geen centrum meer, maar slechts een 
dode opslagplaats van archieven. Staan Eind-
hoven en de regio achter dit afbraakbeleid? 
Raadsleden en wethouders zijn hiervoor uitein-
delijk verantwoordelijk, zij dienen in te grijpen. 
Voor bezuinigingen bestaat begrip, maar niet op 
deze manier. 
(Het bovenstaande is – op persoonlijke titel - 
eerder gepubliceerd op de opinie-pagina van het 
Eindhovens Dagblad van 3 april 2013) 
 
Nico Arts 

 
 
 
 
 

GEMEENTELIJK BELEID (RO-GROEP) 
 
 

Uitspraak RvS Eersel: archeologisch 
onderzoeksplicht vanaf 30 cm  
Op 20 maart jl heeft de Afdeling Bestuursrecht van 
de Raad van State de definitieve uitspraak gedaan 
over ons beroep inzake het Bestemmingsplan 
Buitengebied Eersel. Ons beroep is gegrond ver-
klaard. Hoera dus. De RvS onderschrijft dat bij 
gangbare agrarische werkzaamheden de bodem 
niet dieper dan 30 cm is verstoord en dat daarom 
ook voor agrarische gebieden met een archeo-

logische waarde vanaf die diepte een vergunning-
plicht met de daaraan verbonden archeologische 
onderzoeksplicht geldt. Een diepere verstoring 
moet worden aangetoond. In de voorlopige uit-
spraak kreeg de gemeente de opdracht dat aan te 
tonen. Dat heeft de gemeente niet gedaan en de 
voorbeelden die de gemeente tijdens de zitting 
noemde, zoals het scheuren van grond en het 
aanleggen van drainage zijn volgens de RvS niet-
reguliere werkzaamheden in de agrarische be-
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drijfsvoering. De tekst van deze uitspraak is te 
lezen op http://www.awn-archeologie.nl 
 
De Monumentenfederatie Noord Brabant zal per 
brief alle gemeenten in de provincie over deze 
uitspraak informeren. We hopen en verwachten 
dat gemeenten hier nu ook rekening mee gaan 
houden. Voor heemkundekringen en archeolo-
gische werkgroepen is het een steun in de rug bij 
hun overleg met gemeenten over de regels in 
bestemmingsplannen en het indienen van 
zienswijzen. 
 

Bladel: verzoek om handhaving 
gehonoreerd 
Op een verzoek om handhavend op te treden van 
een zeer waarschijnlijke overtreding van de regels 
bij aanleg van een golfterrein, bleef een besluit van 
de gemeente alsmaar uit. Zoals we in de vorige 
AVKP actueel melde hebben we de gemeente 
Bladel daarvoor ‘in gebreke gesteld’. Dat bleek te 
werken. Bij een ingebrekestelling moet een 
gemeente binnen 2 weken een besluit nemen, zo 
niet dat zijn ze ons per dag een dwangsom 
verschuldigd. Het besluit van de gemeente kwam 
net binnen die termijn. De gemeente constateerde 
dat er bij de aanleg van het golfterrein inderdaad 
regels zijn overtreden. De eigenaar moet alsnog 
archeologisch onderzoek in de vorm van proef-
sleuven laten doen. En er is een strafrechtelijke 
melding gedaan. We zijn blij dat er wordt 
opgetreden. Dat is een duidelijk signaal dat over-

tredingen niet worden getolereerd. Maar alsnog 
proefsleuven kan ook averechts werken, daar zijn 
we minder gelukkig mee. 
Met de betrokken ambtenaar hebben we het ver-
loop van deze hele handhavingsvraag geëva-
lueerd. Het is in ieder geval voor de gemeente een 
les om in dit soort situaties zelf actiever op te 
treden. 
 

En opnieuw zienswijze Uden 
Het indienen van zienswijzen op bestemmings-
plannen van de gemeente Uden wordt haast een 
standaardbrief. We hebben nu een zienswijze 
ingediend voor het bestemmingsplan Uden Zuid. 
De bezwaren zijn opnieuw dat de gemeente zich 
nog steeds uitsluitend baseert op de provinciale 
CHW en dat zonder onderbouwing die grens voor 
archeologische onderzoeksplicht op 40 cm wordt 
gesteld.  
Dit keer kreeg hierdoor een gebied waar recent ar-
cheologische vondsten waren gedaan ten onrechte 
een lage verwachting. Maar ook werd een gebied 
waar reeds archeologisch onderzoek had plaats-
gevonden en geen vervolg werd geadviseerd, niet 
vrijgegeven.  
Tot nu toe hebben eerdere zienswijzen steeds ef-
fect gehad. De gemeente laat alsnog voor-
onderzoek doen en neemt de adviezen van dat 
onderzoek op in het bestemmingsplan. 
Vreemd dus dat dat nog steeds achteraf gebeurt, 
en niet al bij de voorbereiding van het bestem-
mingsplan. 

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 

Jaarvergadering AVKP 
Op woensdag 20 maart werd de jaarvergadering 
van AVKP gehouden. Met een opkomst van zo’n 
40 geïnteresseerdden was de ruimte goed gevuld. 
Zoals gebruikelijk was het vergaderdeel, dankzij 
onze voorzitter kort en bondig, is het jaarverslag 
vastgesteld en nieuwe kascommissie benoemd. 
Jacques Gerritse heeft het bestuur na jaren trouwe 
dienst verlaten. Hij werd door Tonnie bedankt voor 
zijn inzet en soms kritische, maar altijd zeer 
gewaardeerde bijdragen. Zijn opvolger Herbert 
Vorwerk is aangetreden.  
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Na de vergadering volgde een lezing over Laat 
Middeleeuws grijs aardewerk door Kees van Dijk.  
Tijdens de aansluitende borrel kon er weer 
vanalles geproefd worden van de hapjes die door 
de historisch kookclub zijn voorbereid. Voor de 
liefhebbers is onder aan de pagina een recept 
opgenomen.  
 

Tentoonstelling Bladel samen met ZLTO 
Over de contacten met ZLTO hebben we al eerder 
geschreven. Er ligt nu een concreet plan om 
gezamenlijk een tentoonstelling te organiseren 
over 5000 jaar boeren in de Kempen. Die 
tentoonstelling zal in Bladel komen, vanaf half 
augustus tot november en wordt gecombineerd 
met andere activiteiten zoals de Oogstdankviering 
van de ZLTO-afdeling Bladel, een markt met 
streekproducten, lezingen en een educatie-
programma voor scholen. 
Nog wel een probleem. We hebben de financiering 
nog niet rond. Dat moet nu dus als eerste geregeld 
worden en daarvan hangt af of alle plannen ook 
daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.  

 

 
 
 
 
 

IN HONING GEGLACEERDE CHAMPIGNONS 
 
 
Wie één van de recepten thuis wil uitproberen, kan 
aan de slag met deze in honing geglaceerde 
champignons. Het recept is door meerdere 
mensen geproefd en goed bevonden.  
 
Ingrediënten: 
2 eetlepels olijfolie 
2 eetlepels vissaus 
2 eetlepels honing 
4 eetlepels (verse) lavas 
1 theelepel zwarte peper 
500 gram champignons 
 

Bereidingswijze: 
Laat kleine champignons heel, halveer grote, hak 
de lavas fijn en maal de peper. 
Breng olie, vissaus en honing aan de kook. 
Voeg de lavas, peper en champignons toe. 
Laat alles flink koken zodat de vloeistof verdampt 
en de champignons een honinglaagje krijgen. 
 
Bij het gebruik van kastanjechampignons komt er 
minder vocht vrij. Toch zal er nog best wat ‘saus’ 
ontstaan. Ik heb de champignons vóór het 
opdienen uit laten lekken. 

 


