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Tweemaandelijkse ledenbrief van de Archeologische Vereniging Kempen– en Peelland  
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Correspondentieadres en verenigingsruimte 
Deken van Somerenstraat 6, 5611 KX Eindhoven, tel 040 – 2386283 (op woensdagavond), 
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Ellen van der Steen tel. 040 – 291 08 55, avkpactueel@gmail.com (eindredactie en layout) 

Peter Seinen en Tonnie van de Rijdt (redactieleden) 
 

 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
APRIL 
Zo 6  Voorjaarstudiedag van het NBAG in 

Oirschot: ‘Boeren vanaf de prehistorie’**  
Za 12  Algemene Ledenvergadering AWN in 

Amsterdam  
 
MEI 
Zo 4 Excursie Hertogsgemaal Den Bosch* 
Wo 14 Lezing onderwaterarchelogie Cuijk* 
Vr 30 Deadline AVKP-actueel nr 55 
Za 31 Excursie Nijmegen* 
 

JUNI 
Za 21 Excursie kastelen Noord Limburg* 
Zo 22 Archeoloop* 
 
JULI 
Vr 4 AVKP-BBQ  
 
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... 
 
 

... er weer leuke excursies,lezingen en een archeoloop op het programma staan in mei en juni (pag 3) 

... in Uden interessante vondsten zijn gedaan (pag 5) 

... in september een Archeoreis naar België wordt georganiseerd (pag 7) 

... u de Dommel niet mag missen (pag 7) 

... Zonder boer geen voer nu in het boerenbondsmuseum in Gemert wordt tentoongesteld (pag 7) 

... er veel te zien was tijdens de excursie in Den Bosch (pag 8) 

... de Werkgroep Innovatieve Meettechnieken voor de Archeologie nieuwe leden zoekt (pag 10) 

... kinderen aan de slag kunnen als archeoloog in het Oude Slot in Veldhoven (pag 12) 
 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/23/
mailto:avkpactueel@gmail.com
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Activiteitenkalender 

 

 
  

 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

    Februari 2014

Maart Maart April April April
Wk Wk Wk Wk

13 14 15 16

Ma 24 31 7 14

Di 25 1  8  15

Wo 26 2 9 16 AC vergadering

Do 27 3 10 17

Vr 28 Zonder boer geen voer 4  11 18 Goede vrijdag

Za 29 5 12 19

Zo 30 Zomertijd 6 13 20 Pasen

April April Mei Mei Mei
Wk Wk Wk Wk

17 18 19 20

Ma 21 Pasen 28 5 12

Di 22  29  6 13

Wo 23 Bestuursvergadering 30 7 14 Lezing OW-archeologie

Do 24  1 8 15

Vr 25  2 9 16

Za 26 Koningsdag 3 10 17

Zo 27 4 Excursie Hertogsgemaal 11 18

Mei Mei Juni Juni Juni
Wk Wk Wk Wk

21 22 23 24

Ma 19 26 2 9 Pinksteren

Di 20  27  3 10

Wo 21 28 Bestuursvergadering 4 Bestuursvergadering 11

Do 22 29 Hemelvaart 5 12

Vr 23 30 Deadline Nieuwsbrief 6 13

Za 24 31 Excursie Nijmegen 7 14

Zo 25 1 Romeinenfestival 8 Pinksteren 15

 Juni Juni Juni Juli Juli
Wk Wk Wk Wk

25 26 27 28

Ma 16 23 30 7  

Di 17 24  1 8  

Wo 18 25 2 9 Bestuursvergadering

Do 19 26  3 10  

Vr 20 27  4 AVKP BBQ 11  

Za 21 Excursie Kastelen met Jelle 28 5  12

Zo 22 Archeoloop 29 6 13  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Excursies 
4 mei Hertogsgemaal Den Bosch 
Op 4 mei gaat de excursie naar Het Hertogs-
gemaal in Den Bosch. Een middagbezoek met 
rondleiding langs een mooie archeologische en 
paleontologische collectie, op een mooie locatie in 
het oude gemaal. 
 
31 mei - Nijmegen 
De derde excursie op zaterdag 31 mei zou naar 
Nijmegen kunnen gaan, waar in dat weekend het 
Romeinenfestival gehouden wordt. Wellicht maken 
we nog een uitstapje naar de historische kook-
winkel...Details volgen nog. 
 
21 juni kastelen Noord Limburg 
Een tocht langs gerestaureerde kastelen in Noord 
Limburg, geselecteerd en begeleid door 
bouwhistoricus Jelle Dekker. Een aanrader voor 
iedereen met een hart voor kunstgeschiedenis. 

Lezingen 
14 mei Romeinse Loskade 
Peter Seinen vertelt over een unieke laat Romein-
se loskade in Cuijk en wat die ons leert over het 
leven in Ceuclum. 
 

Archeoloop 
De archeoloop vindt plaats op 22 juni, dat is zeker. 
De bestemming en route worden momenteel nog 
verder uitgewerkt. Reserveer alvast deze datum en 
we houden je op de hoogte! 
 

4 juli BBQ 
Op vrijdag 4 juli wordt de AVKP-BBQ gehouden in 
het Archeologisch Centrum in Eindhoven. Binnen-
kort hangt er een intekenlijst op het prikbord of 
meld je alvast aan via awnafdeling23@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ARCHEOLOGISCH CENTRUM 
 
 
Vorderingen Erfgoedhuis 
In 2013 werd bekend dat het Archeologisch Cen-
trum Eindhoven en Helmond gaat verhuizen. Het 
‘nieuwe’ onderkomen is een gedeelte van een in 
1965 gebouwde grote loods op het terrein van de 
voormalige Nutsbedrijven aan de Nachtegaallaan 
aan de rand van het centrum van Eindhoven. De 
huidige planning is dat in september/oktober be-
gonnen wordt met een reeks aanpassingen aan 
het gebouw. Hoe lang dat gaat duren is nog niet 
bekend maar er wordt naar gestreefd nog dit jaar 
te verhuizen. In het nieuwe gebouw wordt ook de 
Stichting Eindhoven in Beeld gehuisvest en het 

geheel komt ‘Erfgoedhuis’ te heten. Een van de 
nieuwe mogelijkheden is dat het publiek onder 
andere de archeologische activiteiten in het 
Erfgoedhuis kan bezoeken. 
 
Lezing over middeleeuws Woensel 
Op donderdag 8 mei 20-22 uur geeft de Eind-
hovense stadsarcheoloog een lezing over Woensel 
met als titel: ‘Een dorp en een kerk in een grote 
regio: 1300 jaar geschiedenis en archeologie van 
Woensel.’ De lezing is gratis toegankelijk en vindt 
plaats in de Petruskerk (Kloosterdreef 31) te 
Eindhoven. 

 
 
 
 
 

  

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Nuenen – Luistruik fase 2 (opgraving) ?? April-mei 2014 
Aalst – Parklaan (arch. begeleiding) ?? Maart – april 2014 

Waalre – Meester Slootsweg (proefsleuven) ?? Zomer 2014 
Aarle-Rixtel – Heindertweg (proefsleuven) ?? Zomer 2014 

Nuenen – ’t Slotje (proefsleuven) ADC April 2014 

Sterksel – Providentia (arch. begeleiding) RAAP Febr. – april 2014 

Son – Markt 6-9 (opgraving) ? Voorjaar 2014? 

Westerhoven – Dorpstraat (opgraving)  RAAP Maart 2014 

Someren – Somerense Vennen (opgraving) ? 2014 

Budel – Willem de Zwijgerstraat 
(archeologische begeleiding) 

ADC 2014 

Wintelre - Kreiel 14 (archeologische 
begeleiding) 

ArcheoPro? 2014 

Son – Betonson (archeologische 
begeleiding) 

BAAC 2014 

Bergeijk – Beekloop (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2014? 

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

RAAP 2014? 

Soerendonk – Hof van Cranendonck 
(proefsleuven en opgraving) 

?? 2014- 

Best – Klaverhoekseweg (proefsleuven) ?? 2014? 
Leenderstrijp – gildegebouw St. Janskapel 
(opgraving) 

?? 2014? 

Casteren – Kerkstraat (proefsleuven) ?? 2014? 

Casteren – Kerkeneind (opgraving) ?? 2014? 
Heeze – Geldropseweg 40 (proefsleuven) ?? 2014? 
Heeze-De Bulders (proefsleuven) ?? 2014? 

Valkenswaard – Waalreseweg/Dijkstraat 
(proefsleuven) 

IDDS? 2014? 

Best – Hoofdstraat (archeologische 
begeleiding) 

?? 2014? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 
(proefsleuven) 

?? 2014? 

Valkenswaard – Bosstraat (proefsleuven) ?? 2014? 
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OPGRAVINGEN EN VONDSTEN UIT UDEN  
 
 
Uden Schepersweg 
Onlangs is begonnen met het bouwrijp maken van 
een terrein aan de Schepersweg in Uden. Het is 
de bedoeling dat daar 18 vrijstaande woningen 
gebouwd gaan worden in een samenwerkings-
verband tussen de gemeente en een particuliere 
ontwikkelaar. Het plangebied ligt aan de oostelijke 
rand van een oud akkercomplex dat nu voor het 
grootste gedeelte als sportpark is ingericht. In 
2002 heeft Archol een opgraving uitgevoerd aan 
de westelijke rand van dit complex. Er zijn toen 
meerdere erven met huisplattegronden uit de 
vroege- en volle middeleeuwen blootgelegd. In 
2009 heeft BAAC er een proefsleuf getrokken in de 
voorbereidingsfase van de bouw van een 
sportkantine. Dit was op slechts veertig meter af-
stand van het huidige plangebied. Hoewel deze 
proefsleuf vol sporen uit de vroege- en volle 
middeleeuwen bleek te zitten zag de gemeente 
geen reden om de locatie vlakdekkend op te 
graven. Men moest bij het bouwen maar boven het 
niveau van de sporen zien te blijven.  
In het nu te ontwikkelen gebied heeft enkele jaren 
geleden een archeologisch booronderzoek plaats-
gevonden vanwege een wijziging van het bestem-
mingsplan. Er zijn toen door “de Steekproef” in 
samenwerking met “ArcheoPro” 48 boringen gezet. 
De eindconclusie van het onderzoek luidde dat de 
bodem in het plangebied in bijna alle boringen tot 
in de C-horizont verstoord was en omdat er geen 
archeologische indicatoren uit de boringen kwa-
men werd een vervolgonderzoek niet nodig ge-
acht. Daarop is het terrein vrijgegeven. Helaas 
moeten we achteraf vaststellen dat dit onderzoek 
van weinig waarde is geweest. Een zogenaamd 
A/C profiel onder een esdek is weliswaar een 
verstoord profiel maar dat wil helemaal niet zeggen 
dat er geen archeologische waarden aanwezig 
kunnen zijn. Dit werd pijnlijk duidelijk toen het 
eerste de beste wegcunet dat men uitgroef vol 
sporen van greppels, kuilen en palen bleek te zit-
ten. Helaas zag de gemeente hier geen aanleiding 
in om de plannen aan te passen en dit bleek ook 
niet af te dwingen omdat het terrein per slot van 
rekening was vrijgegeven. De enige optie was het 
verrichten van een noodopgraving waarvoor 
slechts enkele dagen tijd was. Met hulp van een 
aantal gedreven AVKP vrijwilligers, die we 
daarvoor hartelijk willen danken, hebben we de 
klus kunnen klaren. Gezien de flinke omvang van 
veel van de sporen was het behoorlijk aanpoten 
geblazen.  

 
AVKP- ers in actie. Foto Udens Weekblad 

 
De scherven aardewerk die uit de sporen kwamen 
zijn, onder voorbehoud, te dateren in de 11

de
, de 

12
de

 en de 13
de

 eeuw. Alle voor die tijd kenmer-
kende soorten als Andenne, Pingsdorf, Paffrath, 
Elmpt en proto-steengoed zijn in meer of mindere 
mate vertegenwoordigd. Naast deze scherven ble-
ken de sporen veel ijzerslakken en verbrandde 
keien te bevatten. Opnieuw bewijs dat er in het ge-
bied op grote schaal ijzer geproduceerd is want 
ook tijdens de al eerder genoemde onderzoeken 
zijn flinke hoeveelheden ijzerslakken aangetroffen. 
De ijzeroer die daarvoor nodig was kon langs de 
Peelrandbreuk, op slechts een halve kilometer af-
stand van de vindplaats, verzameld worden. Het 
viel op dat praktisch alle slakken afkomstig waren 
uit de sporen in het westelijke gedeelte van de 
sleuf terwijl de sporen aan de oostelijke kant juist 
weer veel klonten leem bevatten. De scheidslijn 
tussen beide zones leek te worden gevormd door 
een ondiepe greppel met een ernaast gelegen 
strook van veldkeien, mogelijk het restant van een 
pad. Gezien de aard van de sporen en het 
vondstmateriaal zijn wellicht erven en mogelijk ook 
structuren aangesneden maar de beperkte breedte 
van de sleuf maakt het onmogelijk om daar nu met 
zekerheid uitspraken over te doen. Een fraaie 
stortvondst betrof een prachtig bewerkte bronzen 
sleutel die voorlopig als Karolingisch gedateerd is. 
De sleutel is eigenlijk veel te fraai om voor 
alledaags gebruik gediend te hebben en er is al 
geopperd dat deze mogelijk afkomstig is van een 
reliekschrijn of van een ander object met een 
bijzondere status. Er was ook nog een Romeinse 
vondst en wel een Sestertius die boven uit een 
spoor kwam. Het was de enige vondst uit die 
periode.  
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De Karolingische sleutel 

 
Hoe nu verder? Uiteraard zijn wij van mening dat 
een vlakdekkende opgraving van het plangebied 
meer dan gerechtvaardigd is. Hier ligt waarschijn-
lijk de middeleeuwse oorsprong van Uden met een 
ijzerproductie van, voor de regio, ongekende 
schaal. De grote hoeveelheid houtskool die men 
nodig had voor het stoken van de ijzerovens zou 
wel eens de verklaring kunnen zijn voor de  ont-
bossing van de Maashorst die de oorzaak was van 
het ontstaan van de grote heidevelden aldaar. Een 
opgraving zou dan ook tot veel nieuwe informatie 
kunnen leiden over een periode uit de Udense 
geschiedenis waar nauwelijks iets over bekend is. 
Gelukkig is het belang van de site inmiddels ook 
tot de gemeente doorgedrongen en men wil 
serieus gaan bekijken wat er in dit stadium nog 
mogelijk is. De werkgroep archeologie zal mee-
denken in dit proces. 
Nota Bene: Terwijl we bezig waren met ons onder-
zoek werden we aangesproken door een omwo-
nende die ons vertelde dat hij een complete pot 
gevonden had tijdens het uitgraven van een bouw-
put naast de al eerder gememoreerde kantine. De 
pot, die hij ons direct schonk, heeft sindsdien al 
voor veel hoofdbrekens gezorgd. Het met zand 
gemagerde baksel, hand gevormd met nage-
draaide rand, doet zeker (laat) middeleeuws aan 
maar het uiterlijk is compleet afwijkend van alle uit 
ons land bekende aardewerkvormen uit die tijd.  
 

 
De raadselachtige pot 

Geraadpleegde deskundigen denken aan een grap 
en vermoeden dat de pot van elders afkomstig 
moet zijn. Gezien uiterlijke staat ervan lijkt het in 
ieder geval wel een bodemvondst te zijn geweest 
en het gedetailleerde verhaal van de vinder over 
de vindplaats en de vondstomstandigheden komt 
plausibel over. Als iemand dit type pot (her)kent en 
er meer over weet te zeggen, dan horen we dat 
uiteraard graag! 
 
Uden Munterweg 

 
Veldlopen aan de Munterweg 
 

Onlangs heeft de werkgroep archeologie een ak-
ker aan de Munterweg belopen. De activiteit was 
tevoren aangekondigd in het Udens Weekblad en 
geïnteresseerden waren uitgenodigd mee te lopen. 
Dit leidde tot een opkomst van niet minder dan 18 
deelnemers waaronder 5 kinderen. Ondanks de 
niet al te gunstige omstandigheden werd er en-
thousiast gezocht en geraapt. De vondst van de 
dag was een flink fragment van een kling van 
import-vuursteen daterend uit het midden- of late 
Neolithicum. (determinatie: Nico Arts) 
 

 
Fragment van geretoucheerde kling uit het Neolithicum 

 
Goof van Eijk  
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LANDSCHAPSONDERZOEK IN HET DOMMELDAL 
 
 
In het jaar 2000 is bij de wijk Heesterakkers in 
Eindhoven een pijpleiding onder de Dommel door 
gelegd. Uit de stort van de twee 8 meter diepe 
kuilen die daarvoor werden gegraven zijn toen een 
reeks botten (waaronder die van mensen) en een 
kleine hoeveelheid aardewerkscherven uit de ijzer-
tijd gevonden. De botten dateren blijkens de C14 
dateringen uit de late bronstijd, ijzertijd en Ro-
meinse tijd. Als vrijwilliger doet de fysisch geograaf 
Walter Schoenmakers uit Eindhoven een bodem-
kundig onderzoek om te leren uit welke laag de 
vondsten afkomstig kunnen zijn. Op 4 maart 
hebben ook enkele fysisch geografen van de 

Universiteit van Utrecht het gebied bezocht. 
Daarbij zijn ook elders in de nabije omgeving 
enkele boringen gedaan. Het blijkt dat er zich in 
het Dommeldal onder het maaiveld een fossiel 
landschap bewaard wordt dat bestaat uit een 
complex geheel van oude meanders, sliplagen en 
veenpakketten. Dit is niet alleen voor fysisch geo-
grafen interessant, maar beslist ook voor archeo-
logen. In het Dommeldal zijn immers op meerdere 
plekken archeologische vondsten gedaan die 
meestal dateren van de bronstijd tot en met de 
Romeinse tijd. Wellicht krijgt het onderzoek van 4 
maart op korte termijn een vervolg. 

 
 
 
 
 

OPROEP: DOE DE DOMMEL 
 
 

Op zondag 1 juni 2014 vindt het jaarlijkse festival 
‘Doe de Dommel’ plaats. Tijdens die dag worden 
op verschillende plekken allerlei aspecten van 
deze beek toegelicht. Al vele jaren lang doen ook 
archeologen mee, dit jaar gebeurt dat in en bij het 
Milieu Educatie Centrum aan de Genneperweg in 

het zuiden van Eindhoven. Er worden archeo-
logische vondsten getoond die in het beekdal 
gevonden zijn en er wordt informatie gegeven over 
het botanisch onderzoek van veen uit het 
Dommeldal. 

 
 
 
 
 

TENTOONSTELLING ‘ZONDER BOER GEEN VOER’ NU IN GEMERT 
 

 

 
Van 1 april tot 14 november is in het Boeren-
bondsmuseum in Gemert een tijdelijke tentoon-
stelling ingericht over 5000 jaar boerenverleden. 
De tentoonstelling is gezamenlijk geörganiseerd 
door SAS, ZLTO, AVKP en Heemkundekringen. 
 

"Zonder boer geen voer" is een tijdelijke 
tentoonstelling over de archeologie van 5000 jaar 
boerenverleden aan de Rand van De Peel. Doel 
van de tentoonstelling is voor een breed publiek 
het verhaal te vertellen over het boerenverleden 
aan de hand van de resultaten van archeologisch 
en historisch onderzoek en hedendaagse ontwik-
kelingen. Het verhaal wordt geïllustreerd met vond-
sten uit Peelland. Parallel aan de tentoonstelling 
worden nevenactiviteiten georganiseerd zodat de 
tentoonstelling en het thema breed onder de 
aandacht komen bij bewoners en bij recreanten die 
in de regio verblijven. 
Boerenbondsmuseum, Pandelaar 106, 5421 NJ 
Gemert-Bakel www.Boerenbondsmuseum.nl 

  

http://www.boerenbondsmuseum.nl/
http://www.peelnetwerk.nl/upload/images/fotos zonder boer geen voer.jpg
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UITNODIGING ARCHEOREIS NAAR BELGIË 
 
 
Beste leden, 
 
Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 september 
staat er weer een ArcheoReis op het programma 
in samenwerking met Aktiva Tours uit Valken-
swaard. Dit keer naar enkele oude steden in België 
en Frankrijk. Nu al staat vast dat hier voldoende 
belangstelling voor is. 
 
Voorlopig zijn dit de uitgangspunten: 

 Uitvoering: Aktiva Tours Valkenswaard 

 Stedentrip: Ieper, Kortrijk, Doornik en Lille 
(krenten uit de pap); 

 Drie daagse: van VR 8.00 uur tot ZO 20.00 uur 

 Vertrek: Eindhoven 

 Vervoer: Minibusjes 

 Low budget: ca. € 225,-- p.p. 

 Halfpension: dit is overnachting + ontbijt + 
avonddiner 

 Lunch: naar eigen keuze en rekening 

 Verblijf: keurig basic; in éénpersoons kamers 
wordt voorzien; 

 Maatwerk: toegesneden op de AVKP 
medereizigers; 

 Te bezoeken: rondtour WOI sites o.l.v. lokale 
gids, archeo-historische musea, historische 
high-lights  

 Entreegelden: niet inbegrepen in reissom dus 
voor eigen rekening 

 
Wij kunnen zelf vooraf aangeven hoe het program-
ma er uit gaat zien en welke sites, historische 
gebouwen en musea wij willen bezoeken. Als je 
interesse hebt om het programma mee vorm te 
geven of je hebt tips voor deze reis, dan hoor ik dit 
graag en krijg je een reactie. 
 
Er volgt in juni / juli een definitief aanbod en een 
aanmeldingsdocument van Aktiva Tours voor deze 
reis. 
 
Vriendelijke groet, 
Herbert Vorwerk 
havorwerk@gmail.com  

 
 
 
 
 

EXCURSIE ’S-HERTOGENBOSCH ZATERDAG 7 FEBRUARI 2014 
 
 
De excursie begon iets anders, met samenkomst 
op het station in Den Bosch ipv in Eindhoven. 
Natuurlijk eerst met een kop koffie en stukje 
taart/Bosche bol voor de lief-
hebbers om 11 uur. Het waaide 
behoorlijk, maar af en toe een 
lekker zonnetje. Twee niet-leden 
zijn meegegaan: een vrijwilliger 
van Eindhoven museum, en een 
introducé van Gonnie. 
 
Na de koffie en taart op weg naar 
het Brabants Museum. Ieder kon 
zijn daar zijn eigen route kiezen, 
hoewel de meesten toch eerst de 
archeologische afdeling bezoch-
ten. Daar stonden een paar leuke 
interactieve spullen voor kinderen, 
om mee te spelen of van te leren. 
De indeling van de afdeling was 
mooi, maar viel mij wel wat tegen. 
Weinig uitleg van wat er tentoon-

gesteld was. Men beperkte zich tot bijvoorbeeld: 
vaatwerk uit een graf, en er werd niet bij gezegd 
wat dat aardewerk nu precies was. De bronzen 

schat van Uden is ook niet meer 
tentoongesteld. Vanuit het Brabants 
Museum kun je doorsteken naar het 
Stedelijk museum, wat een aantal 
liefhebbers ook gedaan heeft. 
 
Daarna was het tijd om naar het 
Jeroen Bosch Art Center te lopen. 
Het center is gevestigd in een oude 
kerk. 
Men vertelde ons dat het beste eerst 
de film bekeken kon worden, en 
daarna boven in de toren te 
beginnen met de tentoongestelde 
werken. 

mailto:havorwerk@gmail.com
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De film ging over het leven en de ideeën van 
Hieronymus Bosch. Daarna met de lift naar boven. 
Lekker hoog: 5

e
 verdieping! Vanuit de toren is er 

een mooi uitzicht op de Sint Jan. 
 

 
 
Vandaar via een ijzeren wenteltrap naar beneden, 
langs alle vier verdiepingen. Op elke verdieping 
een paar werken. De ruimte is niet zo groot, alles 
in de toren, de lift ging er ook nog door, en dan die 
wenteltrap. 
 

 

Beneden in de kerk onder het filmdoek staan nog 
een paar vitrines met archeologische vondsten. 
Achterin lagen de tekeningen en studies uitgestald. 
Alle tentoongestelde werken zijn niet de echte, 
maar kopiën. 
Net voor de tekeningen is een trapje, waarmee je 
in de kelder van de kerk komt. Daar ga je eerst 
over een bruggetje over de Dieze (nagemaakt, ziet 
er erg leuk uit!), je hoort het water en rumoer om je 
heen. 
 

 
 
En voorbij dat bruggetje, door een klein deurtje, en 
kom je in het atelier van Jeroen Bosch.  
 

 
 
Dat was wel het einde van de tentoonstelling, en 
onze excursiedag. Een leuke dag, met een bezoek 
aan het Brabants museum, en het Hieronymus 
Bosch Art Center.  
 
Winnie van Vegchel 
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OPROEP WERKGROEP WIMA 
 
 
Na diverse oproepen heeft een aantal AVPK-leden 
zich aangemeld om actief te worden binnen het 
werkgroepje innovatieve meetmethodes voor de 
archeologie. Wil iedereen die dat nog niet via de 

email gedaan heeft dat alsnog doen ? Ik ben het 
overzicht van aanmeldingen een beetje kwijt. 
Mijn emailadres is: seinen@iae.nl  
 
Groeten van de WIMA 

 
 
 
 

BELEID UIT DE REGIO EN RO-GROEP 
 
 
Verschillen in gemeentelijk beleid; hoe alert 
zijn we?  
De meeste gemeenten hebben inmiddels een 
eigen archeologiebeleid. Een goede zaak, zo op 
het eerste oog. Echter als we naar de inhoud van 
dat beleid kijken en vooral naar de vertaling 
daarvan in bestemmingsplannen, stemt dat minder 
vrolijk. Omdat gemeenten verplicht waren oude 
bestemmingsplannen te actualiseren, zijn er in 
hoog tempo veel nieuwe bestemmingsplannen 
vastgesteld. Met soms zo moeten we constateren 
onvoldoenden bescherming voor archeologie. Zo 
worden bijvoorbeeld allerlei vrijstellingen voor 
archeologisch onderzoek, waarmee het eigen be-
leid sterk wordt uitgehold. Helaas blijken slecht in 
een deel van de gemeenten archeologische werk-
groepen en heemkundekringen daar kritisch naar 
te hebben gekeken en zo nodig aan de bel ge-
trokken. We willen daarom nogmaals bena-
drukken hoe belangrijk een ‘archeologische 
waakhond’ is voor elke gemeente. 
Die rol als waakhond blijft ook nodig voor te 
verlenen omgevingsvergunningen. De praktijk leert 
dat bepalingen voor archeologie niet of onvol-
doende in vergunningen worden opgenomen. 
Beoordelingen worden door de gemeente zelf 
gedaan, zonder deskundig advies aan de regio-
archeoloog te vragen. Wij zouden graag zien dat 
binnen gemeentelijk beleid de functie van een 
(regio)archeoloog als onafhankelijk adviseur ver-
sterkt wordt en zullen daar, als de nieuwe colleges 
van B&W in functie zijn, naar alle gemeenten een 
brief over sturen. 
 
Ploegdiepte Eersel 
De afgelopen weken stonden in het Eindhovens 
Dagblad stukjes met als kop ‘Ploegen mag in 
Eersel van archeologen een stuk dieper. Ondui-
delijk is wie dat bericht heeft aangeleverd. Een 

naar onze mening nogal eenzijdig bericht. Annie 
Biezen van de heemkundekring De Acht 
Zaligheden en contactpersoon voor de AVKP 
maakte zich daar erg boos over. Ze heeft ervoor 
gezorgd dat een paas dagen later ook de vraag-
tekens bij dat onderzoek in de krant kwamen. 
Annie stelt, en dat steunen wij als AVKP. dat we 
eerst het definitieve rapport willen afwachten. Dat 
was zelfs bij de gemeente nog niet bekend. De in 
het krantenartikelgenoemde diepte van 41 cm die 
als verstoord geldt, is een gemiddelde. Er kunnen 
dus ook op 30 cm nog niet verstoorde archeo-
logische resten zitten’, Pas op basis van het 
volledige rapport kan beoordeeld worden of 
uitgaan van een gemiddelde verantwoord is. Dit te 
meer omdat het onderzoek geen aselecte steek-
proef was. Boeren hebben zelf kunnen aange-
geven welke delen van hun grond onderzocht 
zouden worden.  
De Raad van State oordeelde eerder dat Eersel de 
ploegdiepte op dertig centimeter moest laten totdat 
een andere diepte onderbouwd kon worden. Het is 
dus afwachten of het definitieve rapport die 
onderbouwing biedt. Wij, heemkundekring en 
AVKP willen het liefst in goed overleg met 
gemeente en ZLTO tot een nieuw besluit komen. 
We willen boeren niet onnodig hinderen, maar wel 
erfgoed zo goed mogelijk voor de toekomst 
bewaren.  
 
Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 
Het verzoek in onze zienswijze om het gemeen-
telijke archeologiebeleid ook te laten gelden voor 
agrarische bouwblokken is door de gemeente 
overgenomen. We hebben samen met ZLTO een 
voorstel aan B&W gedaan om de daardoor 
ontstane onderzoeksplicht zo efficiënt  mogelijk te 
regelen. We gaan daarover in overleg met de 
gemeente en zullen melden wat dat oplevert.  

  

mailto:SEINEN@IAE.NL
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
01 januari tot en met 24 maart 2014. 
 
Boeken. 
Schenkingen van François van den Dries. 
Beschrijving van de verzamelingen in het 
Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen 4 . 
Gewoon Aardewerk. 
Uit de Romeinse legerplaatsen en de bijbehorende 
grafvelden te Nijmegen. 
Door. P. Stuart. 
1963 herdruk okt 1977. 
 
Beschrijving van de verzamelingen in het 
Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen 8. 
Een Romeinsgrafveld. 
Uit de eerste eeuw te Nijmegen. 
Onversierde terra sigillata en gewoon aardewerk. 
Door. P Stuart 1977. 
 
Desrcription of the collections in the Rijksmuseum 
G.M.Kam at Nijmegen. 
The bronze Vessels. 
By Maria H.P. den Boesterd. 
1956. 
Incl. Spectrochemical analyses of the Bronnze 
Vessels. 
Maria H.P. den Boesterd and Elly Hoekstra. 
Leiden  E.J. Brill 1966. 
 
Ethnic Identity and  Imperial Power. 
The Batavians in the early Roman Empire. 
Nico Roymans. 
Archeological studies 10.  
Amsterdam 2004. 
 

Studies in prae en protohistorie 7 
Images of the past. 
Studies on ancient societies in North- West Eu-
rope. 
Nico Roymans en Frans Theuns red. 
Amsterdam 1991. 
 
Tijdschriften. 
In Brabant.  
Jaargang 5 nummer 1. 
Van Staats – Brabant naar Bataafs -  Brabant naar 
Departementen naar Noord Brabant. 
Waalre rond 1900. 
 
Westerheem 63-1 
De vrijwilliger in tijden van crisis.  
 
Rapporten 
BAAC rapport A – 13 0196 
Son Nieuwstraat 31 
Archeologische begeleiding conform protocol 
opgraven 
Auteur: drs. M. Trump, drs. J.F. van der Weerden 
Status : definitief. 
Februari 2014 
Conclusie: Het in het rapport beschreven onder-
zoek is een goed voorbeeld hoe de samenwerking 
tussen bevoegde overheid, archeologen en aan-
nemer door meerdere oorzaken niet het gewenste 
effect heeft. De werkwijze is ontoereikend geweest 
om de hoge archeologische resten goed in kaart te 
brengen.  

 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Memoriaal der dorpen Gerwen, Nuenen en 
Nederwetten. 
Door. A.M. Frenken 
Uitgave 1948, Uitgave van het provinciaal 
Genootschap voor Kunsten en Wetenschap in 
Noord Brabant. 
 
In elk parochiearchief behoort volgens voorschrift 
een Memoriaal (liber memorialis) aanwezig te zijn, 

waarin alle gedenkwaardighede zaken, in de 
parochie voorgevallen, worden opgetekend. 
Van drie parochies zal men de voornaamste 
gedenkwaardigheden in dit boek bijeen vinden.  
Vandaar de gekozen titel. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 



12 

STAP TERUG IN DE TIJD: EXPOSITIE HUIZEN OP HABRAKEN 
 
 

Tot en met 25 mei vindt in museum het Oude Slot in Veldhoven een 
expositie plaats over Huizen op Habraken. Centraal in deze expositie 
staan de recente opgravingen op Habraken Veldhoven. Tijdens deze 
opgraving werden verschillende Neolithische huizen aangetroffen, wat 
uniek is op de Brabantse zandgronden. 
 
Aan deze expositie zijn de volgende museumactiviteiten gekoppeld: 
27 april  workshop ‘Leer werken als een archeoloog’ voor kinderen; 
04 mei  demonstratie ‘Gereedschap van vroeger’ voor kinderen; 
10 mei  workshop moederdaggeschenk ‘Maak sieraden zoals in de 

 Middeleeuwen’ voor kinderen; 
18 mei Lezing ‘Huizen op Habraken’ van Johan van Kampen, één van 
de archeologen die de opgraving heeft uitgevoerd (Johan van Kampen). 
 
Meer info en aanmelden kan op www.museumoudeslot.nl  
Openingstijden museum: woensdag t/m zondag van 13 tot 17 uur. 

Tekening : Mikko Kriek        Jeanne-Marie Vroomans 
 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
ANBI-status AVKP 
Vanaf 15 maart heeft de AVKP de status als cultu-
rele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Voorheen had de Stichting Steun AVKP die status, 
die is nu ingetrokken. 
Erkenning als culture ANBI betekend dat parti-
culieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 
keer het bedrag van een gift mogen aftrekken. 
Ondernemingen die vennootschapsbelasting beta-
len mogen hun gift 1,5 keer aftrekken. Kosten, die 
je voor de AVKP maakt en niet vergoed krijgt 
gelden ook als gift. Die kosten moet je uiteraard 
wel aan kunnen tonen. 
 
Regio ’s-Hertogenbosch aangehaakt bij AVKP  
In overleg met de AWN-afdeling Nijmegen is de 
regio Den Bosch en omgeving aan onze afdeling 
toegevoegd. Noordoost Brabant valt onder de 
regio Nijmegen. Oss en Cuijk hebben ook vaste 
contacten met die afdeling. Den Bosch was 
eigenlijk een beetje een ‘weesgebied’, ook al om-
dat er inhoudelijk weinig raakvlak is tussen Nijme-
gen en Den Bosch. De Archeologische Werkgroep 
van Vrienden van Den Bosch had zich al aan-
gesloten bij de AVKP. Dat gaat nu voor het hele 
gebied gelden. We gaan binnenkort de AWN-leden 
in Den Bosch en omgeving benaderen en gaan 

ook contacten leggen met de heemkundekringen 
in dat gebied.  
Tijdens ledenvergadering is ook gesproken over 
Midden Brabant. Daar is al lang geen actieve 
AWN-afdeling meer en de daar wonende AWN-
leden zijn ondergebracht bij de AVKP. We gaan. 
op termijn, ook daar heemkundekringen actief 
benaderen en hopen daarmee een kern van 
nieuwe actieve mensen voor Midden Brabant te 
kunnen mobiliseren.  
 
Dag van de Brabantse Archeologie een jaar 
uitgesteld 
Op onze ledenvergadering is kritisch gereageerd 
op een entree van 10 euro voor de Dag van de 
Brabantse Archeologie. Dat is overgebracht aan 
de organisatoren van die dag (Erfgoed Brabant, 
NBAG, BAAC en wijzelf). Met pijn is besloten de 
dag een jaar uit te stellen. Zonder entree was het 
financieel niet haalbaar of zouden we flinke con-
cessies moeten doen aan de kwaliteit van die dag. 
Dat wilden we niet. Die eerste dag moet een 
‘klapper’ zijn, het begin van een traditie waar 
mensen naar terug willen komen. Daarom noemen 
we nu liever meer tijd om op zoek te gaan naar 
externe financiering en sponsoring. 
 

http://www.museumoudeslot.nl/
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ArcheoHotspots  
De nieuwe erfgoedwerkplaats wordt een van de 
drie eerste pilots in een landelijk project voor het 
ontwikkelen van ArcheoHotspots. Het landelijk pro-
ject is per 1 april echt van start gegaan. Er is een 
projectcoördinator aangesteld en op 10 april vindt 
in het Allard Pearson Museum de kick-off bijeen-
komst plaats.  
Het project sluit goed aan bij de publieksfunctie 
van de nieuwe locatie. Een open werkplaats 
(archeolab) is een van de onderdelen van zo’n 
hotspot. Als aanvulling daarop wordt een ‘archeo-
community’ ontwikkeld (gebruik van sociale media) 
en een ‘archeoscope’ (interactie kaart over 
archeologisch onderzoek). AVKP-leden zullen een 
actieve rol gaan spelen in het ontvangen van 
bezoekers en het geven van informatie. We ver-
wachten dat de open werkplaats en Archeohotspot 
de belangstelling voor archeologie van stad en 
regio verbreed en mogelijk ook nieuwe leden 
oplevert. 
 
Algemene Ledenvergadering AVKP 19 maart 
Met een aardige opkomst van zo’n veertig leden 
begon de jaarvergadering rond 20 uur. Eerst het 
formele gedeelte, de jaarvergadering zelf. Tonnie 
van de Rijdt behandelde, zoals altijd de punten 
snel maar zorgvuldig. Het jaarverslag en de kas 
zijn op orde. De regio wordt uitgebreid met de 
gemeenten richting Den Bosch. Het introductie-
boekje voor nieuwe leden is geactualiseerd. En bij 
de peiling naar de hoogte van het entreegeld voor 
de Dag van de Brabantse Archeologie blijkt 10 
euro te veel. Zeker voor gezinnen. De leden 
stemmen in met de herbenoeming van Winnie van 
Vegchel als secretaris en Auke Langhout als 
penningmeester. En zo kunnen we weer een jaar 
verder.  

De lezing is altijd het tweede deel van de 
jaarvergadering. Peter Seinen en Herbert Vorwerk 
geven een toelichting op de nieuwe Werkgroep 
Innovatieve Meettechnieken voor de Archeologie.  
Samen met Bas Verbeek speurt de werkgroep met 
grondradar naar de verstoringen in de bodem. 
Eerst zigzaggend met een groot apparaat over 
bijvoorbeeld een akker of binnenplaats van een 
kasteel. Daarna worden verticale ‘plakjes’ infor-
matie samengevoegd tot horizontale ‘plakjes’. 
Hieruit is bijvoorbeeld een beek te herleiden, zelfs 
op verschillende dieptes. Deze pionierende werk-
groep is nog op zoek naar nieuwe leden. 
Aanmelden kan bij Peter Seinen via 
awnafdeling23@gmail.com 
 
Ook de derde helft is een avontuurlijk. Bij de borrel 
heeft de historische kookclub ook dit jaar weer 
voor de hapjes gezorgd. Op het menu stonden 
kaaskoekjes, zoute krakelingen, speltbrood met 
olijven en harde kaas, hypotrimma, gevulde eieren 
met kaneel, gember en peterselie en suiker, 
heerlijke champignons en kikker-erwtenpuree met 
knoflook en verjus, toert met jonge erwtjes, munt, 
marjolein en peterselie en natuurlijk godenwijn. 
Gelukkig zijn de 
meeste (hobby)-
archeologen 
nieuwsgierig van 
aard. 
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