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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
JUNI 
Di 25  Erfgoedgeowiki Valkenswaard* 
Vr 28 AVKP-barbeque 
 
JULI 
Wo 3 Erfgoedgeowiki Bladel* 
 
AUGUSTUS 
Vr 16 Inleveren kopij AVKP-actueel 
Zo 25 Archeoloop Leudal 
 

SEPTEMBER 
Za 7 Excursie Rijksmuseum Amsterdam 
 
 
 
Over de activiteiten met  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
 
 

 
WIST U DAT... 
 
 

... dat dit het 50
ste

 nummer is van AVKP-actueel 
... er informatiebijeenkomsten worden gehouden op 25 juni en 3 juli over Geowiki in de praktijk, zie 

pagina 11 
... u zich tot 25 juni kunt aanmelden voor de BBQ op 28 juni 
... u berichten over archeologische wetenswaardigheden, zoals tentoonstellingen, vondsten tot 16 

augustus kunt aanleveren bij de redactie 
 

  

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

 
 

 
 

 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

    Juni 2013
 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 AVKP-BBQ 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  

Augustus Augustus Augustus Augustus September
Wk Wk Wk Wk

32 33 34 35

Ma 5 12  19 26

Di 6  13 20 27

Wo 7  14 21 28 Bestuursvergadering

Do 8  15 22 29

Vr 9  16 23 30

Za 10 17 24 31

Zo 11 18 25 Archeoloop Leudal 1

September September September September
Wk Wk Wk Wk

36 37 38 39

Ma 2 9  16 23

Di 3 10  17 24

Wo 4 11 18 25 AC-vergadering

Do 5  12 19 26

Vr 6  13 20 27

Za 7 Rijksmuseum Amsterdam 14 21 28

Zo 8  15  22  29

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

Deadline AVKP-actueel 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Excursies 
Leden kunnen zich aanmelden voor de excursies 
via seinen@iae.nl of hun naam opschrijven op de 
lijst op het prikbord. 
 
7 september Rijksmuseum Amsterdam 
’s Ochtends verzamelen op het station van 
Eindhoven en per trein naar Amsterdam voor een 

bezoek aan het Rijksmuseum. Nadere informatie 
over vertrektijden wordt nog bekend gemaakt.  
 

Archeoloop  
Op 25 augustus wordt een archeoloop gehouden 
door het prachtige Leudal in Limburg. De route is 
nu in voorbereiding. Meer informatie volgt. 

 
 
 
 
 

VELDWERK 
 
 
Scriptie over vondsten Aalst 
Vincent van der Veen was een Nederlandse 
student archeologie in Leuven. In de zomer van 
2012 liep hij stage in het Archeologisch Centrum te 
Eindhoven. Daar maakte hij ook kennis met de 
vondsten die door de in 2011 overleden Appie van 
de Weide te Aalst zijn verzameld. Deze vondsten 
zijn in de winter van 2010/2011 gesorteerd en 
geinventariseerd door leden van de 
Archeologische Vereniging Kempen- en 
Peelland. Recentelijk is Vincent aan de faculteit 
Letteren van de Universiteit Leuven afgestudeerd 
op deze vondsten. Een exemplaar van zijn scriptie, 
genaamd 'Een Frans legerkamp op de heide bij 
Aalst-Waalre. Een analyse van archeologisch, 
cartografisch en historisch bronmateriaal,' zal 
onderdeel worden van de bibliotheek van het 
Archeologisch Centrum. De kersverse archeoloog 
wil zijn kennis verder gaan toepassen op elders 
gevonden legerkampen in de regio, en daarover 
ook gaan publiceren. 
 
Mislukte veldverkenning in Leende 
Onderdeel van een excursie voor leden van de 
Archeologische Vereniging op zaterdag 20 april 
was een veldverkenning. Dit betrof een nogal groot 
terrein op een dekzandrug in Leende. Daar is in de 

voorgaande weken in het kader van 
natuurontwikkeling (!) een groot deel van het bos 
gekapt om plaats te maken voor de uitloop van 
een wildviaduct. Begin april lag de bodem van dit 
ontboste terrein bloot, maar deze was knakdroog 
en daardoor niet zo goed geschikt voor het zoeken 
naar archeologische vondsten. De verwachting 
was vondsten uit de steentijd te ontdekken. Later 
regende en nog later waaide het flink. Het onboste 
terrein bleek op 20 april vrijwel volledig te zijn 
bedekt door de geerodeerde haarwortels van de 
gekapte bomen. Over verschillende hectares lag 
de bodem bedekt door dit dunne hout waardoor 
het onmogelijk was vondsten te herkennen. 
Hoewel: met de metaaldetector vond Rob Schlooz 
een duit uit de achttiende eeuw. Hoe is die daar 
toch terecht gekomen? 
 
Uitgestelde opgraving in Eindhoven 
In het noorden van de gemeente Eindhoven, pal 
ten noorden van de Castilielaan, is eerder dit jaar 
een opgraving gepland. Dit zou een van de laatste 
grootschalige opgravingen in Eindhoven worden. 
Er zou een nieuw scholencomplex gebouwd 
worden. Die bouw is echter in de koelkast (of 
diepvries?) gezet; de opgraving kan daarom 
voorlopig niet plaatsvinden. 

 
 
 
 
 

  

mailto:seinen@iae.nl
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO  
door Ria Berkvens, regioarcheoloog SRE Milieudienst 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

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

RAAP Augustus – oktober 
2013 

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

RAAP Najaar 2013 

Aalst – Tongelreep Brabantia (Archeologische 
begeleiding) 

RAAP? 2013 

Oostelbeers – riolering Kerkstraat (archeologische 
begeleiding) 

?? Zomer 2013 

Oirschot – Zonnedauw (archeologische begeleiding) IDDS Juni 2013 

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

Leenderstrijp – gildegebouw St. Janskapel 
(opgraving) 

?? ?? 

Aarle-Rixtel – Heindertweg (archeologische 
begeleiding) 

? ?? 

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) 

?? ?? 

 
 
 
 
 

UIT DE REGIO 
 
 

Boren in de kasteeltuin van Helmond 
Vanaf 26 februari tot 19 april 2013 is in de 
historische kasteeltuin een 'bioscherm' aangelegd 
(afb ). Door middel van 23 filterbuizen die ruim 40 
meter diep in de bodem zijn ingebracht wordt de 
bodemverontreiniging van de Vlisco aangepakt. De 
filterinstallatie blijft de komende jaren zitten en de 
ondergrondse verontreiniging wordt aangepakt 
door middel van filteren en spoelen. De tuin rond 
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het kasteel bevat belangrijke historische waarden 
die tijdens de werkzaamheden geraakt kunnen 
worden. Om die reden is het grondwerk gevolgd 
door archeologen van het Archeologisch Centrum 
Eindhoven en Helmond. Van elke boorkern is de 
bovenste 1,5 meter grond onderzocht op archeo-
logische vondsten. Daarnaast is ook de grond uit 
de kabelsleuven nagezocht. Daarbij zijn verschil-
lende scherven verzameld van aardewerk dat 
dateert vanaf de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. 
Opmerkelijk zijn enkele fragmenten van aardewerk 
uit Zuid-Limburg en Elmpt, een spinsteentje uit 
Elmpt en een scherf protosteengoed, met date-
ringen tussen 1050 en 1350 na Chr. Daaruit blijkt 
dat er mogelijk al vóór de bouw van het kasteel 
(omstreeks 1325-1350) menselijke activiteiten 
waren op het terrein en nabij de Aa-bedding. Bij 
enkele andere boringen zijn veel baksteen-
fragmenten en stukken leisteen gevonden. Één 
complete baksteen met een afmeting van 
25x12,5x5-6 cm wijst op een vroeg bouwwerk. 
Mogelijk zijn dit restanten van één van de twee 
'artillerietorens' die tussen de kasteelgracht en de 
buitengracht stonden. Deze torens zijn op de plat-
tegrond van Jacob van Deventer omstreeks 1560 
duidelijk weergegeven (afb.). Op latere platte-
gronden ontbreken beide artillerietorens waaruit 
blijkt dat ze al vóór 1600 gesloopt zullen zijn.  
 

 

 
Koek van eigen deeg 
In het 16de eeuwse 'Huis met de Luts' aan de 
Markt in Helmond was jaren geleden een bakkerij 
gevestigd. De vroegere bakker Marcel van Gerwen 
heeft onlangs het exclusieve recept van hun 'prui-
mentessen' over gedragen aan de huidige uitba-
ters van Il Borgo. In de kelders is een expositie 

ingericht met het thema 'koek van eigen deeg'. In 
de expositie zijn, naast een laat-middeleeuwse 
gedekte tafel, allerlei voorwerpen uitgestald die 
met brood- en koekbakken te maken hebben. 
Tegelijkertijd wordt uitgelegd hoe Helmonders in 
het verleden strijd voerden om het 'recht op de 
wind', 'het gemaal' en het 'scheploon'. De expositie 
is tot stand gekomen met medewerking van het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, het 
gemeentemuseum Helmond, het Jan Visser 
museum en het Archeologisch Centrum Eindhoven 
en Helmond. http://www.ilborgo.nl/?cat=1 
Theo de Jong 
 

Rapport opgraving Scheifelaar 2 
Veghel is verschenen. 
Eindelijk na bijna 3 jaar is het rapport klaar, maar 
wel een zeer uitvoerige van meer dan 300 
pagina’s. De opgraving uit 2010 door ADC op 2,6 
ha heeft veel materiaal en inzichten opgeleverd en 
helaas had er 17 ha opgegraven moeten worden 
maar er is toen anders beslist. 
 

 

 
Enkele kengetallen: 

 er zijn 102 gebouw structuren gevonden 

 7 vennen 

 6 waterputten 

 4 waterkuilen 

 ruim 18000 vondsten 

 3756 sporen 
 

Twee ‘artillerietorens  

Het wassen van de potstal inhoud d.m.v. de 
“hondehokken” 

http://www.ilborgo.nl/?cat=1
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De datering is uit alle perioden maar het meest Ro-
meins en vermeldenswaardig is een boerderij uit 
de Romeinse tijd van 40 mtr bij 6,5 mtr met potstal, 
in totaal zijn er 3 potstallen aangetroffen. Nadat het 
gebied van 17 ha geheel is vrijgegeven (had nooit 
gemogen gebeuren) vonden wij in 2012 bij het 
aanleggen van de infrastructuur een urn met res-
ten en 2 waterkuilen met scherfmateriaal Mero-
vingische en Karolingisch. Ook in 2010 was hier al 
wat van aangetroffen in het opgegraven gedeelte. 
Vermeldenswaardig is dat deze precies lagen 
tussen de “lege” proefsleuven van het onderzoek 
in 2008. Dus met proefsleuven kan je veel missen. 
 

Al met al zijn wij verheugd met het resultaat daar 
dit weer een aanvulling is om de historie van 
Veghel in kaart te brengen. 
 
Namens de coördinator van de archeologische 
werkgroep en bestuurslid van heemkundekring 
Vehchele,  
Jan van Erp 
 

Veldhoven 
 
Sterrenlaan 
Voor de bouw van de ‘MFA Midden’ aan de 
Sterrenlaan is archeologisch onderzoek verricht. 
ADC heeft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, 
met een paar kleine uitbreidingen. De definitieve 
versie van het rapport is compleet. Op de foto is 
een Bronstijd pot te zien.  

 
Pot uit de Bronstijd 

 
Verlengde Heerbaan/Oersebaan 
Het tweede onderzoek in Veldhoven betreft het 
archeologisch onderzoek ‘Verlengde Heerbaan/ 
Oersebaan’ in Zilverackers. Hier is door de VUhbs 
en AAC in november 2012 een proefsleuven-
onderzoek gecombineerd met een opgraving uitge-
voerd. Een deel van het onderzoek was gericht op 
het akkerwallencomplex wat deels nog zichtbaar is 
in de Oerlese bossen. De uitwerking van het 
project is nog in volle gang. Één vondst is een 
Merovingisch emmertje.  
 

 
Merovingisch emmertje  

  

Bep Grefkens en Jan van Erp doorzoeken 
minutieus het residu van een potstal na het 
wassen. 
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Verrassende resultaten bij opgraving in 
Westerhoven 
BAAC heeft op 22 en 23 april 2013 in opdracht van 
de gemeente Bergeijk een proefsleuvenonderzoek 
met doorstart naar een opgraving uitgevoerd in het 
plangebied St. Servatius – Meidoornstraat. De 
aanleiding voor het archeologisch onderzoek was 
de voorgenomen realisatie van vijf woningen. 
Tijdens het onderzoek is in totaal één opgra-
vingsput met een totale oppervlakte van 576 m2 
onderzocht. In eerste instantie werd echter een 
proefsleuf van 5 bij 20 m in het plangebied 
aangelegd. Hierbij werd een flinke concentratie 
sporen aangetroffen en na overleg met de ge-
meente is besloten een doorstart te maken naar 
een opgraving.  

Overzicht van de aangetroffen bewoningssporen. 

 
Bij de opgraving zijn in totaal 66 archeologisch 
sporen aangetroffen, waarvan het merendeel be-
stond uit paalkuilen. De sporen zijn toe te wijzen 
aan een woonhuis, twee bijgebouwen en een 
spieker (graanschuur) uit de late middeleeuwen. 
Het bootvormige huis met in gebogen lijn staande 
gebintpalen was ongeveer noordoost – zuidwest 
georiënteerd en meet minimaal 17 bij 7,3 m. De 
plattegrond bestaat uit tien staanders die samen 
vijf gebinten vormen. De ingang aan de westzijde 

ligt net buiten het plangebied. Op dezelfde locatie, 
alleen met een andere oriëntatie (NW-ZO) werden 
structuren 2 en 3 aangetroffen die zeer waar-
schijnlijk als bijgebouw zijn gebruikt. Structuur 2 is 
eveneens een bootvormige structuur met licht 
gebogen gebintpalen en meet circa 11,8 bij 5,4 m. 
De plattegrond bestaat uit vijf gebinten. Aan de 
korte zijde zijn geen paalkuilen waargenomen. 
Structuur 3 is een rechthoekige structuur van circa 
5,4 bij 4,2 m en bestaat uit zes paalkuilen. Ten 
zuidwesten van de bovenstaande drie structuren 
lag structuur 4, een spieker (1,5 x 1,7 m). De palen 
zijn ondiep gefundeerd waardoor slechts drie palen 
zijn teruggevonden. Oorspronkelijk zal de spieker 
een vierpalige spieker zijn geweest. Verder zijn in 
het plangebied enkele kuilen en greppels 
aangetroffen. Twee greppels zijn zeer waar-

schijnlijk perceelsgrep-
pels uit de late middel-
eeuwen/nieuwe tijd. De 
14 scherven aardewerk 
die zijn gevonden be-
staan hoofdzakelijk uit 
gedraaid aardewerk uit 
de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe tijd. 
In Westerhoven was tot 
op heden geen middel-
eeuwse bewoning be-
kend uit de huidige 
dorpskern (het dorp is 
in de Late Middel-
eeuwen verplaatst). Wel 
weten we uit sleuven-
onderzoek dat er ten 
oosten van dit gebied 
een akker lag die moge-
lijk toebehoorde aan 
deze nu gevonden 
erven. Hoewel dus 
maar een beperkt 

oppervlak is onderzocht, zijn de resultaten 
opvallend te noemen, een toevalstreffer ook. Het 
laat zien dat ook kleine projecten informatie over 
onze historie op kunnen leveren. 
Ria Berkvens 
 
Bron: M. Kooi, 2013: Evaluatierapport A-13.0076 
Westerhoven, St.Servatius – Meidoornstraat, 
proefsleufonderzoek met doorstart naar opgraven 
(BAAC), ’s-Hertogenbosch.  
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50STE NUMMER VAN AVKP-ACTUEEL 
 
 
Voor u ligt alweer het 50

ste
 nummer van AVKP-

actueel. Het eerste nummer van deze ‘ledenbrief’ 
verscheen op 1 maart 2003 (zie afbeelding) met 
als doel de leden steeds actuele informatie te 
geven over archeologische activiteiten in de regio. 
Door zowel activiteiten van de vereniging zelf als 
van anderen op te nemen werd beoogd ‘een 
actieve deelname te stimuleren’. De ledenbrief 
werd het communicatiemiddel tussen leden en 
bestuur. Roel Postma werd eindredacteur van de 
ledenbrief en voor de informatievoorziening wer-
den 'plaatselijke correspondenten' gevraagd. Er 
werd direct met een digitale versie gestart. Tijdens 
de jaarvergadering werden de eerste emailadres-
sen verzameld voor de mailing.  
 
Afstemming met de Nieuwsbrief 
Destijds gaf de afdeling Archeologie van de 
gemeente Eindhoven ook nog de Nieuwsbrief uit 
met inhoudelijke informatie. De Ledenbrief was 
met zijn regelmatige tweemaandelijkse uitgave 
daar een aanvulling op met verenigingsnieuws. 
Voor locale activiteiten vanuit de gemeente en het 
veldwerk werd een aparte rubriek opgenomen. 
Door de drukke werkzaamheden van de afdeling 
Archeologie verscheen de Nieuwsbrief minder 
vaak en inmiddels hebben korte inhoudelijke arti-
kelen, vondstmeldingen, beschrijvingen en derge-
lijke een plekje gekregen in AVKP-actueel. 
 
Rol correspondenten  
De rol van de correspondenten is grotendeels 
gelijk gebleven. Zij geven regelmatig informatie 
door over archeologische activiteiten in hun ge-
meente(n), zoals lezingen, tentoonstellingen of 
activiteiten van archeologische werkgroepen. Con-
tactpersonen zijn veelal verbonden met een lokale 
heemkundekring of archeologische werkgroep.  
 

Nieuws uit AVKP-actueel nr 1, maart 2003 
In het eerste nummer werd nog echt opgestart en 
zijn korte berichten geplaatst: 

 De heemkundevereniging ‘De Hooge Dorpen’ 
krijgt een eigen werkruimte in de Jacobus-
hoeve in Vessem  

 De Archeologische Sectie denkt aan een 
‘baksteendag’; 

 In Geldrop is het uitgegeven boekje van de 
Heemkundekring goed ontvangen. De vondst 
van een zilveren denarius in Valkenswaard 
door Piet Derks wordt ondersteund; 

 De in Schijndel verschenen archeologisch 
kaart nodigt uit tot opgravingen; 

 In Son bedreigt de aanleg van een golfbaan 
mogelijk de resten van een Romeinse villa. 

 In Nuenen vallen archeologische activiteiten 
mogelijk stil door gebrek aan enthousiaste 
mensen; 

 Museum Kempenland hoopt op een gemeen-
telijk bijdrage voor de ontwikkeling van een 
lokale cultuurhistorische overzicht 

 De jaarlijkse archeologische studiedag van de 
Archeologische Sectie van Het Noordbrabants 
Genootschap gaat over ‘De midden-steentijd’.  

 

Nieuws uit AVKP-actueel nr 2 mei 2003 
In het tweede nummer kregen de rubrieken hun 
vorm zoals de activiteitenkalender met een 
booronderzoek bij kasteel Loevestein en een 
excursie naar Bonn. Informatie Van het bestuur en 
regionieuws van de correspondenten. 

 Mat en Liebeth Theunissen schrijven over 
Kruisende heerbanen in Knegsel; 

 Kees van Baaren bespreekt het Rapport SAI 
en AAI-1 locatie Molenhoek te Mierlo 

 Op de woensdagavonden wordt het vondsten-
complex Volmolen uitgewerkt. Een grote hoe-
veelheid scherfmateriaal, botten en metaal is 
gevonden bij het uitgraven van de oever nabij 
Café de Volmolen. 

 Jacques Govers schrijft dat enthousiaste leden 
van de Stichting Het Waalres Erfgoed zich 
verdiepen in het bodemarchief. En dat wordt 
gewerkt aan een convenant tussen de 
gemeenten Waalre en Eindhoven op het 
gebied van archeologisch onderzoek. 
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UITNODIGING VOOR AVKP-BBQ OP 28 JUNI 
 
 
Als vervolg op de geslaagde barbecue van vorig 
jaar willen wij U graag uitnodigen voor onze gewel-
dige, gezellige, BARBECUE. Deze wordt gehou-
den op het binnenterrein van de Archeologische 
Dienst, Deken van Somerenstraat 6 5611 KX 
Eindhoven. Op vrijdag 28 juni om 18.00 uur  
Dit is uiteraard een prachtige gelegenheid om uw 
echtgeno(o)t(e), vriend, vriendin mee te nemen en 
hem/haar ook eens kennis te laten maken met 
AVKP. Maar uiteraard staat het u vrij om ook 
andere gasten uit te nodigen om eens kennis te 
maken met onze mooie hobby. Leden werven kan 
dat ook genoemd worden.  
In verband met de bestellingen willen wij wel graag 
tevoren weten waar uw keuze naar uitgaat en met 
hoeveel personen u wenst te komen. Wij hebben 
voor u een keuze gemaakt van 3 verschillende 
menu’s:  
 
Menu 1: Menu de Luxe  prijs € 16,00 pp  
Gemarineerde kalfsbieflap, gemarineerde dubbele 
lamskotelet, gemarineerde bieflap, gemarineerde 
kipfilet en argentijnse vleesspies  
 
Menu 2: Vismenu   prijs € 16,00 pp  
Gemarineerde zalmfilet, gemarineerde tilapiafilet, 
gemarineerde pangasiusfilet en visspies inclusief 
aluminium bakje  
 
Menu 3 Vegetarisch menu prijs € 15,00 pp  
Vegetarische grillworst, vegetarische saté (2 
stokjes), spies van sui-kermaïs, groenteburger en 

kaasburger. Bij deze 
menu’s horen diverse 
salades, sauzen en 
stokbrood met kruiden-
boter. Ook zijn ver-
schillende dranken te 
krijgen (1 euro per 
glas/flesje) door een turfstreepje achter uw naam 
te zetten.  
 
De afrekening van de BBQ willen we hetzelfde 
organiseren als vorig jaar. Wanneer u vertrekt 
rekent u het verschuldigde bedrag af.. Dus het 
bedrag van de BBQ plus het aantal gezette 
streepjes in euro’s. In verband met de bestelling 
van de BBQ willen wij graag dat u zich opgeeft via 
de mail aan info@tbargus.nl. Graag zo spoedig 
mogelijk opgeven maar uiterlijk op 25 juni!  
 
Uw naam: …..  
Telefoonnummer ……  
Wij willen graag meedoen met de BBQ met … 
personen.  
Wij kiezen voor de volgende pakket(ten)  
….. x Menu de Luxe à 16 euro per stuk  
….. x Vismenu à 16 euro per stuk  
….. x Vegetarisch menu à 15 euro per stuk  
Opmerkingen: ….. 
 
Theo Bargus 

 
 
 
 
 

INFOBORD ‘DRIEPERIODENHEUVEL MOL’ WIJST OP WAARDEVOLLE 
HISTORISCHE BEGRAAFPLAATS 
Twitterbericht van maandag 17 juni 2013 
 
 
Aan de grenspaal 194, op het kruispunt van de 
gemeenten Bergeijk, Lommel en Mol-Postel, werd 
op 15 juni het historisch-archeologisch infobord 
‘Drieperiodenheuvel Mol’ onthuld. Het bord vestigt 
de aandacht op deze waardevolle historische site 
die 4500 jaar geleden als begraafplaats werd 
gebruikt. 
In 1962 werd nabij grenspaal 194 een heuvel afge-
graven, opgebouwd uit plaggen (plag: afgestoken 
zode van gras- of heideveld, plaggen: verwijderen 

van de bovenste grondlaag met begroeiing). De 
heuvel stak uit boven het omliggende heideland en 
werd als begraafplaats gebruikt en hergebruikt. De 
oudste begraving komt uit de jongste periode van 
het Nieuwsteentijdperk, circa 4 500 jaar geleden. 
Bij het graf waren er drie klokbekers en 
vuurstenen. 
Nadien volgden er nog begravingen tijdens de 
Bronstijd, ongeveer 3500 jaar geleden. Eerst met 
kralen en barnsteen als bijgift. Wat later een 

mailto:info@tbargus.nl
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persoon zonder bijgift. Vanaf het einde van het 
Nieuwsteentijdperk werd de mens naast herder 
ook landbouwer. Het landschap veranderde in 
heide. Werd hier een aanzienlijke inheemse familie 
begraven die uitkeek over haar bezit? 
 
Hoe kom je er? 
Met de auto: via Lommel naar Luyksgestel. Bij het 
binnenkomen van Luyksgestel in de scherpe 
bocht, naar links afslaan, het Boscheind in. Enkele 
kilometers steeds rechtdoor. Na het bos kom je in 
het landbouwgebied De Pielis. Links vind je het 

fietscafé Kapellerhof (parkeergelegenheid). Iets 
verder ligt de Drieperiodenheuvel. 
Met de fiets of te voet: van De Maat richting Mol-
Postel. Voorbij café De Maat rechts het fietspad in 
naar de Steen van de Zeven Heerlijkheden. 
Steeds rechtdoor het Postelvaartje over tot aan de 
Drieperiodenheuvel. 
Meer info: Molse Kamer voor Heemkunde, 
Geschiedenis en Familiekunde vzw, 014 33 09 70, 
archief@gemeentemol.be 
 
Twittercorrespondent Frank de Kleyn 

 
 
 
 
 

LENTEGERECHTEN VAN DE KOOKCLUB 
 
 

Op woensdag 5 juni heeft de historische kookclub 
weer een heerlijk avondje gehad. Zes koks hebben 
rond het thema ‘lente’ verschillende gerechten 
klaargemaakt die weer verrassend goed bij elkaar 
pasten. Er waren koninklijke erwtjes, asperge-
patina, gehaktballen in krop sla, kukuye sabsi 
(kruiden spinazie-omelet), koude kip in zure saus, 
spekbrood, Peters homemade wijn en als toetje 
een heerlijke torta bianca reale. Alles gemaakt aan 
de hand van historische recepten vanaf de romein-
se tijd tot de 17

de
 eeuw. De kookclub is van plan 

drie keer per jaar samen te koken. 
 

Torta bianca reale 

 

  

mailto:archief@gemeentemol.be
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GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE OP WEBSITE HELMOND  
 
 
Tot voor kort was er op de gemeentelijke site van 
Helmond geen enkele informatie over archeologie 
en vroegste geschiedenis van Helmond te vinden. 
Deze ommissie is onlangs verholpen en 
aangepast. Nu is archeologie met een groot aantal 
verwijzingen gemakkelijk vindbaar op de website 
van de gemeente Helmond:  
http://www.helmond.nl/internet/SmartInstant2/Bew
oners/Kunst-en-cultuur/Historie-en-
erfgoed/Archeologie-en-geschiedenis-van-het-
vroegste-Helmond  

 
 

 
 
 
 
 

AMSTERDAM MET ELLY  
 
 
Vroeger werden excursies aan het begin van het 
jaar voor het hele jaar ingepland. Van die praktijk 
gaan we steeds vaker afwijken. Als iemand 
plotseling een leuk voorstel heeft voor een 
bestemming, dan kunnen we dat organiseren. Elly 
Bogers had zo'n leuk idee: een tentoonstelling 
over de geschiedenis van het beroemde Troje in 
het Allard-Piersson Museum in Amsterdam. En als 
Elly naar Amsterdam reist, dan kan een bezoek 
aan het "Pijpenkabinet", opgericht door de grootste 
kenner op het gebied van goudse pijpen Don 
Duco, niet uitblijven. Wij haakten met graagte en 
dankbaarheid aan. Het was een interessante en 
drukke dag, waarbij de voettocht naar beiden 
musea benut werd om een deel van de route 
"Vierhonderd jaar Grachtengordel" te wandelen, 
voorzien van deskundig commentaar van Frank de 
Kleijn. Een gezellig dagje uit. 

Een karakteristiek Amsterdams doorkijkje (foto 
Winnie van Vegchel). 

 
 
 
 
 

ERFGOED GEOWIKI MAAKT HISTORIE IN DE REGIO TOEGANKELIJK 
 
 
Sinds januari van dit jaar draait in de SRE-regio de 
zogeheten Erfgoed Geowiki. Deze wikipedia-
achtige website - www.erfgoedgeowiki.nl - richt 
zich op het ontsluiten van informatie over onze 
eigen geschiedenis en alles wat daarmee samen-
hangt. Denk daarbij aan gebouwde monumenten, 
archeologische vindplaatsen, bijzondere cultuur-

landschappen, maar ook legenden en volks-
verhalen. Bijzonder aan de Erfgoed Geowiki is dat 
iedereen er informatie over erfgoed aan kan toe-
voegen en zo dus haar eigen (historische) verhaal 
kan ontsluiten. Door het toevoegen van foto’s en 
filmpjes wordt het beeld nog levendiger. 
 

http://www.helmond.nl/internet/SmartInstant2/Bewoners/Kunst-en-cultuur/Historie-en-erfgoed/Archeologie-en-geschiedenis-van-het-vroegste-Helmond
http://www.helmond.nl/internet/SmartInstant2/Bewoners/Kunst-en-cultuur/Historie-en-erfgoed/Archeologie-en-geschiedenis-van-het-vroegste-Helmond
http://www.helmond.nl/internet/SmartInstant2/Bewoners/Kunst-en-cultuur/Historie-en-erfgoed/Archeologie-en-geschiedenis-van-het-vroegste-Helmond
http://www.helmond.nl/internet/SmartInstant2/Bewoners/Kunst-en-cultuur/Historie-en-erfgoed/Archeologie-en-geschiedenis-van-het-vroegste-Helmond
http://www.erfgoedgeowiki.nl/
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Erfgoed geowiki voor Zuidoost Brabant 
Voor het invoeren van informatie over allerlei 
cultuurhistorische objecten in de regio zal er per 
gemeente een werkgroep aan de slag gaan om 
informatie te verzamelen en op de erfgoed geowiki 
te plaatsen. In de eerste plaats zijn dit de 
heemkundekringen, maar er is ook al belang-
stelling vanuit diverse musea en VVV’s. Daarvoor 
worden vanuit het Peelnetwerk en de SRE in 
samenwerking met de regiogemeenten bijeen-
komsten georganiseerd om belangstellenden 
verder te informeren, uit te leggen hoe de erfgoed 
geowiki in elkaar zit en op welke manier informatie 
kan worden toegevoegd. Veel heemkundekringen 
in de regio hebben ook al aangegeven graag een 
bijdrage te leveren. 
In de Erfgoed Geowiki is nu al volop informatie 
over erfgoed te vinden. De gemeente Gemert-
Bakel was al enige tijd pilotgebied voor erfgoed-
geowiki. Daarnaast is de vorig jaar gereed 
gekomen uitgebreide erfgoedkaart van de ge-
meente Heeze-Leende ook ontsloten via de wiki, 
en kun je inmiddels meerdere objecten via Layar 
ter plaatse raadplegen. 
 
Layar toepassing 
De informatie over erfgoedobjecten worden ook via 
Layar ontsloten. Daarmee kun je via je smartphone 
op een gebruiksvriendelijke manier volop gratis 
informatie over de historie van je eigen dorp lezen, 
terwijl je bijvoorbeeld op het terras zit of voor een 
gesloten kerk staat. De toegevoegde waarde van 
Layar is dat de objectinformatie in de directe 
omgeving waar je op dat moment staat, op te 
vragen is: klik op het icoon en je ontdekt de 
geschiedenis achter het gebouw, de bolle akker, 
het grenspaaltje etc. Je weet tegelijkertijd waar je 
bent, want Layar toont je een kaart op basis van 
google.maps en een mogelijkheid om de route 
naar een verderop gelegen object te zien. 
 
Meerwaarde voor erfgoed 
Het doel van de erfgoed geowiki toepassing voor 
internet is, het openbaar beschikbaar maken van 
informatie over het erfgoed in de regio. Het is een 
zinvolle en nuttige informatievoorziening voor de 
bewoners, die een bijdrage levert aan de kwaliteit 
van de leefomgeving. Het project is daarom ook 
met een financiële bijdrage van de SRE mogelijk 
gemaakt. Daarnaast levert de Erfgoed Geowiki 
een belangrijke bijdrage aan de toeristisch-
recreatieve mogelijkheden binnen de gehele SRE 
regio, maar in het bijzonder nu ook voor de 
gemeente Heeze-Leende, omdat de informatie van 
de uitgebreide erfgoedkaart van die gemeente via 
erfgoed geowiki beschikbaar is.  

 

 
Layar is één van de browserapplicaties voor Augmented 
Reality (Verrijkte werkelijkheid). Layar toont punten in de 
omgeving waar je je op dat moment bevindt en waarover 
informatie beschikbaar is. Door op een punt (icoon) te 
klikken kun je die informatie opvragen. 

 
Bijeenkomsten erfgoedgeowiki in de praktijk 
Wil je ook graag aan de slag met de Geowiki door 
het invoeren van informatie over allerlei cultuur-
historische objecten in de hele regio, dan ben je 
van harte welkom op een van onderstaande 
workshops in de regio. 
De bedoeling is dat er per dorp of gemeente 
werkgroepen aan de slag gaan om informatie te 
verzamelen en op erfgoedgeowiki te plaatsen.  
Op 25 juni om 10.00 uur (tot 12.00 uur) is er een 
bijeenkomst in het gemeentehuis van Valken-
swaard om belangstellenden verder te informeren, 
uit te leggen hoe erfgoedgeowiki in elkaar zit en op 
welke manier informatie kan worden toegevoegd.  
Een soortgelijke bijeenkomst vindt ook plaats op 3 
juli om 10.00 uur (tot 12.00 uur) in Cultureel 
Centrum Den Herd in Bladel. Na de vakantie 
volgt er nog een bijeenkomst in Eersel. Een datum 
is daar echter nog niet bekend. 
We willen voor deze bijeenkomsten alle mensen 
en organisaties uitnodigen, die belangstelling heb-
ben voor erfgoedgeowiki en misschien bijdragen 
willen leveren aan “vullen” van het systeem. 
Ik vraag iedereen die zal komen om zich aan te 
melden voor de bijeenkomst (email naar  
r.berkvens@odzob.nl). Mocht je wel belangstelling 
hebben, maar juist op het voorgestelde tijdstip niet 
kunnen, dan ook graag een berichtje. 
 
Informatie bij Ria Berkvens (Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant): R.Berkvens@odzob.nl. Of voor 
de Peelregio bij Jan Timmers (Peelnetwerk): 
jantimmerscultuurhistorie@gmail.com 

mailto:r.berkvens@odzob.nl
mailto:R.Berkvens@odzob.nl
mailto:jantimmerscultuurhistorie@gmail.com
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ARCHEOLOGIE IN GROEP 4 
 
 
Helmond (Brandevoort) – Hoezo zijn kinderen 
op de basisschool nog te jong voor archeo-
logie? Zij blijken juist reuze enthousiast voor 
dit onderwerp. Zolang je het maar behapbaar 
maakt en ze zelf bezig laat zijn. Zelfs leer-
krachten staan te kijken van de betrokkenheid 
van kinderen voor ‘vroeger en zo’. 
 
Onze bassischool ‘OBS Brandevoort’ in Helmond 
heeft afgelopen april, in samenwerking met Spring 
Kinderopvang, aandacht besteed aan het school-
brede thema ‘Vroeger en zo’. Iedere jaargroep 
heeft daarin zijn eigen subthema gekozen. De leer-
krachten van de groepen 4, waarvan we er vijf 
hebben, kozen voor het thema Archeologie. 
Ondanks dat we twijfelden of dit onderwerp wel 
aan zou sluiten bij de belevingswereld van de 
kinderen, zijn we de uitdaging toch aan gegaan. 
Daar hebben we zeker geen spijt van gehad. 
Als school hebben we contact gezocht met de 
stadsarcheoloog Theo de Jong van het Archeo-
logisch Centrum Eindhoven en Helmond. Hij was 
meteen erg enthousiast en heeft volop mede-
werking verleend. Hij attendeerde ons er op dat de 
dependance van onze school grenst aan de akkers 
waar in 2011 de opgraving Hazenwinkel is verricht. 
Voor kinderen is dat geweldig: in hun eigen leef-
omgeving kennis maken met de oudheid! In 
samenwerking met Theo en andere archeologen & 
vrijwilligers hebben we een veldonderzoek op die 
bewuste akkers kunnen realiseren. Kinderen zijn 
daar zelf, onder begeleiding van deskundigen, op 
zoek gegaan naar sporen van vroeger. Vooraf-
gaande aan dit onderzoek, hebben de kinderen 
een DVD bekeken, die we in bruikleen hebben 
gekregen van het AWN. Deze film introduceerde 
op een leuke en heldere manier wat archeologie 
precies inhoudt en waarom dat zo belangrijk is. 
Ook al was deze DVD eigenlijk bedoeld voor iets 
oudere kinderen, toch bleek dit voor kinderen van 
deze leeftijd (7-8 jaar) ook prima te begrijpen. Door 
deze film begon het thema bij kinderen direct te 
leven. 
 
Tijdens het veldonderzoek zijn er veel vondsten 
gedaan. Van scherven en dierenbotjes, tot vuur-
stenen, pijpenkopjes en handgemaakte bakstenen. 
Van moderne en waardeloze voorwerpen tot 
scherven van een echte ‘baardmanskruik’ uit de 
17de eeuw. De nieuwsgierigheid en leergierigheid 
van kinderen was overweldigend. Ze bestookten 
de archeologen en vrijwilligers met vragen zoals 

“wat is dit?” en “hoe oud is dit?”. Kinderen mochten 
hun vondsten zelf houden en in de klas sorteren 
en schoonmaken. Hun mooiste vondsten hebben 
ze beschreven, zoals een echte archeoloog dat 
ook zou doen. Ieder kind heeft van zijn of haar 
mooiste exemplaren een expositie gemaakt. Deze 
zijn tijdens de open avond op school tentoon-
gesteld.  
 
Het enthousiasme van kinderen bleef niet alleen 
beperkt tot binnen de klas. Ook in hun vrije tijd, 
waren veel kinderen nog met dit thema bezig. 
Sommige zag je zelfs nog na schooltijd regelmatig 
de akkers afstruinen, op zoek naar nog meer 
schatten. Of de boer hier blij mee is geweest, is de 
vraag! Ook vondsten uit eigen tuinen, slootjes en 
bossen werden trots mee naar school genomen.  

Een mini-museum, ingericht door AWN, maakte 
alles nog indrukwekkender. Met maquettes kregen 
de kinderen een duidelijk beeld van hoe hun eigen 
leefomgeving er in het verleden heeft uit moeten 

zien. Wij zijn er van overtuigd, dat zelfs in groep 4 
een thema als archeologie goed aangeboden kan 
worden. Wellicht dat door dit schoolthema er een 
nieuwe generatie archeologen aan zit te komen. 

Want jong geleerd is oud gedaan… 
 
Anouk Haasnoot & Stijn van Lieshout (leerkrachten 
groep 4, OBS Brandevoort) 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
2 april tot en met 31 mei 2013 
 
Boeken 
Limburgs Geschied – en Oudheidkundig 
Genootschap. 
Jaarboek 2012, deel 148 
Publications de la Société Historique et 
Archéologique dans le Limbourg. 
Red: P Tummers, R de la Haye e.v.a. 
Nederlandse vertaling 2004 Mets en Schilt 
Amsterdam. 
 
Tijdschriften 
In Brabant 
Jaargang 4, nr. 2 april 2013. 
o.a. Voortbouwen op het DNA van Brabant: Een 
interview met Jan Kerkhof door Theo Cuijpers en 

Jurgen Pigmans over erfgoed, landschap, 
boerderijen en meer van dat soort zaken. 
Stapelgek: Wetenschappers in de media een 
colom van AJ Bijsterveld en J Swanenberg. 
 
Rapporten 
VU HBS 
Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 51/ 
VU opgravingen in de Kempen 2 
Een nederzetting en grafveld uit de Romeinse tijd 
op de Heesmortel bij Riethoven. 
Auteur: Henk Hiddink met bijdragen van J. Arts, E. 
de Boer, M. Groot, J. Prins en I. Pullens

 
 
 
 

VAN DE LEESPLANK  
 
 

De Grote oorlog begon bijna 100 jaar 
geleden.  

 
1914-1918 De grote oorlog opnieuw bezien  
Stephane Audoin – Rouzeau en Annette Becker  
 
Dit boek handelt niet over de gevolgde militaire 
strategie of over het verloop van de strijd, maar 
biedt een helder inzicht in het speciale karakter dat 

deze oorlog had en de gevolgen daarvan. Hoe kan 
het zijn dat deze slachtpartij, die bijna tien miljoen 
doden zou opeisen en evenzovele gezinnen en 
families voor altijd zou verminken, door diezelfde 
miljoenen werd geaccepteerd, vaak zelfs met volle 
overgave. 
Oorspronkelijke uitgave 14-18 retrouver la guerre. 
2000 Parijs. 
 
Buiten Schot 
Nederland tijdens de eerste Wereldoorlog 1914-
1918  
Paul Moeyes. Uitgeverij de Arbeiderspers 2001. 
 
Nederland had deze oorlog misschien wel willen 
negeren maar de oorlog negeerde Nederland niet. 
 
Carel van den Boom 
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OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OPERATIONEEL 
 
 
De Brabantse gemeenten en de provincie Noord-
Brabant dragen de uitvoering van vergunning-
verlening, toezicht en handhaving dit jaar over aan 
de drie Brabantse omgevingsdiensten. Op die 
manier worden kennis, kunde en capaciteit meer 
gebundeld. Maandag 3 juni 2013 is de Omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant operationeel geworden 
met 190 medewerkers. Deze medewerkers zijn 
afkomstig van Provincie Noord-Brabant, gemeen-
ten in Zuidoost-Brabant en de SRE Milieudienst. 
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 
is een overheidsorganisatie die als primaire taak 
heeft om het toezicht, de handhaving en vergun-
ningverlening uit te voeren op milieugebied (VTH-
milieutaken). Naast deze primaire taak biedt de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een breder 
dienstenpakket aan ter verbetering van de kwaliteit 
in de leefomgeving. Hieronder valt ook archeologie 
en monumenten. Sinds 1 juni werkt Ria Berkvens 
dan ook als regioarcheoloog bij de ODZOB en 
Wouter Kreike als monumentendeskundige. Ge-
meenten kunnen naar eigen behoefte hiervan 
gebruik maken. De 21 gemeenten in Zuidoost-
Brabant en de provincie Noord-Brabant hebben als 

eigenaar van de Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant de bestuurlijke afspraken die zij hebben 
gemaakt, op 31 januari jongstleden, vastgelegd in 
de Gemeenschappelijke Regeling (www.odzob.nl). 
 
Waarom omgevingsdiensten? 
De uitvoering van de vergunningverlening, toezicht 
en handhaving wordt voortaan door de omgevings-
diensten uitgevoerd. Er komen 28 omgevings-
diensten in Nederland. Deze diensten zijn een 
verlenging van het lokaal en provinciaal bestuur. 
Gemeenten en provincie blijven bevoegd gezag en 
dus verantwoordelijk, maar de omgevingsdiensten 
zorgen voor de uitvoering. Met de komst van de 
omgevingsdiensten neemt de kwaliteit van vergun-
ningverlening, toezicht en handhaving toe met als 
doel onder andere een veilige en duurzame werk- 
en leefomgeving. De verwachting is dat met de 
komst van de nieuwe Omgevingswet in 2015 de 
taken van de Omgevingsdiensten alleen maar 
zullen uitbreiden. De Omgevingswet biedt straks 
hét integrale wettelijke kader voor beheer en 
ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. 

 
 
 
 
 

GEMEENTELIJK BELEID (RO-GROEP) 
 
 
Hkk Veghel wint beroep bij Rvs 
De heemkundekring Vehchele was in beroep ge-
gaan tegen het bestemmingsplan Veghel Zuid. In 
het ontwerpbestemmingsplan gold een onder-
zoeksplicht voor verstoringen vanaf 30 cm. In het 
vastgestelde bestemmingsplan was die op 50 cm 
gesteld. Dit in afwijking van het gemeentelijk 
beleid. Bovendien was deze wijziging ten aanzien 
van het ontwerpplan niet opgenomen in de lijst van 
wijzigingen voor het vaststellingsbesluit en had de 
gemeenteraad dus ook een degelijk besluit niet 
genomen. De heemkundekring werd door de RvS 
in het gelijk gesteld, de gemeente moet deze fout 
herstellen.  
 
Vervolg zienswijzen Uden 
In het bestemmingsplan Buitengebied had de 
gemeente zonder onderbouwing de onderzoeks-
grenzen voor verstoringen op 250 m2 en 50 cm 
diepte gesteld. In een zienswijze hebben we aan-

gegeven dat die grenzen soms te ruim en soms 
onnodig beperkend zijn. De gemeente heeft nog 
steeds geen eigen archeologiebeleid en we heb-
ben de gemeente dringend geadviseerd dat voor 
dit bestemmingsplan alsnog te maken. In antwoord 
op onze zienswijze laat de gemeente weten dat ze 
inmiddels wel opdracht hebben gegeven tot het 
maken van een archeologische beleidskaart maar 
dat in dit bestemmingsplan die nog niet verwerkt 
kan worden. De onderzoekgrenzen zullen in over-
eenstemming met de wettelijk regel op 100 m2 
worden gesteld en de verstoringsdiepte op 30 cm. 
Hoewel hiermee dit deel van onze zienswijze is 
gehonoreerd, zijn we hier toch niet blij mee. 
Agrariërs en andere verstoorders krijgen hiermee 
onnodig zware onderzoekslasten. Dat komt het 
draagvlak voor archeologie niet ten goede en had 
voorkomen kunnen worden als de gemeente 
eerder werk had gemaakt van een eigen 
archeologiebeleid. 

http://www.odzob.nl/
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Eenzelfde situatie is aan de hand bij het 
bestemmingsplan Uden Zuid. Ook daar zullen 
n.a.v onze zienswijzen de onderzoekgrenzen 
scherper worden gesteld. Wel zullen bestem-
mingsbepalingen worden bijgesteld. Een deel van 
het gebied was reeds archeologisch onderzocht en 
daarna vrijgegeven, Dat was niet in het bestem-
mingsplan verwerkt en dus opnieuw een signaal 
dat er in een bestemmingsplan onnodige onder-
zoeklasten worden opgelegd indien de archeolo-
gische paragraaf in het bestemmingsplan uitslui-
tend gebaseerd wordt op de provinciale CHW, 
zoals de gemeente Uden doet. In onze zienswijze 

hebben we ervoor gepleit een andere gebied juist 
alsnog de Waarde Archeologie toe te kennen, op 
basis van recente toevalsvondsten, Uit overleg met 
de gemeente hierover verwachten we dat dat 
gehonoreerd zal worde.  
 
Zienswijze Schijndel  
Samen met de heemkundekring Schijndel is een 
zienswijze ingediend voor het bestemmingsplan 
Kom Schijndel. De gemeente hield zich niet aan 
het eigen archeologie beleid en stelde ruimere 
grenzen voor vergunningsvrije verstoringen dan 
volgens dat beleid was toegestaan.  

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 

AVKP regiodag 

Op 8 juni vond de jaarlijkse AVKP-regiodag plaats 
waar het bestuur, de werkgroep Ruimtelijke Orde-
ning en de contactpersonen bij elkaar komen om 
kennis en informatie uit te wisselen. De contact-
personen van AVKP houden het archeologisch 
nieuws en ontwikkelingen in hun gemeenten in de 
gaten. Het zijn vaak leden van de lokale heemkun-
dekring en/of archeologische wrekgroep én het zijn 
deskundige hobby of beroepsarcheologen. Hun 
berichten lees je vaak bij ‘Uit de regio’. 
 
Samenwerking met ZLTO 
De AVKP-regiodag begon in ’t Groen Koffiehuis, 
een historische plek in Geldrop, met een interes-
sante presentatie van Toos Mijs, portefeuille-
houder Ruimtelijke Ordening van ZLTO Bladel én 
eigenaar van een veehouderij. Ze vertelde over 
ZLTO, gaf uitleg over technieken om land te 
bewerken en is op zoek naar samenwerking met 
archeologen. Zo wordt momenteel de tentoon-
stelling ‘Zonder boer geen voer’ in Bladel voorbe-
reid door een samenwerking tussen de gemeente 
Bladel, ZLTO en AVKP.  
Hoewel archeologen en boeren verschillende 
belangen hebben, zijn er ook overeenkomsten. 
Zoals Willem van den Bosch zei: ‘Boeren willen het 
gele zand niet bewerken en dat willen wij ook niet 
plus 5 cm’. We verkenden kansen voor samen-
werking. Hiervoor is begrip, kennis en verfijning 
van de grenzen nodig. Want eerst was archeologie 
nauwelijks beschermd, toen kwam Malta en nu ligt 
de verstoringsdiepte van de grond meestal op 30 
tot 50 cm diepte. Boeren ervaren ‘dat er niks meer 

mag’ en onderzoek of opgraven onbetaalbaar is. 
Kortom beide partijen hebben behoefte aan verde-
re verfijning van de grenzen door de werkelijke 
diepte in kaart te brengen.-Een idee is om het 
experiment in Boxtel, waar terreinen door vrijwilli-
gers onderzocht zouden worden, nog een kans te 
geven in een andere gemeente.  
 

 
 
De vrees ’dat er niks meer mag’ is volgens de 
aanwezige (amateur)archeologen niet terrecht. 
Ook dit vraagt om verfijning. Er is dus behoefte 
aan kennisoverdracht over archeologie aan 
boeren. We zullen de tips met het bestuur 
bespreken om acties uit te zetten.  
 
Geowiki 
De contactpersonen waren het afgelopen jaar niet 
bezig geweest met Geowiki, terwijl juist veel histo-
rische kennis bij de heemkundekringen aanwezig 
is. Ria Berkvens (coördinator en controleur van 
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nieuwe informatie) gaf een korte update over het 
laatste jaar, Henk Wijn (aanspreekpunt over Geo-
wiki bij AVKP) vulde aan. Het blijkt dat sommige 
heemkundekringen behoefte hebben aan nadere 
uitleg. Aan het einde van de vergadering melden 
de contactpersonen nieuwtjes uit hun gemeente.  
 
Geldrop  
Toen begon het leuke deel van middag: Jan Broer-
tjes en Jacques van Laarhoven van de heemkun-
dekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesge-
huchten’ vertelden enthousiast over lokale opgra-
vingen en bijzondere vondsten. Mede dankzij hen 
is de watermolen bij het Weverijmuseum hersteld 
en heeft de gemeente Geldrop haar gemeentelijke 
monumentenlijst in ere hersteld. 

 
Bij het rad van de watermolen 
 
Daarna werden we rondgeleid door het 
Weverijmuseum, waar oud-medewerkers diverse 
oude machines lieten werken en we een blik 
konden werpen op de herstelde watermolen. 

 

Tot slot op zoek naar de woontoren bij het kasteel 
van Geldrop, waar Jacques van Laarhoven de 
werkelijke geschiedenis toelichtte. Zelfs tegen half 
5 waren nog 15 mensen in de tuin van het kasteel 
aanwezig. Kortom een geslaagde dag.  

 
Voor het kasteel van Geldrop 
 

 
Zomer in de kasteeltuin 
 

In het weverijmuseum 


