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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
NOVEMBER 
Zo 3 Archeologische studiedag Mens en dier in 

de Brabantse Archeologie NBAG-Brabants 
Heem 

Zo 10 Archeoloop De Peel, zie pag 3 
Wo 20 Lezing Jelle Dekker over verbouwing en 

bouwhistorie Rijksmuseum Amsterdam*** 
 
DECEMBER 
Geen activiteiten 

JANUARI 
Wo 8 Nieuwjaarsborrel met lezing van Bas 

Verbeek over Brittenburg* 
Wo 29 Lezing dr. Stijn Arnoldussen over Celtic 

Fields*** 
 
Over de activiteiten met:  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
Drie sterren*** datum onder voorbehoud 

 
 

WIST U DAT... 
 
 

... in deze nieuwsbrief terug wordt geblikt op alle onderdelen van Zonder Boer Geen Voer met... 

... de lezingen (pag 5), de schoolbezoeken (pag 6), de vondstenavond (pag 7) en de rondleidingen  
    in de herfstvakantie (pag 9).  
... het programma voor de archeoloop in de Peel op pagina 3 staat beschreven. Mis het niet! 
... u bent uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel op 8 januari 2014 en... 
... voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel een lezing wordt gehouden over Brittenburg door Bas 
    Verbeek.  
 

  

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

 

 
  

 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

    November 2013

Oktober November November November November
Wk Wk Wk Wk

44 45 46 47

Ma 28  4  11 18  

Di 29  5  12 19  

Wo 30 6 13 Bestuursvergadering 20 Lezing Jelle

Do 31  7 14 21

Vr 1  8 15 22

Za 2 9 16 23

Zo 3 10 Archeoloop De Peel 17 24  

November December December December December
Wk Wk Wk Wk

48 49 50 51

 

Ma 25  2  9 16  

Di 26  3  10 17  

Wo 27  4 AC-vergadering 11 18 Bestuursvergadering

Do 28  5  12 19

Vr 29  6  13 20

Za 30  7 14 21

Zo 1  8  15 22

December
Wk

52

Ma 23  

Di 24  

Wo 25 eerste kerstdag

Do 26 tweede kerstdag

Vr 27

Za 28

Zo 29

 December Januari Januari Januari Januari
Wk Wk Wk Wk

1 2 3 4

Ma 30 6 13 20

Di 31 7 14 21  

Wo 1 Nieuwjaaarsdag 8 Nieuwjaarsborrel / Bas 15 22 Bestuursvergadering

Do 2 9 16 23  

Vr 3 10 17 24  

Za 4 11 18 25

Zo 5  12 19  26

Januari Februari Februari Februari Februari
Wk Wk Wk Wk

5 6 7 8

Ma 27 3 10 17

Di 28  4 11 18  

Wo 29 Lezing Stijn Arnoldussen 5 12 19

Do 30 6  13  20  

Vr 31 7  14  21  

Za 1 8 15  22  

Zo 2 9 16 23  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

Deadline AVKP-actueel 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
De lezingen voor de komende maanden zijn nog in 
voorbereiding. Enkele data zijn onder voorbehoud.  
We houden u op de hoogte.  
 
20 november (onder voorbehoud) - Verbouwing 
Rijksmuseum Amsterdam 
Na een eerdere lezing over architect Pierre 
Cuypers zal Jelle Dekker nog een lezing houden 
over de verbouwing en bouwhistorie van het 
Rijksmuseum in Amsterdam. De datum van 20 
november is onder voorbehoud. De definitieve 
datum wordt nog geflitst.  

8 januari - Brittenburg 
De eerste lezing in 2014 wordt gehouden door Bas 
Verbeek over nieuwe inzichten in de zoektocht 
naar de Brittenburg. De lezing vindt plaats 
voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel.  
 
29 januari (onder voorbehoud) – Celtic fields 
Dr. Stijn Arnoldussen, docent/onderzoeker Late 
Prehistorie aan de Rijksuniversiteit Groningen 
houdt een lezing over Celtic fields. De datum is 
onder voorbehoud. De definitieve datum wordt nog 
geflitst. Wie alvast meer wil weten, kijk op pag. 
13/14. 

 
 
 
 
 

ARCHEOLOOP 10 NOVEMBER 2013 DE PEEL 
De Halte, de stilte, de weidsheid en de kanalen. 
 
Na de Weerterheide, het Leudal nu de Peel. 
Dankzij de medewerking van de plaatselijk des-
kundige de heer Van Kesteren kunnen we gaan 
wandelen daar waar het voor vreemden onver-
standig is om te gaan.  
Graag willen we verschillende natuur en cultuur 
historische facetten van de Peel bekijken. De 
scheidslijn tussen Brabant en Limburg, We starten 
in het Limburgse Griendtveen, de ruige kant en de 
stille weidse Griendsveen en Mariapeel. En gaan 
vervolgens naar Brabantse Helenaveen.  
 
Opzet van de dag: Ongeveer 12 kilometer wan-
delen onder begeleiding. 
Tijdstip: 10.00 uur vertrek bij De Halte Kruising 
Griendtveenseweg / IJsselsteinseweg Deurnseweg 
en Helenaveenseweg. (Wandelroutenetwerk Oost 
Brabant blz. 65 Knooppunt 17.) 
Bereikbaar: A67, afslag 37 Liessel. Over Helena-
veen het kanaal volgen en 6 km verder is een 
kruising de Halte. Parkeren bij de Halte. 
Openbaar vervoer: Trein Eindhoven-Horst 
Sevenum. 09:02 uur uit Eindhoven. Belbus 64 
Richting 0900-0699 (beltijd 1 uur) Aankomst 9:59 
uur. 
 
 

Programma: Samenkomst en vertrek bij de Halte, 
een half uur wandelen en dan koffie in een café 
waarna een wandeling door de ruige Peel. Daarna 
met de auto naar Helenaveen voor een wandeling 
waarbij we de 2 kanalen bezichtigen, een bezoek 
aan het Kerkhof en de gouden Peel helm ? daarna 
een Peel neut/koffie in een café met afsluiting. Of 
een bezoek aan Thijs van de Manakker. Hij heeft 
in de Peel een serie als riet bewegende replicaties 
geplaats van de Peelhelm. Hij heeft een smederij 
waarbij hij oude technieken toepast. 
 
Kleding: Goede wandelschoenen en geen “zon-
dagse kleren” 
Kosten: Een. bijdrage van € 2,50 per persoon voor 
de gids. 
Horeca: Op verschillende plekken. 
Vervoer: Eigen gelegenheid 
 
Herbert Vorwerk, h.vorwerk@chello.nl 
Johan Weterings, jpjm.weterings@gmail.com 
Carel van den Boom, 
carelvandenboom@gmail.com 
 
PM. De wandeling kan voor de liefhebber 
aangevuld worden met een bezoek aan: 
www.thijsvandemanakker.com/WeblogHelmets.htm. 
Koolweg 34 Helenaveen. 

 
 

mailto:h.vorwerk@chello.nl
mailto:jpjm.weterings@gmail.com
mailto:carelvandenboom@gmail.com
http://www.thijsvandemanakker.com/WeblogHelmets.htm
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NIEUWS UIT EINDHOVEN 
 
 
Huisvesting Archeologisch Centrum 
Komende tijd zal het Archeologisch Centrum 
Eindhoven verhuizen. Het nieuwe onderkomen is 
'gebouw 3' van de voormalige nutsbedrijven aan 
de Nachtegaallaan aan de rand van het centrum 
van Eindhoven. Het betreft een grote loods waar-
van de voormalige kantine (een grote zaal) en wel-
licht eveneens een gedeelte van op de boven-
verdieping aanwezige kantoorruimtes beschikbaar 
komen voor de archeologie. De uitdrukkelijke be-
doeling is om hier ook de educatieve taken beter 
tot uiting te laten komen. Zo kan het publiek perio-
diek in de werkplaats komen kijken en uitleg krij-
gen over de werkzaamheden. Het is de bedoeling 
dat ook de Stichting Eindhoven in Beeld hier ge-
huisvest gaat worden, mogelijk ook het (afge-
slankte) Milieu Educatie Centrum. Momenteel wor-
den de plannen definitief gemaakt hoe de ruimten 
ingedeeld gaan worden. Ook dient het gebouw nog 
enigszins gerenoveerd te worden. Er wordt nog 

steeds van uit gegaan dat de verhuizing nog 
komend voorjaar zal gaan plaatsvinden maar of 
dat dan werkelijk gaat gebeuren is onzeker. 
 
Congres over laatmiddeleeuwse grafvelden 
De Universiteit van Leiden, het Convent van Ge-
meentelijke Archeologen en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed organiseren een congres 
over 'Dood in de stad.' Het thema is het archeo-
logisch onderzoek van laatmiddeleeuwse grafvel-
den in steden. De aandacht gaat vooral uit naar 
culturele en rituele aspecten zoals grafrituelen, in 
mindere mate naar de menselijke overblijfselen 
zelf. Tijdens het congres zullen archeologen uit 
Nederland, Belgie en Denemarken een actieve bij-
drage leveren. Uiteraard komt ook het grafveld van 
de Catharinakerk aan de orde. Het congres vindt 
plaats op 12 en 13 december a.s. te Amersfoort en 
is uitsluitend toegankelijk voor hen die zelf een 
lezing verzorgen. 

 
 
 
 
 

Archeologisch onderzoek in de regio 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

Locatie Uitvoerende 
instantie 

(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Son – Nieuwstraat (opgraving) BAAC Okt. 2013 

Westerhoven – Dorpsstraat (proefsleuven) RAAP Okt. 2013 

Budel – Willem de Zwijgerstraat (archeologische 
begeleiding) 

ADC Okt. 2013 

Oostelbeers – Lindeakkers (proefsleuven) ?? Okt. 2013 

Oirschot – Koestraat (archeologische begeleiding) Grontmij Okt. 2013 

Strabrechtse Heide (archeologische begeleiding/inspectie) RAAP Okt./nov. 2013 

Mierlo – Sang en Goorkens (archeologische begeleiding) RAAP Okt./nov. 2013 

Waalre – Kendixterrein (archeologische 
begeleiding/proefsleuven) 

?? Eind 2013 

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

RAAP 2013? 

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

Leenderstrijp – gildegebouw St. Janskapel (opgraving) ?? 2014? 

Soerendonk – Hof van Cranendonck (proefsleuven en 
opgraving) 

?? 2014? 

Heeze – Geldropseweg 40 (proefsleuven) ?? ?? 

Valkenswaard – Waalreseweg/Dijkstraat (proefsleuven) IDDS? ?? 

Best – Hoofdstraat (archeologische begeleiding) ?? ?? 

Casteren – beekdal Wagenbroeks Loopje (archeologische 
begeleiding) 

?? ?? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 (proefsleuven) ?? ?? 
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ZONDER BOER GEEN VOER: LEZINGEN  
 
 
Aan de tentoonstelling waren vijf lezingen gekop-
peld, alle in het gemeentehuis van Bladel. Per le-
zing waren er 30 tot 60 bezoekers. Een kort ver-
slag van die vijf lezingen.  
 

28-8, 5000 jaar veehouderij in Zuidoost Bra-
bant. Theo de Jong, archeoloog gemeente Hel-
mond. 
Theo de Jong laat zien hoe en wanneer uit van 
oor-sprong wilde dieren huis- en landbouwdieren 
zijn ontstaan. Maar ook gedomesticeerde dieren 
hebben een hele ontwikkeling ondergaan. Het mid-
deleeuwse varken, koe, schaap en geit verschilde 
van zijn voorzaten maar ook sterk van huidige 
soorten. Theo liet ook zien hoe aan de hand van 
archeologisch /botanisch onderzoek achterhaald 
kan worden wat koe en paard in het vrije veld 
vroeger aten. Die informatie zou nu nog te gebrui-
ken zijn voor het samenstellen van een passend 
voedingsprogramma voor vee. 
 

 
11-9, De Romeinse villa-nederzetting van Hoo-
geloon. Henk Hiddink, archeoloog, Vrije Univer-
siteit Amsterdam.  
Deze lezing trok de meeste bezoekers (60) De 
villa-locatie spreekt nog altijd aan. Henk Hiddink 
vertelde wat recent aanvullend onderzoek aan 
nieuwe informatie heeft opgeleverd. Er is nu beter 
inzicht in de verschillende ontwikkelingsperioden 
van het complex en de functie die de villa had als 
agrarisch bedrijf: in de Romeinse samenleving, lo-
kaal en voor de levering aan de Romeinse troe-
pen. Al die nieuwe informatie is hier moeilijk kort 
samen te vatten. We wachten de publicaties over 
dit onderzoek, begin 2014, af en zullen in AVKP 
actueel melden zodra die beschikbaar is. 
 

25-9, Brabantse akkers; gezegend land. Johan 
Verspay, archeoloog Diachron, Universiteit van 
Amsterdam.  
Naar akkerdekken is nog weinig onderzoek ge-
daan. Die worden vaak ‘terzijde geschoven’ om de 
archeologische sporenlaag bloot te leggen en die 
te onderzoeken. Akkervondsten worden veel ge-
daan door detector-amateurs. Het levert dan 
hooguit informatie op over de voorwerpen zelf. Op 
twee akkercomplexen in Veldhoven is wel syste-
matisch onderzoek gedaan. Johan Verspay heeft 
minutieus geïnventariseerd welk vondstmateriaal 
waar op de akkers werd aangetroffen Dat levert 
verrassende informatie en veel vragen op. De 
veronderstelling dat op akkers aanwezig materiaal 
afval of verloren voorwerpen zouden zijn, en dus 
niets te maken heeft met de akkers zelf, stelt hij ter 
discussie. Zijn hypothese is dat munten, devotio-
nalia en andere kostbare voorwerpen bewust op 
hoeken van de akker zijn gedeponeerd om daar-
mee Gods zegen te vragen voor de vruchten die 

de akkers moesten voortbrengen. 
Opmerkelijk in dit verband was de 
vondst van een chrismavaatje dat 
wordt gebruikt voor het bewaren 
van gewijde olie. Zijn veronderstel-
ling riep heel wat discussie op. 
Waarom is er in historische bronnen 
dan niets terug te vinden over dat 
soort gebruiken? Is wel voldoende 
onderzocht wat via mestverwerking 
op de akkers kwam? Kortom alle 
reden om hier meer onderzoek naar 
te gaan doen.  

 
8-10, Heideontgingen in Bladel en Netersel in 
de 19de en 20ste eeuw. Harry Fiers en Toon 
Geenen, docenten geschiedenis Pius X college. 
Toon Geenen en Harrie Fiers lieten aan de hand 
van een hele serie kaarten over grondgebruik in 
Bladel en Netersel zien hoe vanaf eind 18

de
 eeuw 

tot halverwege 20
ste

 eeuw het grondgebruik en 
daarmee land- en bosbouw verschoof en zich 
ontwikkelde. Woeste gronden, vooral heidegebie-
den, waren lange tijd gemeenschappelijk bezit van 
een dorpsgemeenschap en noodzakelijk,via af-
plaggen, voor bemesting van de arme zand-
gronden. Toen guano (vogelmest uit Zuid Amerika) 
en daarna kunstmest ter beschikking kwam, 
verdween die noodzaak en werden die gronden 
verkocht en in eerste instantie vooral benut voor 
bosbouw, voor de dan opkomende mijnindustrie. 
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En als ook die industrie verdwijnt, vindt weer nieu-
we invulling plaats. Hun lezing laat zien hoe dyna-
misch landschap is en hoezeer dat een afspie-
geling is van maatschappelijk en economische 
ontwikkelingen. Het is tevens een pleidooi om dit 
historisch landschap zichtbaar te houden. 
 

 
 
23-10, De grond van ons bestaan. Ton Duffhues, 
ZLTO specialist Landbouw en Samenleving. 
In het project Zonder boer geen voer’ willen we de 
verbinding leggen tussen verleden, heden en toe-
komst. Daarom ter afsluiting deze lezing over het 
recente verleden en de toerkomst van agrarische 

bedrijven. Ton Duffues schetste aan de hand van 
cijfers de ontwikkelingen in de agrarische sector 
vanaf medio vorige eeuw tot heden. Na de Tweede 
Wereld Oorlog werd voedselzekerheid een leidend 
principe. Met alle nadruk op vergroting van op-
brengsten door grotere bedrijven, meer efficiëntie 
en daarmee de ‘bio- industrie’. Met nu een bewe-
ging terug naar kleinschaligheid, herkenbaarheid 
en lokale coöperaties van producenten en con-
sumenten. Ton Duffhues pleit voor een discussie 
over de waarden van het boerenbedrijf en de dia-
loog tussen boeren en gebruikers / consumenten. 
Wees ook als consument bewust van wat je eet en 
waar die producten vandaan komen. Een van die 
waarden is ook de verbinding met de historie. 
Maar denk ook na over wat nodig is om ook in de 
toekomst voedselzekerheid voor alle aardbewo-
ners te kunnen bieden. 
Over alle consequenties: wat is nu precies duur-
zaamheid, megastallen ja of nee, koeien in de wei, 
ect is er nog veel discussie te voeren. Dat bleek 
ook deze avond wel. Dat kunnen we met dit pro-
gramma niet oplossen. Die discussie moet elders 
doorgaan. We hebben echter wel partijen bij elkaar 
gebracht, wat te zien was in de discussies na 
afloop. 

 
 
 
 
 

Zonder boer geen voer: Scholenprogramma  
 
 
Alle basisscholen in de gemeente Bladel hebben 
een uitnodiging gehad voor een bezoek aan de 
tentoonstelling en een agrarische bedrijf. 
Zo’n 400 scholieren hebben inmiddels aan dat 
programma meegedaan, vergezeld van hun lera-
ren en soms ook ouders.  
 

Beide bezoeken worden goed gewaardeerd, zo 
blijkt uit hun reacties.In het gastenboek bij de 
tentoonstelling staat bijvoorbeeld: ‘interessant, 
lang, maar je kan er wel thuis alles over vertellen’. 
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De groepen worden bij het bezoek aan de ten-
toonstelling in tweeën gesplitst. De ene groep krijgt 
een rondleiding in 3 kwartier, de andere groep gaat 
naar de kantine van het gemeentehuis andere 
dingen doen.Zoals:  

 Een aantal kaken onderzoeken, waarbij de kin-
deren het verschil konden zien tussen maal-
kiezen van een konijn, knobbelkiezen van een 
varken en scheurkiezen van een kat. De kinde-
ren moesten dan aan de vorm van de tanden 
en de kaak een plaatje van het oorspronkelijke 
dier erbij leggen. 

 Door een binoculair microscoop konden de 
leerlingen naar diverse dingen kijken: zaden, 
pitten, kevertjes, tandjes en nog veel andere 
dingen. 

 Een vragenlijst over diverse tijdvakken.  
Daarbij krijgen ze een glaasje ranja en een 
middeleeuwse Krakeling.  
 
De rondleiding in de tentoonstelling is steeds weer 
anders. Theo van der Vleuten geeft de rondleiding 
en gaat in op de vragen van de kinderen zelf. De 
juf is bij de rondleiding zodat die af en toe de link 
kan maken naar de al gegeven lesstof of iets wat 
niet duidelijk was kon aanvullen. 
Bij het bezoek aan het agrarisch bedrijf krijgen 
kinderen van alles te zien en te horen over de 

hedendaagse voedstelproductie en kunnen soms 
ook zelf dingen doen.  

 
 
 
 
 

Zonder boer geen voer: Vondstmeldingen 
 
 
Op woensdag 23 oktober 16.30-19.30 uur kon men 
in het gemeentehuis van Bladel in de tentoon-
stelling ‘Zonder boer geen voer’ archeologische 
vondsten laten determineren. Evenals de tentoon-
stelling zelf was deze gebeurtenis georganiseerd 
door de Archeologische Vereniging Kempen- en 
Peelland. Aan tafel zaten Rob Schlooz, Ben van 
den Broek en Nico Arts. Ze werden ondersteund 
(fotografisch, mentaal en met friet) door Tonnie 
van de Rijdt, Theo van der Vleuten en de fotograaf 
Martijn van der Vleuten. 
Vijf personen kwamen enkele tientallen voorwer-
pen tonen. Hieronder bevonden zich enkele bijzon-
dere vondsten. Ook werden twee keer stukken 
vuursteen getoond waarvan men veronderstelde 
dat dit archeologische vondsten waren, maar 
enigszins tot teleurstelling van de vinders bleek het 
te gaan om door de natuur gevormde zwerfkeien. 

De bijzondere vondsten zijn alle met een metaal-
detector gevonden: een zilveren gildeschildje (uit 
Eindhoven, maar gevonden in Bladel), een frag-
ment van een bronzen kerkklok (gevonden in 
Knegsel), een zeldzame Romeinse munt (gevon-
den in Hoogeloon) en een voor onze regio uitzon-
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derlijke sleutel uit de vroege middeleeuwen (ge-
vonden in Hapert). 
Het zilveren schildje is in of omstreeks 2008 ge-
vonden in de dorpskern van Bladel. De vinder had 
het niet meegenomen naar de determinatie-
bijeenkomst (hij kon het thuis even niet vinden) 
maar had wel opgeschreven wat er op staat, na-
melijk: ‘Als deken van de stad - en broeder van 
ons Gilde – krijgt u deez’ zilveren plaat – bij uw 
koop’ren pastoraat – St. Catharina gilde – Eind-
hoven 6 oktober 1957’. Dank zij snel geleverde 
informatie van het Eindhovense Catharinagilde 
weten we dat het hier gaat om het schildje dat 
pastoor Hubertus Franciscus Heezemans (1889-
1964), pastoor van de Catharinakerk, kreeg bij zijn 
12,5-jarig jubileum als pastoor. Hoe het uiteindelijk 
in de bodem van Bladel terecht is gekomen is een 
raadsel. 
Dezelfde vinder heeft nabij de kerk van Knegsel 
een randfragment gevonden van een bronzen 
(kerk)klok. Het is een misvormd geheel dat ver-
moedelijk het restant is van een mislukte giet. Er 
zijn nog vier letters van twee woorden op herken-
baar: ‘…N OME…’ Wellicht is het mogelijk de klok 
nader te identificeren aan de hand van historische 
gegevens. 
 

 
 

De Romeinse munt is een fraai bewaard en zeld-
zaam exemplaar uit de tijd van de Romeinse kei-
zer Caligula (keizer, 37-41). Deze munt is in 2012 
gevonden in Hoogeloon. 
 

 
 
Topstuk van de determinatie-avond is een weder-
om fraai geconserveerd voorwerp, namelijk een 
bronzen sleutel, gevonden in Hapert. De sleutel 
dateert uit de Karolingische tijd (750-900) maar 
voor de regio is het een voor zover we weten nooit 
eerder gedane vondst. Opvallend is dat het gehele 
oppervlak van de sleutel, inclusief de zeshoekige 
koker en de daaraan bevestigde ‘baard,’ voorzien 
zijn van een zogenaamde puntcirkel-versiering. De 
‘baard’ (het platte gedeelte aan de koker dat het 
slot in beweging diende te brengen) is te dun om 
werkelijk te worden gebruikt. In een slot zou het 
ombuigen of breken. Er ontbreken slijtagesporen 
hetgeen het vermoeden wekt dat de sleutel nooit 
als zodanig is gebruikt. Zou het dan een rituele 
functie hebben gehad? Diende het als symbool 
voor de apostel en tevens eerste paus Petrus (die 
als kenmerkend attribuut de sleutel van de hemel-
poort heeft)? 
De namiddag/vroege avond in Bladel heeft nog-
maals bewezen dat het bijzonder nuttig is derge-
lijke mogelijkheden voor vondstdeterminaties te 
organiseren. Weliswaar dienen de vondsten nog 
verder te worden gedocumenteerd, maar de bij-
eenkomst was productief. Vorige maand (21 
september) werd in het Oertijdmuseum te Boxtel 
ook een dergelijke gelegenheid georganiseerd. De 
nationale archeologie kan hier een voorbeeld aan 
nemen. Het idee is om in het nieuwe gebouw van 
het Archeologisch Centrum Eindhoven periodiek 
(bijvoorbeeld 2x per jaar) dergelijke bijeenkomsten 
te organiseren waarbij de vinders tevens de 
gelegenheid krijgen de collectie van voornoemd 
centrum te aanschouwen. 
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Bezoek aan 'Zonder boer geen voer' 
 
 
Theo van der Vleuten, gekleed in een kleurrijk kos-
tuum van de middeleeuwer, stond klaar om ons 
tijdens de herfstvakantie in het gemeentehuis van 
Bladel te verwelkomen, en rond te leiden over de 
tentoonstelling 'Zonder boer geen voer'. Hij was 
wel met de auto naar het gemeentehuis van Bladel 
komen rijden. 'Zo ga ik niet door het dorp lopen, 
het is geen carnaval'. 
 

 
 
Hij had er duidelijk plezier in en nam de tijd om ons 
zijn verhaal te vertellen over '5000 jaar voedselpro-

ductie in de Kempen'. De verzameling van scher-
ven, stenen, archeologische vondsten en histo-
rische landbouwwerktuigen stonden overzichtelijk 
opgesteld in vitrines. Borden op de wand leverden 
tijdsbeelden van alle veranderingen van simpel ge-
reedschap tot geheel geautomatiseerde zaai- en 
oogstmachines. 
 
Theo liet er geen gras over groeien (grapje). 
Hij schakelde ons allen, jong en oud, in om na te 
denken bij de getoonde voorwerpen, met de vraag 
'Wat denk je dat daar ligt?' wijzend op een ondui-
delijke pot...'Daar werd de boter in bewaard'. En 
'Kijk dat doe je zo!' trekkend aan de wolkam om de 
'vezels' parallel te leggen. 
'Boeren kunnen de grond al tot één meter diep 
scannen. Zij kunnen archeologen er op wijzen dat 
er iets in de grond zit. Wij zijn alleen niet gelukkig 
als ze ook zo diep ploegen, omdat er dan meer 
kans is op verstoring van de bodem' zei Theo. 
Door het enthousiaste verhaal van Theo, met ge-
voel voor humor, werd ons bezoek aan deze 
kleine, goed verzorgde tentoonstelling, een bijzon-
der leuke ervaring.  
 
Mieke en Paul van der Steen 

 
 
 
 
 

OPGRAVINGEN EN VONDSTEN UIT DE REGIO  
 
 
Vondst van een vijzel 
Deze vijzel is ongeveer 45 jaar geleden gevonden 
door wijlen Henk van Tilborg in de Broekstraat in 
Mierlo. Die weg werd destijds verhard en hij vond 
hem naast die weg. De vijzel is nog steeds in het 
bezit van zijn vrouw Mariet van Tilborg. 
 
Hij is gemaakt van grof vulkanisch gesteente en 
dateert mogelijk rond 1600.  
Henk van Sleeuwen Heemkundekring Myerle 
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Afronding fase 1 beekdalherstel Astense Aa 
Op het paneel staat informatie over de watermolen 
van Belgeren die ooit bij de Belgerenseweg stond. 
Bij archeologisch onderzoek is onder andere een 
visfuik gevonden uit vermoedelijk de veertiende 
eeuw.  
 

 
Foto: Louis Litjens 

 
De werkzaamheden voor de eerste fase van de 
herinrichting van de Astense Aa en de aanleg van 
een ecologische verbindingszone (EVZ) zijn afge-
rond. De planning is om in 2015 opnieuw een deel 
van het beekdal van de Astense Aa te herstellen. 
  

 
 Foto: Louis Litjens 

 
Herdenkingszuil staande op de plek langs de As-
tense Aa, waar enige oude munten gevonden zijn.  
Antoon Vissers 
 
 
 
 
 

Archeologische opgraving aan de 
Witvrouwenbergweg te Someren  
Op maandag 14 oktober is aan de Witvrouwen-
bergweg ten noorden van de kom van Someren 
een archeologische opgraving gestart. In dit ge-
bied wordt een locatie voor detailhandel ontwik-
keld.  
In juli 2013 werd op deze plaats een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om te inventa-
riseren of hier archeologische resten in de bodem 
zaten. Dit bleek het geval.  
Tijdens het vooronderzoek zijn sporen en aarde-
werkvondsten aangetroffen uit de Volle Middel-
eeuwen (elfde en twaalfde eeuw). Het gaat waar-
schijnlijk om de resten van enkele boerderij-erven, 
bestaande uit waterputten, houten boerderijen en 
schuren die door een gracht waren omgeven.  
De archeologische sporen blijken goed gecon-
serveerd onder een pakket vruchtbare akkergrond 
van een meter dik. De resultaten uit het proef-
sleuvenonderzoek sluiten goed aan bij die van de 
grootschalige opgravingen te Waterdael ten zuiden 
van de Kanaalstraat. Hierbij is tussen 1990 en 
2008 voorafgaand aan het woningbouwplan maar 
liefst 35 hectare van het oude Someren opge-
graven. In het archeologiehuis aan de Molenstraat 
te Someren zijn bijzondere vondsten van die op-
graving te zien.  
Omdat de aangetroffen archeologische sporen aan 
de Witvrouwenbergweg niet in de bodem behou-
den kunnen blijven, heeft de gemeente Someren 
besloten voorafgaand aan de bouwplannen een 
opgraving te laten uitvoeren. Het op te graven ge-
bied beslaat een halve hectare. Behalve de opgra-
ving zal ook een proefsleuvenonderzoek worden 
uitgevoerd op het evenemententerrein tussen het 
zwembad en de Acaciaweg. Door het onderzoek 
krijgen we een steeds beter beeld van de bewo-
ningsgeschiedenis van Someren.  
De opgraving wordt uitgevoerd door een archeo-
logisch team van de Hendrik Brunsting Stichting 
van de Vrije Universiteit (VUhbs) uit Amsterdam en 
gaat ongeveer 4 weken duren.  
Fokko Kortlang  
 
Archeologisch onderzoek Winterbleeck, Waalre 
Ten noorden van Waalre is gestart met de ontwik-
keling van een nieuwe woonwijk voor 600 wonin-
gen. In dit gebied is onder meer voor vijf bouw-
kavels aan de Winterbleeck gestart met het bouw-
rijp maken van de grond. Volgens de planning in 
de nieuwsbrief zal hier in oktober archeologisch 
onderzoek paatsvinden.  
Jacques Goovers 
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NIEUWS OVER BRABANT 
 
 
Historie van Brabant 
In het museumkwartier in het centrum van Den 
Bosch bevindt zich het vernieuwde Noordbrabants 
Museum.  
De Romeinse periode staat centraal in de archeo-
logische collectie van het museum. Daarnaast 
heeft het museum een kunstcollectie uit de periode 
1500 tot heden. In het najaar opent de nieuwe vas-
te tentoonstelling Het verhaal van Brabant, over de 
Brabantse geschiedenis sinds de late Middel-
eeuwen. www.hetnoordbrabantsmuseum.nl  
 
Oogst voor Malta 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 
een nieuw project genaamd 'Oogst voor Malta.' 
Het bestaat uit (tot dusver) een zevental deelpro-
jecten die bepaalde thema's of regio's bevatten. 
Een van die deelprojecten betreft het oosten van 
de provincie Noord-Brabant. De bedoeling is om 
van dit deel van Nederland op basis van de 
beschikbare wettelijk verplichte opgravingsrap-
porten een nieuwe synthese te schrijven van de 
bewoningsgeschiedenis gedurende de bronstijd, 
ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe 
tijd, waarbij de bodemkundige lokaties van neder-
zettingen ook een rol spelen. Afgelopen zomer zijn 
bij universiteiten, bedrijven en gemeenten offertes 
aangevraagd, waarbij het niet alleen ging om de 
offerte zelf maar ook over een Plan van Aanpak en 
de kwaliteit van de onderzoekers. Inmiddels heeft 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zes van 
de zeven deelprojecten toegekend. Alleen voor het 
oosten van Noord-Brabant is nog geen instantie 

gevonden die daar een synthese over wil en kan 
maken. Van de vijf daarvoor benaderde instanties 
hebben er maar liefst vier geen offerte ingediend. 
De enige die dat wel heeft gedaan heeft niet vol-
daan aan de nogal strenge vereisten. Waarschijn-
lijk zal oostelijk Noord-Brabant in een tweede ron-
de opnieuw worden aanbesteed. 
 
Nijmegen onderzoekt geschiedenis Zuid-
Nederland  
Door Historiek, zondag 22 september 2013  
De gemeente Nijmegen gaat onderzoek doen naar 
de overgangsperiode tussen de laat-Romeinse en 
de vroegmiddeleeuwse periode in Zuid-Nederland. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Van de periode tussen het vertrek van de Romei-
nen uit ons land en de komst van de Franken (300-
600 n. Chr.) is nog niet zoveel bekend. Er zijn wel 
opgravingen gedaan, zoals bijvoorbeeld het Mero-
vingische grafveld dat in 2011 in Lent is gevonden, 
maar er is nog geen overkoepelend onderzoek 
waarin de resultaten van al die opgravingen naast 
elkaar worden gelegd om te bekijken wat die kun-
nen leren over deze tijd.  
Het Rijk heeft nu geld beschikbaar gesteld omdat 
op een aantal gebieden alsnog te doen. De op-
dracht moet resulteren in een boek en in het for-
muleren van nieuwe vragen voor de Nationale On-
derzoeksagenda Archeologie (NOAA). Daarop ba-
seren archeologen zich als ze moeten vaststellen 
welke vragen ze met hun onderzoek willen beant-
woorden.  

 
 
 
 
 

BOUWHISTORIE 
 
 
De Armenhoef te Best  
Tijdens afgelopen Open Monumentendag was er 
de eerste mogelijkheid om de oudste boerderij van 
Nederland te bezichtigen. Deze staat bekend on-
der de naam De Armenhoef en is gebouwd in 
1263. Een bestaande en welvarende boerderij 
werd in 1312 geschonken aan het Gasthuis van 
Oirschot. De armen en zieken werden uit de pacht-
opbrengst onderhouden. Omstreeks 1800 ging de 
kerkelijke armenzorg over naar de gemeentebe-
sturen. In 1819 werd Best een zelfstandige ge-

meente los van Oirschot. Discussie over de juiste 
situering van de gemeentegrens werd ingegeven 
door de lucratieve opbrengsten van de boerderij.  
 
Pas in 1975 kocht de huidige eigenaar dit pand. Bij 
een flinke stormschade kwam aan het licht dat de 
stal dringend onderhoud nodig heeft. De gemeente 
was net begonnen met opstellen van een gemeen-
telijke monumentenlijst. Dit was een mooie gele-
genheid om dit object nader te onderzoeken. Uit 
jaarringenonderzoek is gebleken dat een groot 

http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/
http://historiek.net/merovingisch-grafveld-ontdekt-bij-nijmegen/13114/
http://historiek.net/merovingisch-grafveld-ontdekt-bij-nijmegen/13114/
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deel van het houtskelet uit 1263 dateert. Het was 
toen een gebouw waarin mens en dier in één ruim-
te leefden. Dat is aan de beroerte hout in de kap 
nog goed te zien. Volgens de bouwhistoricus is 
aan de houten verbindingen en de daarin inge-
kraste figuren te zien dat het uit de middeleeuwen 
stamt. Met archeologisch onderzoek wordt het ge-
deelte waar het haardvuur heeft gebrand nog on-
derzocht. Op dit moment wordt het stalgedeelte 
gerestaureerd. Over de stal is een tijdelijke nood-
kap gebouwd om het oude hout te beschermen. 
De dakconstructie ligt vanwege de bouwwerk-
zaamheden maandeling open. Dit bood voor mij 
een mooie gelegenheid om de stal ‘open en bloot’ 
te zien. De gedachte dat het al 750 jaar staat en 
een lange geschiedenis meedraagt vind ik boei-
end. In de loop der eeuwen hebben aan de con-
structie vergrotingen en veranderingen plaats ge-
vonden. Dit alles blijft zoals het is, zodat we nog 
lang van kunnen blijven genieten. 
Frank de Kleyn 
 
Onderzoek naar kasteelcomplex Deurne 
Geleend van het ED, 20 september 2013 
In opdracht van Heemkundekring H.N. Ouwerling 
wordt op dit moment een onderzoek verricht naar 
het gebied rond de kasteelruïne en het Klein 
Kasteel in Deurne. Een extern bureau brengt in 
kaart wat de eventuele ontwikkelingsmogelijk-
heden zijn voor het hele gebied, dat als een van de 
mooiste in de gemeente wordt beschouwd. De 
Deurnese heemkundekring heeft het initiatief tot 
het onderzoek genomen in het kader van een sub-

sidieregeling van de Rijksdienst voor Cultureel Erf-
goed, gericht op de herbestemming van monu-
menten. 
In april werd de bijdrage toegekend en werd de op-
dracht verleend aan Steunbeer BV uit Zierikzee, 
het bureau dat eerder al betrokken was bij de res-
tauratie van het Groot Kasteel, ruim tien jaar gele-
den. 
"Het rapport moet dadelijk helderheid geven over 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied. 
Wat moet je wel of juist niet doen om het waarde-
volle geheel ondanks alle financiële beperkingen 
van deze tijd van een goede toekomst te voorzien", 
vertelt Ludo Boeije namens de Deurnese heem-
kundekring. 
 
Reconstructie Kabouterberg op Youtube 
Het Brabantse plaatsje Hoogeloon heeft haar 
grafheuvel terug. Op 20 november 2012 werd daar 
de reconstructie van de Kaboutersberg officieel 
geopend. De Kaboutersberg is de benaming van 
een verdwenen grafheuvel uit de Romeinse tijd. 
De heuvel leefde tot in de 20ste eeuw in plaatse-
lijke volksverhalen voort als residentie van kabou-
terkoning Kyrië. Tot de zomer van 2012 was van 
de heuvel in het beekdal van de Kleine Beerze 
niets te zien, inmiddels staat er een indrukwek-
kende ‘nieuwe' Kaboutersberg. De heuvel doet 
overigens geen dienst meer als grafheuvel, maar 
kent levende bewoners: het is een winterverblijf 
voor vleermuizen. Bekijk de reconstructie van de 
Kaboutersberg gemaakt op: YouTube 

 
 
 
 
 

WOENSDAGAVONDEN: WERK IN UITVOERING 
 
 
Er is momenteel niet veel op te graven. Zolang de 
bouw stil ligt, komen er geen opgravingen bij. 
Gelukkig beschikt het Archeologisch Centrum 
Eindhoven en Helmond nog over een grote voor-
raad ‘oude vondsten’. Hè, alle archeologische 
vondsten zijn toch oud. Ja, maar dit zijn vondsten 
van oude opgravingen. Zo liggen de tafels mo-
menteel vol met vondsten uit de kasteelgracht van 

Eindhoven uit. Een opgraving uit 1990-1992. De 
scherven zijn gesorteerd en er wordt al een tijdje 
ijverig gepuzzeld en geplakt. Wil je mee puzzelen, 
kom dan op woensdagavond naar het Archeo-
logisch Centrum Eindhoven, Deken van Someren-
straat 6 in Eindhoven. Kom je voor de eerste keer? 
Meld je dan even aan, dan krijg je meteen een 
rondleiding: Awnafdeling23@gmail.nl  

   

http://www.youtube.com/watch?v=6Sd_wOeF2Rg
mailto:Awnafdeling23@gmail.nl
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CELTIC FIELD VAN SOMEREN - DE HOENDERBOOM 
dr. Stijn Arnoldussen 
 
Geachte betrokkenen/geïnteresseerden, 
 
Bijgevoegd treft u een kort beeldverslag van het meest recente acheologische veldwerk (juli 2013) op het 
Celtic Field van Someren – De Hoenderboom. De resultaten zijn met recht bijzonder te noemen: nooit eerder 
werd in Brabant een zo goed geconserveerd Celtic field onderzocht: de hoogte van de wallen was veelal nog 
55 cm, op sommige kruispunten van wallen bijna 70 cm. De Hoenderboom staat hiermee hoog in de "Top 5" 
van best bewaarde Celtic fields van Nederland! Volgend jaar (zomer 2014) zullen enkele grotere test-putten 
gegraven worden, om precies vast te stellen wat de aard en de ouderdom van de wal- en veldpaketten is. 
 
dr. Stijn Arnoldussen 

Docent/Onderzoeker Late Prehistorie, Rijksuniversiteit Groningen.  
 

 
Fig 1 

 
Fig 1: Op deze afbeelding is de ligging van de wallen van het Celtic Field van Someren – Hoenderboom 
aangegeven. Met de verschillende kleuren wordt het onderscheid gemaakt tussen lage (blauwe en groene) en 
hogere gebieden (in geel en rood). De wallen die ooit rond de ijzertijdakkertjes zijn opgericht, zijn nog steeds 
aan maaiveld zichtbaar, hoewel deze in de loop der eeuwen wel lager en breder zijn geworden door verwaai-
ing. Binnen de rode streeplijn die de begrenzing van het wettelijk beschermde archeologische monument 
vormt, zijn de wallen duidelijk herkenbaar als rode lijnen tegen een gele achtergrond. Op de luchtfoto zijn de 
wallen met gele lijnen aangegeven. Wie nu dit zandpad ten westen van het bos bewandelt, ziet in noordelijke 
richting de wallen nog als flauwe richels in het landschap voor zich.  
 
Fig 2: Door handmatig kleine test-putjes te 
graven, ontstaat een beter beeld van de bo-
demopbouw ter plaatse. In de bovenste 30 cm 
heeft zich een podzolbodem gevormd, die uit 
de typische laagafwisseling van een orga-
nische rijke toplaag, een wit uitgeloogde 
uitspoelingslaag en een roodbruine inspoe-
lingslaag bestaat. Deze bodem kon zich 
echter pas vormen nadat het Celtic field was 
opgegeven en in de wallen langs de akkers 
dus weer bodemvorming optrad. Deze bodem 
is dus gevormd in de door mensenhanden 
opgeworpen wal, waarvan nog slechts 70 cm 
hoogte resteert. De wal lijkt op basis van het 
houtskool en de erin aangetroffen scherven 
opgebouwd uit grond vermengd met huisafval.  

Fig 2 
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Fig 5 

 

            
   Fig 3                 Fig 4 

 
Fig 3: De aangetroffen scherven zijn veelal te klein 
om precies te kunnen dateren, maar bevatten dun-
wandige scherven die mogelijk in de late bronstijd 
tot vroege ijzertijd (ca. 1000-600 v. Chr.) te dateren 
zijn.  

Fig 4: Deze reconstructietekening van een Celtic 
field toont een interpretatie van hoe de wallen en 
akkers mogelijk ooit hebben samengehangen. Of 
er ook gelijktijdig in Celtic fields werd gewoond, is 
nog maar de vraag. 

 
Fig 5: Ploegsporen ontstaan 
doordat de punt van prehis-
torische haakploegen (dit zijn 
ploegen die de zode niet ke-
ren, maar enkel scheuren) de 
donkerdere akkergrond in de 
onderliggende gele vaste grond 
intrekken. Pas vanaf de late ijzertijd komen 
kerende ploe-gen, de voorlopers van de moderne 
ploegen, voor in de Lage Landen. De tekening 
toont hoe zo een ploeg eruit kan hebben gezien. 
Merkt op dat het snel slijtende houten ploegblad 
eenvoudig vervangen kon worden. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

KIJK EENS WAT IK GEVONDEN HEB 
 
 
Ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum pre-
senteerde AWN-Afdeling Nijmegen e.o. op 6 okto-
ber het boek Kijk eens wat ik gevonden heb! In het 
boek vertellen 28 AWN-leden van Afdeling Nijme-
gen e.o. over hoe hun hobby is ontstaan, welke 
drijfveren daar achter zitten en tot hoever ze daarin 
zijn gekomen. Het zijn persoonlijke verhalen over 
mensen die in de archeologie meer hebben ge-
vonden dan wat ze in de bodem hebben aange-
troffen. Ieder verhaal wordt geïllustreerd met zijn of 

haar mooiste of meest 
bijzondere vondst. 
Deze 28 bijzondere 
vondsten worden t/m 
5 januari tentoon-
gesteld in Museum 
Kasteel Wijchen.  
 
Kijk eens wat ik 
gevonden heb! 

http://www.museumwijchen.nl/nl/tentoonstelling/kijk-eens-wat-ik-gevonden-heb-/
http://www.museumwijchen.nl/nl/tentoonstelling/kijk-eens-wat-ik-gevonden-heb-/
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
15 augustus tot en met 15 oktober 2013 
 
Het bureau Archeologie van de gemeente Eind-
hoven en Helmond en de AVKP hebben gezamen-
lijk een bibliotheek. Het beheer van de bibliotheek 
ligt bij de afd. Archeologie van de gemeente Eind-
hoven. Dirk Vlasblom en Ben van den Broek zijn 
degene die het in hun takenpakket hebben en het 
beheer hebben. Ze zijn ook aanspreekbaar voor 
wensen en suggesties. 
De bibliotheek is samengesteld uit boeken, tijd-
schriften en Multimedia zoals DVD, CD-rom en 
Video. Accent bij de inhoudelijke samenstelling is 
dat het over Archeologie en de archeologie van 
Zuid Oost Brabant gaat. Daarnaast bevat de 
collectie door met name AWN Nederland aanbe-
volen relevante literatuur. 
De gemeente wenst dat de bibliotheek collectie 
specialistisch werkmateriaal bevat en streekge-
bonden is. De AVKP heeft belangstelling voor het 
gehele domein van de Archeologie. 
De bibliotheek is studie en werkmateriaal er voor 
de medewerkers van het Archeologisch Centrum 
en toegankelijk en te raadplegen voor de leden 
van de AVKP. 

Boeken 
Tiel rond 1000. 
Auteur: J. Oudhof, A Verhoeven en J Schuuring. 
Uitgave 2013. 
 
Tijdschriften 
In Brabant  
Nummer 5 jaargang 4 
Hierin aandacht voor Binderen, onlangs op de fiets 
door ons bezocht. Ook aandacht voor het boek 
over de reformatie in Brabant. Breugel toch uit 
Brabant gaat over de geboorteplaats van Pieter 
Breughel “niet wijt van Breda”. 
 
Westerheem 5  
Themanummer over de Romeinen. “Over de ge-
heimen van Wijchen” waar o.a. Peter Seinen meer 
van weet. Idee voor een lezing? [red.] 
In de boek recensies een kritische noot op het 
Rapport 52 van J. van Kampen en V. van den 
Brink over het Archeologisch onderzoek op de 
Habraken te Veldhoven. 

 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Reformatie in Brabant 
Protestanten en Katholieken in de Meierij van 
den Bosch 1523 – 1634. 
Auteur: Gerard van Gurp 
Uitgeverij: Verloren te Hilversum. 
Gedetailleerd beschrijft van Gurp de wijze waarop 
de reformatie zich in de Meierij ontwikkelde en de 
gevolgen ervan voor de stedelijke samenleving. 
Was er sprake van een multireligieuze samenle-
ving en wat is er van de gereformeerden in Bra-
bant na 1579 geworden. Het boek beschrijft de 
geschiedenis van de Zestiende eeuwse Refor-
matie in Noord Brabant, meer in het bijzonder in de 
Meierij van Den Bosch. De studie wil een samen-
vattend beeld scheppen waarbij de schrijver ge-
kozen heeft voor een chronologische aanpak.  
Sociaal en economische factoren waren van grote 
invloed bij de vorming van gemeenten en op de 
keuze van de vestigingsplaats bij gedwongen emi-
gratie.  
De Handel, de persoonlijke contacten en het lezen 
van godsdienstige lectuur zorgden voor een brede 

verspreiding. Rond 1578 
kwam in Eindhoven een ge-
reformeerde streekgemeen-
te tot stand, met kerkgan-
gers uit de stad en omrin-
gende dorpen. Eindhoven werd beschouwd als 
een gereformeerd bolwerk: van de 1200 inwoners 
was minder dan de helft nog katholiek. 
 
Geschiedenis van het Katholicisme in Noord – 
Nederland in de zestiende en zeventiende 
eeuw. 
Twee delen. Auteur. L.J. Rogier. 
Uitgeverij: Urbi et Orbi- Amsterdam 25 maart 1946.  
In hoofdstuk 7 en 12 wordt hierin de situatie in de 
Mechelse districten beschreven waarvan Den 
Bosch en de Meijerij deel van uitmaakten. 
Vijfenzestig jaar liggen er tussen de twee studies. 
 
Carel van den Boom 
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GEMEENTELIJK BELEID (RO-GROEP) 
 
 
Weerstand tegen plan Oude Toren Oostelbeers 
Geleend van het ED 
Voorvechters van het behoud van de Oude Toren 
in Oostelbeers doen beroep op het Oirschotse 
college. De omgeving van De Oude Toren in 
Oostelbeers is van een te groot cultuurhistorisch 
belang om gebouwen neer te zetten. 
Dat vinden onder andere de Werkgroep Erfgoed 
Landschap Kempen (WELK) en de Archeologische 
Vereniging Kempen- en Peelland. Daarom hebben 
zij allebei een brief gestuurd aan het college van B 
en W om hun bezwaren te berde te brengen. 
Het idee vanuit het integrale dorpsontwikkelings-
plan (idop) om voor het plaatselijke gilde een per-
manente accommodatie neer te zetten, roept veel 
weerstand op bij de belangenbehartigers van het 
cultuurhistorisch erfgoed. Het gilde wil graag een 
kleine sanitaire voorziening en een plek waar een 
drankje genuttigd kan worden. Die wensen zijn op-
genomen in het idop, waar dan ook provinciale 
subsidie voor wordt gegeven. 
 
Onze bezwaren 
De Oude Toren met het omringende open akker-
complex is een archeologisch en gebouwd rijksmo-
nument en is dat niet voor niets. De toren en de 
eenzame ligging in het landschap vertellen het ver-
haal van een lange geschiedenis, die teruggaat tot 
in de vroege middeleeuwen. Sinds de late middel-
eeuwen staat de kerk eenzaam in de akkers. Dat 
kwam in die periode vaker voor. Als gevolg van de 
voortschrijdende bebouwing van de Brabantse 
akkercomplexen elders, is Oostelbeers nu het laat-
ste overgebleven voorbeeld van een kerktoren die 
nog altijd eenzaam in de akkers staat. Dat geheel 
dient ons inziens in stand te worden gehouden en 
te worden beschermd. Het betreft niet alleen de ar-
cheologische ondergrond maar evenzeer het om-
ringende landschap, de wallen rond het oude kerk-
hof, de toren met de deels nog zichtbare funda-
menten van de kerk en het open akkercomplex. 
Bij de herinrichting van het terrein zou de cultuur-
historische herkenbaarheid en beleving moeten 

worden versterkt, zodat deze bijzondere locatie 
voor bewoners en bezoekers de waarde krijgt die 
het verdient. Onze brief is medeondertekent door 
Monumentenfederatie Noord Brabant, Nico Arts,  
Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar erfgoed Noord-
Brabant, Universiteit van Tilburg, Jan Kolen, bij-
zonder hoogleraar erfgoedstudies Vrije Universiteit 
Amsterdam, Hans Renes, historisch geograaf Uni-
versiteit van Utrecht en bijzonder hoogleraar erf-
goed van stad en platteland Vrije Universiteit, 
Frans Theuws, hoogleraar middeleeuwse archeo-
logie Universiteit Leiden  
 
Zienswijzen Bladel en Boxtel 
Na signalen van de betreffende contactpersonen 
hebben we zienswijzen ingediend bij het Ontwerp-
bestemmingsplan Kerkeneind / Wagenbroeken, in 
Casteren (gemeente Bladel) en bij het Ontwerp-
bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapel-
weg, Boxtel. In het eerste ontwerpbestemmings-
plan was het besluit voor het vrijstellen van arche-
ologisch onderzoek voor een deel van gebied ons 
inziens ondeugdelijk gemotiveerd. Er werd zonder 
nadere onderbouwing afgeweken van het advies 
van de regioarcheoloog en ook werden gebieden 
vrijgegeven waar nog geen vooronderzoek had 
plaatsgevonden. We verzoeken de gemeente het 
selectiebesluit aan te passen.  
De rapportage van het vooronderzoek in Boxtel 
bevatte dusdanige mankementen en onduidelijk-
heden dat ook hier sprake was van slechte onder-
bouwing. Het gebied dat met de verbindingsweg 
doorsneden gaat worden heeft hoge archeolo-
gische en cultuurhistorische waarden en volgens 
het eigen beleid van de gemeente Boxtel verdient 
behoud in situ hier de voorkeur. Een gemeente 
heeft de taak een afweging te maken tussen het 
belang van de beoogde weg en de archeologische 
en cultuurhistorische waarden. We missen echter 
een goede onderbouwing van beide belangen en 
de gemaakt afweging. We verzoeken daarom de 
gemeente dit ontwerpbestemmingsplan te 
heroverwegen.  
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Tijdens de vakantie zijn we door de regen 
naar de Dordogne gevlucht maar daar 
was het ook niet droog. Wel konden we 
er schuilen in de Dolmen: Megalitiche 
steenkamers bij Cognac la Foret. Niet ver 
van Limoges. Dit is een reeds lang 
bewoond gebied. 

VAN HET BESTUUR 
 
Verstoringsdiepte agrarische gebieden: 30 cm 
blijft voor ons uitgangspunt! 
We hebben ons als AVKP-bestuur hard gemaakt 
om in agrarische gebieden vanaf 30 cm een arche-
ologische onderzoeksplicht te laten gelden. Tenzij 
via onderzoek is aangetoond dat het gebied reeds 
dieper verstoord is of dat de archeologisch laag 
dieper ligt en beschermd wordt door een plaggen-
dek.  
In Bladel hanteert gemeente, zoals helaas al veel 
gemeenten, een grens van 50 cm. Bij de opening 
van de tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer”, 
hebben we de toezegging gedaan, dat niet juri-
disch te zullen aanvechten. Van verschillende kan-
ten krijgen we nu vragen of dat betekent dat we die 
30 cm hebben losgelaten. Dat is echter niet het ge-
val en dat willen we hier graag nader uitleggen. 
Niet ons doel is veranderd maar de manier waarop 
we dat het beste denken te bereiken.  
Het beroep bij de Raad van State inzake het be-
stemmingsplan Eersel was en is voor ons belang-
rijk omdat we daarmee jurisprudentie hebben ver-
kregen. We kunnen echter onmogelijk dat soort ju-
ridische procedures op grote schaal gaan voeren. 
Met die de uitspraak over Eersel ‘in onze zak’ gaan 
we op zoek naar overlegvormen om de archeo-
logische belangen zo goed mogelijk te blijven 
beschermen. In Bladel hebben we bij het project 
‘Zonder boer geen voer’ intensief en met veel 
succes samengewerkt met de ZLTO-afdeling. Daar 
gaan we nu gezamenlijk verder op zoek naar hoe 
we ieders belangen het beste kunnen dienen. 
Daarom hebben we voor Bladel en ook alleen voor 
Bladel die toezegging gedaan niet voor de 
juridische weg te kiezen.  

Verder onderzoek archeologische waarden 
We gaan in Bladel, samen met ZLTO, diverse mo-
gelijkheden verkennen om archeologische waar-
den op perceelsniveau beter in kaart te brengen en 
daarbij zoveel mogelijk vrijwillige medewerking van 
de betreffende boeren te krijgen. Een zeer vernieu-
wende mogelijkheid zou zijn bodemonderzoek in 
het kader van precisielandbouw tevens te benutten 
voor kennis over de mogelijk in de bodem aan-
wezige archeologische resten. ZLTO heeft het 
voortouw genomen om de haalbaarheid te ver-
kennen en de RCE heeft reeds haar medewerking 
toegezegd. Als dat oplevert wat wij ervan verwach-
ten gaan jullie er ongetwijfeld meer over horen.  
 
Erfgoedwerkplaats 
Op pag 4 van deze ledenbrief was al te lezen dat 
het Archeologisch Centrum een nieuwe huisves-
ting gaat krijgen en dat dat een erfgoedwerkplaats 
gaat worden, met een belangrijke publieksfunctie. 
Dat geeft ook ons als AVKP nieuwe kansen en 
mogelijkheden. AVKPleden kunnen een grotere rol 
gaan spelen als ‘gids’ bij publieksbezoeken en 
scholenprogramma’s. We kunnen ook zelf meer 
publieksactiviteiten gaan organiseren zoals lezin-
gen voor een breed publiek, vondstdeterminatie-
avonden, thema-avonden voor detectoramateurs. 
We denken ook aan het inrichten van een archeo-
logische hotspot: een plek waar informatie te vin-
den is, internettoegang tot onder meer Archis, geo-
wiki, websites. Wie wil graag meedenken over 
de invulling van de Erfgoedwerkplaats? Meld je 
dan aan via awnafdeling23@gmail.nl  
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