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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
JUNI 
Za 21 Excursie kastelen Noord Limburg* 
Zo 22 Archeoloop Aquaduct Nijmegen* 
Za 28 AVKP-regiodag 
Ma 30 Vondsten determinatie Gemert (Zonder 

Boer Geen Voer)* 
Ma 30 Bewoningsgeschiedenis en landbouw 

vanaf de late prehistorie tot de 
middeleeuwen in Peelland – Henk Hiddink 
in Gemert (ZBGV)* 

 

JULI 
Vr 4 AVKP-BBQ  
 
AUGUSTUS 
Ma 25 5000 jaar veehouderij in Zuid Oost Brabant 

– Theo de Jong in Gemert (ZBGV)* 
 
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... 
 
 

...de lezingen rond de tentoonstelling Zonder boer geen voer tot in het najaar doorlopen (pag 3) 

...Eindhoven op de voorkant staat van een atlas van 2,5 kg (pag 5) 

...Maria niet weet wat ze heeft gevonden (pag 5) 

...er veel nieuws is uit de regio (pag 7-8, 10, 11) 

...er wordt gewandeld langs kastelen in Limburg (pag 9) en langs een aquaduct in Nijmegen (pag 12) 

...de ambassadeurs van AVKP in Nuenen en Gemert actief zijn geweest (pag 14) 

...wij u vragen alert te zijn en actie te nemen als de grond te veel wordt verstoord (pag 15) 

...u welkom bent op de AVKP barbecue op 4 juli (pag 16) 

...uw zomervakantie kan beginnen met leestips op pagina 17 en vakantietips op pagina 18. 
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Activiteitenkalender 

 

 
  

 
 

   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

juni 2014

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 Romeinenfestival 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 AVKP-regiodag 5  12

Zo 22 Archeoloop Nijmegen 29 6 13  

Juli Juli Juli Augustus Augustus
Wk Wk Wk Wk

28 29 30 31

Ma 14  21 28  4

Di 15  22 29 5  

Wo 16 Bestuursvergadering 23 30 6

Do 17  24 31 7  

Vr 18  25  1 8  

Za 19  26  2 9  

Zo 20  27  3 10  

Augustus Augustus Augustus September
Wk Wk Wk Wk

32 33 34 35

Ma 11 18  25 1

Di 12  19 26 2

Wo 13  20 27 3 Lezing Johan Verspay

Do 14  21 28 4

Vr 15 Deadline Nieuwsbrief 22 29 5

Za 16 23 30 6 Excursie

Zo 17 24 31 7

September September September September Oktober
Wk Wk Wk Wk

36 37 38 39

Ma 8 15  22 29

Di 9 16  23 30

Wo 10 17 24 1

Do 11  18 25 2

Vr 12  19 26 3

Za 13 20 27 4

Zo 14  21 Archeoloop Hoogeloon 28  5

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Excursies 
 
21 juni Limburgse kastelen vernieuwd 
Valt het woord kasteel, dan zie je gekanteelde 
muren, omzoomd door nog hogere torens, oprijzen 
uit een modderige slotgracht. Het beeld van 
riddertoernooien en schone -geschaakte- jonk-
vrouwen vertroebeld verder je beeld. Want in de 
loop der eeuwen zijn de kastelen aangepast aan 
steeds weer hogere bewoningseisen, waardoor het 
weerbare karakter en daarmee de romantiek 
steeds meer verdween. Weliswaar staan er nog 
een paar fraaie kasteelruïnes, maar die danken we 
aan de tweede wereldoorlog, dus weg romantiek.  
In de 21 ste eeuw krijgen veel kastelen, of resten 
daarvan, weer te maken met groot onderhoud. Het 
is interessant om ter zien hoe we er tegenwoordig 
tegen aan kijken. 
Verwacht bij de kastelentocht in Limburg dan ook 
geen opgetrokken ophaalbruggen, maar meer iets 
in de stijl van Walt Disney. 

Kastelen, wat moet je er mee en hoe maak je er 
leuke dingen van voor de verwende mensen in 
onze huidige tijd. Dus ridders en jonkvrouwen 
meldt u aan voor de nieuwe romantiek in het 
Limburgse heuvelland. Onder leiding van Jonkheer 
Jelle Dekker. Het programma staat op pagina 9. 

 
Lezingen 
De lezingen in het boerenbondsmuseum in Gemert 
worden hieronder beschreven. 
 

Archeoloop 
De archeoloop gaat op 22 juni naar Nijmegen. 
Lees meer op pagina 12.  
 

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 

 
 
 
 
 

LEZINGENPROGRAMMA ZONDER BOER GEEN VOER 
 
 
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. 
Rond de tentoonstelling worden allerlei andere 
activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en de 
vondstdeterminatie. Ze vinden allemaal plaats op 
maandagavonden in het Boerenbondsmuseum, 
Pandelaar 106, 5421 NJ Gemert. 
 

Maandag 30 juni 
17.30 – 20.00 uur: Vondsten determinatie 
Vanaf 17.30 uur is er een mogelijkheid voor 
iedereen om archeologische of andere vondsten te 
laten determineren door een aantal deskundigen. 
Het kan gaan om vuurstenen voorwerpen, aarde-
werk (ook scherven), metalen voorwerpen, munten 
en allerlei andere voorwerpen die gevonden zijn en 
waarvan je wil weten wat het is en hoe oud het is.  
 

20.00 uur: Bewoningsgeschiedenis en land-
bouw vanaf de late prehistorie tot de middel-
eeuwen in Peelland. 
Lezing door Henk Hiddink senior-archeoloog bij 
VUhbs en als onderzoeker aan de VU belast met 
de uitwerking en publicatie van de opgraving 
Hoogeloon-Kerkakkers, een Romeinse villa-neder-
zetting 
In deze lezing wordt getoond hoe de mensen 
woonden en leefden, van de Brons- en IJzertijd tot 
en met de Volle Middeleeuwen (van 2000 voor tot 
1250 na Chr.). De nadruk ligt op opgravingen in 
Peelland, zoals die in Lieshout, Someren en 
Deurne, maar ook vindplaatsen elders in het Zuid-
Nederlandse dekzandgebied komen aan bod. De 
behandelde periode is lang en er vonden allerlei 
ingrijpende veranderingen plaats, zoals een eerste 
milieucrisis, de komst van de Romeinen en de 
opkomst van kerkelijke instellingen, edelen en het 
hertogdom Brabant. Tegelijkertijd was praktisch de 
hele plattelandsbevolking nog boer, zodat men 
zich soms alleen voor zover nodig aanpaste aan 
de veranderingen en zich vooral bleef richten op 
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het eigen boerenbedrijf. Het leven op de 
zandgronden was zeker niet makkelijk, maar men 
is er duizenden jaren in geslaagd hier te blijven 
wonen en landbouwen. 
 

Maandag 25 augustus 
20.00 uur: 5000 jaar veehouderij in zuidoost 
Brabant 
Theo de Jong, archeoloog van Helmond en gespe-
cialiseerd in onderzoek van dierlijk botmateriaal, 
verteld over de domesticatie en introductie van 
(slacht)vee en pluimvee vanaf de prehistorie tot 
het recente verleden. 
In het tweede deel van de avond is er een presen-
tatie over diergeneeskunde in de periode dat er 
nog geen veeartsen waren. Volksgeneeskunde 
van de beesten, tips en trucs van boeren. 
 

Maandag 29 september 
Het agrarisch gebruik en ontwikkeling van het 
landschap vanaf de Middeleeuwen 
 
Hein Vera, De ontwikkeling van het landschap 
en het boerenbedrijf 
Hein Vera verteld over de ontwikkeling van het 
landschap in de periode 1200 - 1850: bossen, 
heide en zandverstuivingen. We zien nu vooral 
maisvelden, kunstweiden en dennenbossen, maar 
dat is niet altijd zo geweest. Daarnaast komen 
innovaties in de landbouw van de 13de tot de19de 
eeuw aan de orde onder het motto: de Brabantse 
landman was niet achterlijk. En tenslotte iets over 

de rechten op gemene gronden, van 
grondheerlijkheid naar gemeentelijk grondbedrijf. 
 
Paul Thissen, Kapitaal of Boerenbonds? 
Heideontginning in de Brabantse Peel 1850-
1940 
In het tweede deel van de avond komt Paul 
Thissen aan het woord over de agrarische 
ontginning van de “woeste gronden” in de Peel en 
andere heidegebieden in de regio vanaf 1850. In 
het moderniseringsproces van het platteland werd 
de heide ontgonnen tot bos en landbouwgrond. 
Nieuwe nederzettingen verrezen op het eerder 
'lege' land. In Brabant was het de Heidemaat-
schappij die na 1890 grootschalige ontginning op 
gang bracht. Aanvankelijk bevolkten ook mensen 
uit protestantse streken de nieuwe gronden; na 
1920 domineerden de lokale landbouwers, ver-
enigd in de Noordbrabantse Christelijke Boeren-
bond. Met de wisseling in groepen die betrokken 
waren bij de heideontginningen, veranderde ook 
de aard van de gemaakte landschappen. 
 

Maandag 27 oktober 
De toekomst van de land en tuinbouw in De 
Peel. 
Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO, zal deze 
avond ingaan op de moderne agrarische bedrijfs-
voering en op de ontwikkelingen die daarin mo-
menteel gaande zijn. Hoe zal de toekomst van de 
agrarische sector er uit zien. 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ARCHEOLOGISCH CENTRUM 
 
 
Opgravingen in Eindhoven 
Net zoals op veel plekken elders in Nederland 
wordt het ook in Eindhoven weer wat drukker met 
veldwerk. Op 6 mei vond een proefsleuvenonder-
zoek plaats bij de Oude Toren in Woensel. Daar 
werden 3 sleuven gegraven. De verwachting 
bestond dat hier nog sporen van de volmiddel-
eeuwse nederzetting van Woensel zouden worden 
gevonden, maar helaas bleek de bodem nagenoeg 
geheel verstoord te zijn door bouw- en sloop-
activiteiten in de vorige eeuw. 
Drie andere opgravingen die op het programma 
staan liggen aan de Bergstraat, Vrijstraat en 
tussen de Grote Berg en de Kleine Berg (het 
Luciferterrein). Vermoedelijk zullen de eerste twee 

de komende maanden plaatsvinden, die van het 
Luciferterrein vermoedelijk pas in 2015. Ook de 
geplande ’natuurontwikkeling’ in het beekdal van 
de Dommel in het noorden van Eindhoven zal 
gepaard gaan met archeologisch onderzoek. Hier 
zal het maaiveld van een aantal percelen worden 
verlaagd en er zullen poelen worden aangelegd.  
 
Verhuizing krijgt datum 
Al geruime tijd weten we dat het Archeologisch 
Centrum Eindhoven en Helmond gaat verhuizen. 
Het nieuwe onderkomen is ‘gebouw 3’ op het 
voormalige NRE-terrein aan de Nachtegaallaan 
aan de rand van het Eindhovense stadscentrum. 
Dit gebouw heeft meerdere gebruikers; 
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archeologie zal worden ondergebracht in het 
gedeelte wat het ‘erfgoedhuis’ of ‘erfgoedcentrum’ 
zal komen te heten. De plannen voor de verhuizing 
en de verbouw worden begin september aan de 
gemeenteraad voogelegd. De aanpassing/verbou-
wing zal in januari 2015 worden opgeleverd, 
onmiddellijk daarna zal de verhuizing beginnen.  
 
Expeditie Steentijd naar Eindhoven 
De al enkele jaren rondreizende tentoonstelling 
over de (bijna) eerste boeren van Nederland 
(‘Expeditie Steentijd’) zal ook Eindhoven aandoen. 
Deze tentoonstelling gaat over de zogenoemde 
‘Vlaardingen’-cultuur, waarvan ook in onder andere 
Meerhoven overblijfselen zijn gevonden. De 
tentoonstelling zal worden aangepast/uitgebreid 
met gegevens en vondsten uit Eindhoven en zal in 
september worden geopend in het Milieu Educatie 
Centrum te Eindhoven. De tentoonstelling zal daar 
enkele maanden blijven staan. 
 
Atlas verstedelijking Nederland 
Op 23 mei verscheen onder redactie van Reinout  
Rutte en Jaap Evert Abrahamse bij uitgeverij Thoth 
in Bussum de ‘Atlas van de verstedelijking in 
Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling.’ Een 
week daarvoor gaf Abrahamse hierover al een 

prestatie tijdens de 
‘Contactdagen Mid-
deleeuwen voor 
Belgische en Ne-
derlandse Archeo-
logen’ in Leiden. Op 
de omslag van de 
2,5 kg zware atlas 
staat de groei-plat-
tegrond van Eind-
hoven. De atlas is 
van groot formaat 
en heeft 335 blad-
zijden. In deze 
mooie atlas komen 
de 35 voor wat in-
wonertal grootste hedendaagse steden van 
Nederland aan de orde. Hier horen ook Eindhoven 
en Helmond bij. Het mooie van deze atlas is niet 
alleen de vormgeving en de illustraties, maar ook 
dat er allerlei vergelijkingen tussen de steden 
worden gemaakt. Uiteraard zijn er wel wat minie-
me puntjes van kritiek. Voor wat betreft Eindhoven 
worden bijvoorbeeld de radiale uitvalswegen (blz. 
63) onvolledig weergegeven en wordt de 
ontwikkeling van de stad (blz. 65) een eeuw te laat 
gestart.  

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERP 
 

 
Wie weet wat dit voor een voorwerp is?  
Deze Art facte is gevonden bij de middeleeuwse toren aan de Tomakkers te Nuenen in 2013.  
Mail je reactie naar Maria Brokken: mbrokken@onsnet.nu  
 
Maria Brokken  
 

  

mailto:mbrokken@onsnet.nu
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

 
 
 
 

  

 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Waalre – Meester Slootsweg (proefsleuven) ?? Zomer 2014 
Breugel – Van den Elsenstraat 
(archeologische sloopbegeleiding) 

ADC? Juni-juli 2014 

Best – Nazarethstraat (proefsleuven en 
archeologische begeleiding) 

IDDS Zomer 2014 

Lage Mierde – Richelpad (archeologische 
begeleiding) 

ADC? Zomer 2014 

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

Someren – Somerense Vennen (opgraving) ? 2014 

Wintelre - Kreiel 14 (archeologische 
begeleiding) 

ArcheoPro? 2014 

Son – Betonson (archeologische 
begeleiding) 

BAAC 2014 

Soerendonk – Hof van Cranendonck 
(proefsleuven en opgraving) 

?? 2014-2015 

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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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 

Beleid en geschiedenis in Boekel 
Op 26 maart 2014 heeft de gemeenteraad van 
Boekel het gemeentelijk archeologiebeleid vastge-
steld. De stukken zijn digitaal te raadplegen op 
http://www.boekel.nl/inwoner/archeologiebeleid_38
91/ 
 
De Boekelse geschiedenis vanaf de prehistorie tot 
1500 met de aangetroffen archeologische vond-
sten, is beschreven in twee nummers (44 en 45) 
van de Wanmeule, het verenigingsblad van de 
Heemkundekring Sint Achten op Boekel. De arti-
kelen zijn op internet te downloaden via de site 
www.academia.edu. Trefwoorden wanmeule en 
academia zijn voldoende om ze te vinden.  
Martha van Eerdt 
 

Opgraving De Luistruik Nuenen sneller 
klaar dan gedacht 
Tussen 10 en 25 april heeft BAAC bv in de 
uitbreidingswijk De Luistruik in het centrum van 
Nuenen en recht tegenover de middeleeuwse 
kerklocatie op de Tomakker, een opgraving 
uitgevoerd. Omdat het gebied op een hoge oude 
akker lag en er bij de proefsleuven al bewonings-
sporen waren aangetroffen, was de verwachting 
hier om volop bewoningsresten aan te treffen uit 
de late prehistorie tot en met de Middeleeuwen. 
Tijdens de opgraving werd echter duidelijk dat er in 
het verleden flink met zand is gesleept in het 
gebied. Het ziet ernaar uit dat in de Nieuwe tijd de 
hoge dekzandrug met oude akker deels is 
ontgraven en is afgeschoven naar de lagere delen. 
Bewoningssporen zijn daardoor vrijwel volledig 
verdwenen. Dat ze hier echter wel volop aanwezig 
zijn geweest, blijkt uit enkele laaggelegen depres-
sies onder de oude akker en op de hoge rug. Deze 
opvallend lage delen of zonken zaten nog wel vol 
met uitstekend bewaard gebleven paalsporen en 
kuilen, en tevens twee waterputten daterend uit de 
Late IJzertijd en Romeinse tijd. Uitwerking van de 
sporen en vondsten zal ongetwijfeld nog meer 
informatie opleveren over wie wanneer hier 
gewoond en gewerkt heeft. 
 
Bron: P. Weterings, 2014: Evaluatierapport A-
14.0068, Nuenen, Kerkakkers – Luistruik, Definitief 
onderzoek (BAAC), Den Bosch. 

 
Impressie van de opgraving De Luistruik met de bruine 
depressies goed zichtbaar (uit BAAC rapport). 

 

Wirwar aan sporen bij opgraving aan 
de Lindeakkers in Oostelbeers 
In januari van dit jaar heeft RAAP adviesbureau 
een opgraving uitgevoerd aan de Lindeakkers 21 
in Oostelbeers in verband met de geplande nieuw-
bouw van twee woningen. Meteen na de aanleg 
van de proefsleuf over het bouwblok werd duidelijk 
dat het terrein vol lag met sporen, waarop besloten 
werd om meteen het hele bouwblok op te graven.  
In het vlak zijn een fors aantal archeologische 
grondsporen aangetroffen. Deze bestaan onder 
meer uit 91 paalsporen, 18 kuilen en 20 greppels, 
maar er zijn ook funderingsresten, vloeren, water-
putten en dergelijke opgetekend. De sporen date-
ren alle uit de Nieuwe tijd, maar daarbinnen kun-
nen ze in de 16

e
, 17

e
, 18

e
, 19

e
 en 20

e
 eeuw 

(recent) worden geplaatst. De opgraving heeft 
sporen van bewoning en extensief landgebruik uit 
de Nieuwe tijd opgeleverd, die in drie fasen kun-
nen worden verdeeld. Aanvankelijk, in de 16e 
eeuw, ligt het plangebied op de grens van twee 
percelen en wordt doorsneden door een houtwal 
(fase 1). Er was een doorgang in de houtwal. Het 
is niet bekend waarom hier een doorgang was. 
Diende die enkel om van het ene perceel naar het 
andere te komen, gaf die ook toegang tot een erf, 
of had de doorgang een andere functie? In de 17e 
eeuw of 18e eeuw vond de eerste zichtbare 
bebouwing in het plangebied plaats (fase 2). Het is 
onduidelijk of het gebouw een woonhuis, kleine 
boerderij, of ambachtswoning was. Vanwege de 
kleinschaligheid van het onderzoek kunnen deze 
vragen niet goed worden beantwoord. Bij het 
gebouw was mogelijk een bijgebouw of een 

http://www.boekel.nl/inwoner/archeologiebeleid_3891/
http://www.boekel.nl/inwoner/archeologiebeleid_3891/
https://www.academia.edu/
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eenvoudig hekwerk of iets dergelijks. De houtwal 
werd in deze periode gedeeltelijk gedempt en 
verplaatst. Het is echter onduidelijk of er een 
doorgang in de houtwal aanwezig bleef. Het 
gebouw werd in de 19

e
 eeuw gesloopt (fase 3). 

Onbekend is of het gebouw elders op het perceel 
werd opgebouwd. Op het kadastrale minuutplan 
staat op of in de nabijheid van het plangebied 
weliswaar een gebouw afgebeeld, maar het is 
onbekend of dit het opgegraven gebouw betreft. 
Dit is te wijten aan de slechte mogelijkheid tot 
registratie van historische kaarten. Het verschijnen 
van de eerste waterput in het plangebied in deze 
periode, kan een aanwijzing zijn voor het elders 
opnieuw oprichten van het gebouw. In de late 
18e/vroege 19e eeuw was de eerste waterput in 
het plangebied gebouwd. Onduidelijk is of voordien 
ook waterputten in het plangebied zijn geweest, 
vanwege het geringe onderzochte oppervlak. Er 
zijn in de 19e eeuw en (vroege?) 20

e
 eeuw nog 

twee waterputten in het opgegraven areaal 
gebouwd. 
 
Bron: X.C.C. van Dijk, 2014: Archeologisch 
onderzoek aan de Lindeakkers 21 in Oostelbeers, 
gemeente Oirschot. Een proefsleuvenonderzoek 
en opgraving (RAAP rapport 2842), Weert. 
 

 
Het alle-sporen-overzicht van de opgraving aan de 
Lindeakkers (uit RAAP rapport) 

Ria Berkens 
 

Archeologisch onderzoek Somerense 
Vennen 
Er moet archeologisch onderzoek gedaan worden 
op het terrein van camping de Somerense Vennen 
alvorens daar gebouwd wordt. 
In het huidige ontwerpbestemmingsplan is te 
weinig aandacht voor de mogelijke archeologische 

vondsten aan de Philipsbosweg in Lierop. Dat 
schrijft heemkundekring De Vonder Asten-Some-
ren in een brief aan de gemeenteraad van Some-
ren. Het college van B en W vergadert dinsdag 27 
mei over de brief, aldus een gemeentewoord-
voerster. 
Er gaat de komende maanden het nodige veran-
deren op de Lieropse camping. Het zwembad, de 
kiosk, het restaurant en de receptie van de 
Somerense Vennen krijgen een centralere plek. 
Het bestaande zwembad wordt omgebouwd tot 
een binnenspeeltuin. Naast het nieuwe zwembad, 
dat kleiner wordt dan het huidige, komt een tweede 
binnenspeeltuin. Dit wordt allemaal geregeld in het 
nieuwe bestemmingsplan 
Frank de Kleijn, gevonden in het ED 
 
Reactie van de heemkundekring: Dit stukje uit de 
krant zegt nog niet een kwart van het verhaal. Het 
betreft hier namelijk een rijksbeschermd archeo-
logisch monument, waar de Rijksdienst toestem-
ming heeft gegeven archeologisch onderzoek te 
doen voorafgaand aan de nieuwbouw. En dat 
vinden wij (heemkundekring) raar, want doel van 
het Rijk is toch juist behoud van archeologie in de 
bodem, zeker bij een rijksmonument (zie de dis-
cussie rond de Oude Toren in Oostelbeers waar 
precies hetzelfde speelt). Het gaat hier overigens 
om grafheuvels (deels gerestaureerd en een 
urnenveld uit de Brons- en IJzertijd. Er is onder 
andere een gekromd zwaard en vele urnen 
opgegraven; een deel is nu te bewonderen op de 
expo in Gemert. 
Verder dringt de heemkundekring aan op compen-
satie: als er dan toch gebouwd gaat worden (waar 
dus blijkbaar vanuit Rijk al toestemming voor 
gegeven is), vragen we betere herkenbaarheid en 
toegankelijkheid van de grafheuvels. Nu liggen ze 
nogal afgelegen in een hoek en staat er deels een 
groot hek omheen. Het zou eigenlijk de camping 
nieuwe kansen bieden, maar ze doen er niets mee 
en worden door de gemeente ook niet gestimu-
leerd om dit te doen.  
Dat is kort samengevat het pleidooi vanuit de 
heem. Geen idee overigens wat B&W ermee gaat 
doen. We hebben van het bestuur nog niets 
vernomen. 
 

Sporen uit 12e eeuw in Dorpstraat 
Westerhoven 
Bij archeologisch onderzoek op de woningbouw-
locatie Dorpstraat 21 in Westerhoven zijn sporen 
gevonden van boerderijerven, bijgebouwen en 
greppels en kuilen uit de 12e en 13e eeuw.  
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Ook zijn ontginningssporen uit latere eeuwen 
aangetroffen. Volgens archeologe Ria Berkvens 
van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is het 

bijzonder dat er bewoning was op die vrij 

laaggelegen en destijds dus natte plek. 
Frank de Kleijn, gevonden in het ED 

 
 
 
 
 

KASTELENTOCHT DOOR LIMBURG 
 
 
Zaterdag 21 juni, tussen 9:00 en 18:00 
Limburgse kastelen vernieuwd. 
 
Valt het woord kasteel, dan zie je gekanteelde 
muren, omzoomd door nog hogere torens, oprijzen 
uit een modderige slotgracht. 
Het beeld van riddertoernooien en schone -
geschaakte- jonkvrouwen vertroebeld verder je 
beeld. Want in de loop der eeuwen zijn de kastelen 
aangepast aan steeds weer hogere bewonings-
eisen, waardoor het weerbare karakter en 
daarmee de romantiek steeds meer verdween. 
Weliswaar staan er nog een paar fraaie kasteel-
ruïnes, maar die danken we aan de tweede 
wereldoorlog, dus weg romantiek.  
In de 21 ste eeuw krijgen veel kastelen, of resten 
daarvan, weer te maken met groot onderhoud. Het 
is interessant om te zien hoe we er tegenwoordig 
tegen aan kijken.Verwacht bij de kastelentocht in 
Limburg dan ook geen opgetrokken ophaal-
bruggen, maar meer iets in de stijl van Walt 
Disney. Kastelen, wat moet je er mee en hoe maak 
je er leuke dingen van voor de verwende mensen 
in onze huidige tijd. Dus ridders en jonkvrouwen 
meldt u aan en aanschouw de nieuwe romantiek in 
het Limburgse heuvelland. 
 
Het wordt een drukke dag: we gaan niet minder 
dan 4 kastelen bezoeken.  
 
Programma: 
8:30 Verzamelen bij de Deken van Someren-

straat 6  
8:45 Vertrek naar Limburg (kasteel Schaes-

berg) 
10:00 Aankomst kasteel ruïne Schaesberg: 

welkomstkoffie met wat erbij 
10:15 Na aankomst rondleiding 
11:30 Vertrek naar kasteel ruïne Montfort 
12:15 Na aankomst gelegenheid tot lunch rond 

de kasteelruine met uitleg van Jelle 
13:30 Rondleiding 
14:45 Vertrek naar kasteel Daelenbroek 

15.15 Na aankomst uitleg bouwhistorie door 
Jelle 

15.45 Vertrek naar de kasteel ruïne van Kessel 
16:30 Na aankomst uitleg bouwhistorie door 

Jelle 
17.30 Vertrek uit Kessel naar Eindhoven 
18.15 Aankomst in Eindhoven 
De tijdsplanning van het programma is 
uiteraard onder voorbehoud 
 
De eigen bijdrage bedraagt 20 Euro voor leden 
en 25 Euro voor introducés 
Hiervoor krijgen jullie vervoer, welkomstkoffie, 
entreetickets en lokale gidsen. Overige kosten zijn 
voor eigen rekening 
 
In verband met de compactheid van het 
programma willen we de lunch lopend 
organiseren. Dat wil zeggen: eigen brood 
meenemen. 
 
Aanmelden via het vertrouwde emailadres: 
SEINEN@IAE.NL 
 
Deze excursie is alleen mogelijk als we voldoende 
chauffeurs met auto hebben die bereid zijn om 2 
tot 3 passagiers mee te nemen. We bieden een 
reisonkostenvergoeding van 40 Euro aan. Laat dus 
nog even weten of je bereid bent om te chaufferen. 
 
Noodtelefoon: 0641100422 
 
Hopelijk tot ziens in Limburg 
 
Adressen: 
Kasteel Schaesberg: Jan de Witplein 10, 
Landgraaf (Project bureau) 
Kasteel Montfort: Huysdijk 4, Montfort 
Kasteel Daelenbroek: Kasteellaan 2, Herkenbosch 
Kasteel Kessel: Dorpsstraat 5, Kessel (Noord 
Limburg) 

 

mailto:SEINEN@IAE.NL
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TUITPOT OPGRAVING ACACIAWEG TENTOONGESTELD 
Bericht geleend van de website van Vuhbs van 26 februari 2014  
 
Tussen 14 oktober en 6 november 2013 heeft een 
team van archeologen van VUhbs archeologie uit 
Amsterdam, een bijzondere omgrachte neder-
zetting uit de Middeleeuwen opgegraven aan de 
Acaciaweg te Someren. Zij kregen daarbij hulp van 
archeologievrijwilligers van de heemkunde-
vereniging Asten-Someren ‘de Vonder’.  
 
Een pot aan diggelen 
Bij uitgraven van een van de werkputten (wat 
gebeurt met een grote graafmachine) werden flink 
wat scherven van een pot aangetroffen. Omdat 
een deel van het zand met de scherven al op de 
stort terecht was gekomen, is vrijwilliger Leo 
Groels met een hark de stort gaan uitkammen. Dit 
leverde zo veel scherven op dat uiteindelijk een 
fraaie schenkkan kon worden gereconstrueerd. 
Vrijwilliger Peter van Bussel heeft de afgelopen 
maanden in het Archeologisch Centrum in 
Eindhoven op de woensdagavonden de pot in 
elkaar gepast en vakkundig gerestaureerd. 
De pot is een zogenaamde tuitpot met een 
schenktuit en twee oren. Deze werd tussen 1100 
en 1200 vervaardigd in een van de middeleeuwse 
pottenbakkerscentra in Zuid-Limburg (Brunssum-
Schinveld). Voordat de pot voor verder onderzoek 
teruggaat naar de VU te Amsterdam, wordt de pot 
enkele maanden tentoongesteld in het 
gemeentehuis in Someren. 
 
Adelijke hoeve uit de 12de eeuw? 
Tijdens het onderzoek werden de sporen van twee 
grote boerderijen, twee stallen, een hooimijt en 
drie waterputten blootgelegd. Opmerkelijk is een 7 
meter brede gracht die rondom de boerderij was 
aangelegd. Aan de binnenzijde van de gracht heeft 
waarschijnlijk een hoge wal gelegen.  
De bijzondere gracht en ook het grote formaat van 
de boerderijen, doet vermoeden dat het hier om 
een ‘adelijke hoeve’ gaat, die ergens tussen 1150 
en 1225 hier heeft gelegen. Misschien was het de 
residentie van de somerense ridder Hendrik Kirse 

en zijn vrouw Mabilia? Ook zou het een hoeve – zo 
blijkt uit bronnen- kunnen zijn geweest die in bezit 
was van de dochter van hertog Hendrik I (en latere 
keizerin) Maria van Brabant. Intrigerend is tot slot 
de naam van de hoeve Witvrouwenberg (1530 
‘Wijtvrouwenberch’), waar ook de aangrenzende 
weg naar is vernoemd. Zou deze naam kunnen 
verwijzen naar de zojuist opgegraven hoeve? 
 

 
 

Someren- opgraving Acaciaweg november 2013. 
Opgravingsteam bestaande uit medewerkers van 
VUhbs en vrijwilligers van de Heemkundekring 
Asten-Someren “de Vonder” poseren bij een 
middeleeuwse boomstamput, die zojuist uit de 
grond is getrokken. Tweede en derde persoon van 
links zijn respectievelijk: Leo Groels en Peter van 
Bussel. Onder links: Leo Groels harkt de scherven 
bijeen. Midden: de scherven worden als 
puzzelstukjes aan elkaar gezet, om vervolgens 
geplakt te worden.  
 
Foto’s: VUhbs en Peter van Bussel. 
VUhbs 
De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516 
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl  
 

mailto:info@vuhbs.nl
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OPGRAVINGEN EN VONDSTEN UIT UDEN  
 
 
Uden Noord fase 2 
De opgraving Uden Noord fase 2, direct ten 
noorden van het ziekenhuis Bernhoven, is 
inmiddels afgesloten. In totaal zijn door Archol 8 
Romeinse huisplattegronden, 3 waterputten en 
een aantal bijgebouwen blootgelegd. Enkele van 
de plattegronden lagen dichtbij of zelfs op de grens 
van het plangebied zodat het alle schijn heeft dat 
de nederzetting zich nog verder in noordelijke 
richting uitstrekte. Er is ook nog een klein gebied 
ten zuid oosten van het ziekenhuis onderzocht en 
daar kwam opnieuw een Romeinse huisplatte-
grond tevoorschijn.  
 

 
Uden Noord. Kolossale Romeinse huisplattegrond van 
meer dan 30 meter lang met een drie schepig 
middengedeelte en twee schepige uiteinden. Foto 

Archol Leiden. 
 
Als we de totaalbalans opmaken van beide opgra-
vingen komen we uit op het indrukwekkende totaal 
van 27 Romeinse huisplattegronden, meer dan 30 
bijgebouwen en 10 waterputten. En daar moet dan 
ook nog eens een erf uit de vroege ijzertijd met 
bijgebouwen en een waterkuil bij worden opgeteld. 
Een prachtig resultaat! 
 
Uden Schepersweg 
In de vorige AVKP-actueel werd al melding 
gemaakt van het door de heemkundekring en 
AVKP uitgevoerde noodonderzoek aan de 

Schepersweg waar vele middeleeuwse sporen en 
vondsten werden aangetroffen. Naar aanleiding 
hiervan besloot de gemeente het plangebied 
alsnog te laten onderzoeken met behulp van 
proefsleuven.  
 

 
“Volle” proefsleuf aan de Schepersweg. Foto Archol 
Leiden. 

 

Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en zoals al 
verwacht bleek het hele onderzoeksgebied vol te 
zitten met bewoningssporen uit de late 
middeleeuwen. Daarnaast zijn er ook weer veel 
kuilen met metaalslakken gevonden die wijzen op 
een grootschalige lokale ijzerproductie. De 
gemeente zal nu moeten gaan beslissen hoe ze 
met deze rijke vindplaats om wil gaan. In situ 
bewaren lijkt geen optie gezien de ver gevorderde 
ontwikkelingsplannen voor dit gebied dat eerder, 
na een archeologisch booronderzoek, was 
vrijgegeven. 
 
Goof van Eijk 
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ARCHEOLOOP NIJMEGEN ZONDAG 22 JUNI 
Romeinse Aquaduct  
 
Wandelroute 
Deze wandeling volgt het tracé van het Romeinse 
aquaduct, dat de legerplaats van het Tiende Legi-
oen van water voorzag. De sporen ervan: van de 
bron tot de Castra zijn goed herkenbaar in het 
terrein. We lopen daarna over de stuwwal naar het 
Museum het Valkhof voor een bezoek. Via het 
omliggende park met de Karolingische kapel kun-
nen we een rondje om de kerk maken met een 
bezoek aan het de lokale horeca of de Stads-
brouwerij de Hemel. Een en ander afhankelijk van 
de tijd die over is. We nemen de bus terug naar 
Berg en Dal. De totale wandeling is ca. 12 km en 
gaat over goed begaanbare paden, deels door 
landelijk gebied.  
 
Aquaduct of Ander Aardwerk? 
Er duiken twijfels op over de functie van het 
aardwerk. Zie: www.binnenlandsbestuur.nl/twijfels-
over-romeins-aquaduct-nijmegen.9372506.lynkx 
We gaan het er over hebben onderweg en het 
maakt de wandeling er alleen maar interessanter 
door. 
 
Aanmelden 
Aanmelden of inschrijven vooraf is niet nodig. Wie 
aanwezig is op de afgesproken verzamelpunten en 
tijdstippen, die lopen mee. 
 
Informatie vooraf 
De hele route inclusief beschrijvingen en achter-
grondinformatie, filmpje/ app en kaarten zijn terug 
te vinden op: www.aquaductgroesbeek.nl. Zeer 
informatief; het verdient aanbeveling dit vooraf 
door te nemen. Bij VVV Nijmegen is dit ook als 
boekje te koop: “ Van bron tot kraan”. (€ 2,50)  
Iedereen die een inhoudelijke bijdrage kan leveren 
wordt van harte uitgenodigd om dit  tijdens onze 
Archeoloop “in de groep te gooien”. Als je een 
museumjaarkaart hebt: vergeet die dan niet mee 
te nemen. 
 
Kosten 
De wandeling is gratis voor AWN – AVKP leden.  
Niet leden betalen € 5,-- ten gunste van de AVKP.  
Entreekosten, drankjes en lunches zijn voor eigen 
rekening.  

Samen rijden vanuit nijmegen 
Verzamelen tussen 8. 45 en 9.00 uur op de Deken 
van Somerenstraat in Eindhoven. Verzoek aan 
deelnemers met een auto om via dit verzamelpunt 
te gaan zodat gezamenlijk gebruik kan worden 
gemaakt van de auto’s en niet autobezitters 
kunnen meerijden. 
De afstand is 75 km enkele reis en de rit duurt 1 
uur. Het voorstel is dat iedere meerijdende deel-
nemer € 0,05 per km. betaalt aan de chauffeur. 
D.w.z. voor deze rit v.v. € 7,50 v.v. 
Deze norm (€ 0,20/km op basis van 4 inzittenden) 
wordt ook door andere verenigingen gehanteerd 
en voorkomt discussie.  
 
Verzamelpunt Berg en Ddal  
We verzamelen tussen 10.00 en 10.15 uur op de 
parkeerplaats van de RK Kerk, Oude Kleefsebaan 
123. De wandeling begint om 10:15 uur op de 
Oude Kleefsebaan in Berg en Dal, ongeveer ter 
hoogte van no. 125.  
Voor hen die met het openbaarvervoer komen: 
vanaf Station Nijmegen buslijn 8 richting Berg en 
Dal, uitstappen halte Bisschop Hamerlaan (eind-
punt). Voor het begin van de route loopt u 150 
meter in de rijrichting van de bus, en steekt ter 
hoogte van no. 125 de weg over. 
Parkeren kan voor deze kerk of in de zijstraten. 
 
Terugweg  
Reizigers met het OV kunnen direct naar het sta-
tion lopen. De autobestuurders en hun meerijders 
nemen de bus, lijn 8 van Museum het Valkhof naar 
de Oude Kleefse Baan in Berg en Dal halte Bis-
schop Hamerlaan: duur 20 minuten. 
Afhankelijk van de duur van het brouwerijbezoek, 
e.d. zijn we rond 18.00 uur weer in Eindhoven.  
 
Contact 
Aanmelden is niet nodig maar voor vragen en 
opmerkingen kun je terecht bij: 
Herbert Vorwerk,  
havorwerk@gmail.com 
06 83 44 81 11  
  

http://www.binnenlandsbestuur.nl/twijfels-over-romeins-aquaduct-nijmegen.9372506.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/twijfels-over-romeins-aquaduct-nijmegen.9372506.lynkx
http://www.aquaductgroesbeek.nl/
mailto:havorwerk@gmail.com
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EXCURSIE MUSEUM HERTOGSGEMAAL GEWANDE 
 
 
Op 4 mei zijn we met een kleine groep naar het 
museum Hertogsgemaal Gewande geweest, vlak 
bij ’s Hertogenbosch. 
 
Bij aankomst werden wij hartelijk ontvangen  door 
de conservator Anton Verhagen. Na een kop koffie 
en een video presentatie, vertelde Anton ons 
uitgebreid over de geschiedenis van dit bijzondere 
gebouw. 
 
Het Hertogsgemaal stamt uit 1940-1945, maar is al 
lang buiten gebruik.Rijkswaterstaat, de voormalige 
eigenaar, was van plan om het gebouw te slopen.  
In 1989 is een Stichting opgericht en kregen ze 
voor 1 gulden het pand in eigendom. Vanaf 2001 is 
het een Rijksmonument en is het mede door inzet 
van vrijwilligers een mooi museum geworden. 
 
De videopresentatie liet zien, hoe het zand in de 
Groote Wielen, met grote zandzuigers opgezogen 
werd. Hier op zo’n 9 à 10 meter diepte, lagen de 
botten uit de ijstijd van allerlei prehistorische 
dieren. 
 
Op de begane grond zijn allerlei vondsten te zien 
van opgravingen o.a. tempelcomplex Empel, 
Steentijd vondsten zoals spitsen, krabbers en 
bijlen, verder allerlei aardewerk. De 1

e
 etage 

vondsten uit laatste IJstijd, zoals een skelet van 
een wolharige mammoet, diverse botten van wolf, 
leeuw, oeros, poolvos en ook menselijke resten. 
In de kelder is een kleine expositie van de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Voor ons was het, mede door de uitleg van Anton 
Verhagen, als Amateur-paleontoloog een  
leerzame middag. 
 
Peter van Bussel 

 
Red:. Het museum is geopend op elke laatste 
zondag van de maand van april t/m oktober van 
13:00 t/m 17:00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak. Tel: 073- 6423476/6420075 (alleen 's 
avonds bellen) of info@museumhertogsgemaal.nl 
 
Stichting Museum Hertogsgemaal 
Secretaris Wagemakerstraat 32 
5236 XB Empel 

 

 

 
 
 

  

mailto:info@museumhertogsgemaal.nl
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Foto’s uit Nuenen door Maria Brokken (links en midden) en Jeanne Meijer (rechts) 

AVKP ACTIEF IN NUENEN EN GEMERT 
 
 
Wij zijn allen zondaars, we 
betalen onze kerkegelden 
niet en leven in zonde; in 
ieder geval in gedachte. Dat 
moet anders!  
 
Dat was althans de inhoud 
van de donderpreek die de 
pastoor ons gaf terwijl de 
Suisse probeert de orde in 
de goegemeente te houden. 
Een bijkans onmogelijke 
opgave met al die querulan-
ten in en rondom de banken. 
Dat was het spel van de 
Lindespelers. Kostelijk; drie 
keer uitgevoerd en drie keer 
anders. Geweldig, de attrac-
tie van de (fiets)route ‘Ker-
ken in het Peelland’ op het 
rustpunt in Nuenen bij de 
fundamenten van de kerk 
die Vincent van Gogh 
tweemaal heeft getekend. 
 
De AVKP was hier 
aanwezig met de tent, zoals 
ook vorig jaar. Het was de 

koudste Hemelvaartsdag sinds de metingen zijn 
gestart. Desondanks zijn er veel mensen die de 
route hebben gefietst en dus ook in Nuenen even 
afstapten. Velen waren ver-baasd dat er hier nog 
een restant lag van een kerkje. De tent van de 
AVKP werd goed bezocht. Vooral de 
kinderactiviteiten waren een groot succes. De 
zandbak is diverse keren geheel vrij geweest van 
scherven en er zijn diverse ‘diploma’s’ uitgereikt. 
Ook het tekenen van de kerk, oftewel, zelf lekker 
kliederen met verf was een geslaagde activiteit. 
Een activiteit van onze kunstenares Maria 
Brokken. Ook de Heemkundekring ‘De Drije-
hornick’ was aanwezig met voorlichting en de 
verkoop van eigen uitgegeven boeken.  
Blijft toch een probleem om mensen zo geïnteres-
seerd te maken dat ze lid gaan worden. van onze 
vereniging. Daar moeten we nog flink aan werken. 
 

 
 
 
 
 
Koningsmarkt in Gemert  
Enkele weken daarvoor, op 26 april stond de AVKP-
stand opgesteld op de Koningsmarkt in Gemert. Deze 
markt is een jaarlijkse activiteit van de ZLTO afdeling 
aldaar. In het kader van het gezamenlijk project 
‘Zonder boer geen voer’ 5000 jaar voedselproductie 
in de Peelland, hebben we ook als archeologische 
vereniging laten zien wat we doen en wat we te 
bieden hebben. In de loop van de dag wat gewisseld 
in drukte. De activiteiten voor kinderen blijken ook 
hier de grote trekker. Zodra een groepje kinderen 
bezig is, bekijken ouders maar ook meer andere 
bezoekers de uitstallingen in onze stand. Die raakt 
steeds beter gevuld en ook steeds beter naar inhoud 
afgestemd op de regio waar we staan. Hulde en dank 
voor het groepje mensen dat dit steeds weer regelt en 
op zo’n dag zich als echte ambassadeurs van de 
archeologie laten zien.  
 
Foto’s uit Gemert door Winnie van Vegchel 

Suisse van de Trudokerk 
in Eindhoven 
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BELEID UIT DE REGIO EN RO-GROEP 
 
 
Illegale grondbewerkingen in Bladel en Uden?  
In agrarische gebieden met een archeologische 
waarde zijn grondbewerkingen dieper dan 30 of 50 
cm verboden tenzij daar een vergunning voor is 
aangevraagd. Wat de toegestane diepte is staat in 
het bestemmingsplan. De afgelopen maanden 
kregen we twee maal signalen van grond-
bewerkingen die zeer waarschijnlijk dieper zijn 
gegaan. Eén uit Bladel en één uit Uden. Wat kun 
je zelf doen en wat kunnen we als AVKP doen in 
zo’n situatie? 
De eerste stap is direct zelf melden bij de 
gemeente. Dat is bijvoorbeeld in Bladel gedaan. In 
Uden hebben we als AVKP gemeld en een 
verzoek om handhaving ingediend. 
 
Bewijslast bij diepploegen en egaliseren 
Met melden is helaas zo’n kwestie nog niet snel 
opgelost. Dat weten we maar al te goed uit andere 
twee andere zaken, uit Asten en ook Bladel. Die 
lopen al een hele tijd en het wachten is nog steeds 
op de definitieve afhandeling. Het probleem is 
enerzijds de bewijslast en anderzijds de daad-
kracht van handhaving.  
Bij diepploegen is de gemeente toezichthouder en 
moet die handhaven. Als diepploegen door hen in 
het veld niet feitelijk is waargenomen, is het voor 
de gemeentelijke handhavers achteraf niet simpel 
te bewijzen hoe diep de grond bewerkt is. Ze heb-
ben maar al te vaak daar zelf de middelen, erva-
ring, inzicht en deskundigheid niet voor. 
Het blijkt dat wanneer een boer nu laat diep-
ploegen, het vaak in feite gaat om een combinatie 
met egaliseren. Daar maken bedrijven ook reclame 
voor onder de slogan ‘egaliseren via diepploegen’. 
Wie wil weten hoe dat werkt, kan op internet 
diverse voorbeeldfilmpjes vinden. Zie bijvoorbeeld 
https://www.youtube.com/watch?v=3DHFFofD85k 
 
Egaliseren valt, als horizontale grondverplaatsing, 
nogal eens (tevens) onder de provinciale bevoegd-
heid. Dat lijkt ook in Bladel en Uden het geval. In 
Bladel is inmiddels door de provinciale handhavers 
nader onderzoek gedaan. In Uden gaat dat nu, 
verwachten we, ook gebeuren. 
Diepploegen en zeker egaliseren moeten ons 
inziens beter, en vaak eenvoudiger, aan te tonen 

zijn dan gemeenten nu denken. De gemeente 
Uden hebben we als suggesties daarvoor 
gegeven: 
- bepalen wat, na de grondbewerkingen. het 

verdwenen hoogteverschil is in vergelijking tot 
wat op de ANH-kaart staat aangegeven. Dit is 
via hoogtemetingen aan te tonen. Mogelijk is 
er door de aannemer van tevoren ook een 
meting uitgevoerd, wat vrij standaard is (de 
aannemer weet dan hoeveel grond hij moet 
verzetten en kan een prijsopgave maken). Het 
is ook te zien aan de steilrand op de rand van 
het perceel of in vergelijking tot de ernaast 
gelegen akker waar het oorspronlijke niveau 
nog wel aanwezig is;  

- door middel van boringen en proefputjes de 
diepte van de verstoring laten vaststellen door 
een deskundige, bijv. een fysisch geograaf of 
archeoloog; 

- bij de betreffende agrariër de gegevens 
opvragen van de opdracht en de afrekeningen 
voor de betreffende werkzaamheden. 

Hoe het met deze twee meldingen afloopt, horen 
jullie in volgende nummers. 
 
Let op en meld! 
Dit zijn beide voorbeelden van alerte waarneming 
en actie . We denken dat niet alleen in Bladel en 
Uden dit soort overtredingen plaatsvinden. Daarom 
een oproep. Wees in je eigen gemeente alert en 
neem actie. Neem als het kan foto’s van de 
werkzaamheden zelf, maar bijvoorbeeld ook als de 
gele ondergrond over een groter oppervlak 
duidelijk zichtbaar is op pas bewerkte grond. Meld 
het bij de gemeente en als er waarschijnlijk is 
geëgaliseerd, ook bij de provincie. 
Voor het melden van veronderstelde illegale 
ontgrondingen en egalisaties is er voor heel 
Brabant één meldpunt, Dat is ondergebracht bij 
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Alle mel-
dingen/ vragen /opmerkingen/ klachten over ont-
grondingen kunnen naar ontgrondingen@odzob.nl. 
Daar worden meldingen vertrouweljk behandeld. 
Als AVKP horen we graag wie melding heeft 
gedaan. Dan kunnen we volgen hoe de 
afhandeling verloopt.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3DHFFofD85k
mailto:ontgrondingen@odzob.nl
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4 JULI BARBECUE AVKP 
 
 
Deze keer hebben we voor u een speciale Archeoloop 
Geen nood deze wandeling is vrij kort en voorzien van de 
nodige rustpunten. De langste afstand van de wandeling is 
van de rust- en genietplaats naar de BBQ. Iets korter is de 
afstand van de rustplaats naar de tafel van de 
drankenvoorraad. Wel wordt van u verwacht dat u zich gaat 
inspannen om het vlees te garen en dat aan te vullen met 
stokbrood en salades. 
 
Verantwoord barbecueën 
Met deze BBQ slaan we een nieuwe richting in. 
Dit jaar hebben we gekozen voor gecontroleerd, biologisch vlees, groenten en salades. 
 
VARKENSVLEES Het vlees is afkomstig van de Van de Heyde Hoeve uit Nuenen. www.heydehoeve.nl 
RUNDSVLEES is afkomstig van STROJ. Geerets vleesvee uit Castenray. www.geeretsvleesvee.nl 
KIP Kippenvlees is een Nederlandse scharrelkip afkomstig van gecontroleerde bedrijven van De Boerderijkip. 
www.boerderij-kip.nl 
 
NU EVEN DE VERDERE  GEGEVENS,    noteren dus in de agenda! 
DATUM:  4 JULI 2014, aanvang 19.00 uur 
PLAATS:  Binnenplaats AVKP,  

Deken van Somerenstraat 6  Eindhoven 
KOSTEN: voor de barbecue, per persoon 12,50 euro   

Drank, per glas (wijn, frisdrank) of flesje bier: 1 euro 
Turven op de lijst en op het laatst het gehele bedrag afrekenen. 

 
Deze uitnodiging is bestemd voor alle leden van de AVKP. 
Echtgenotes, vrienden en vriendinnen, kennissen en andere relaties zijn van harte welkom! 
 

Naam E-mail Aantal personen Speciale wensen 

 
 

   

 
Inschrijven kan door middel van een mail, met vermelding van de gevraagde gegevens. 
 
Knippen en plakken en retour zenden naar info@tbARGUS.nl . 
 
Verdere inlichtingen:  
 
Theo van der Vleuten, tel. 06-53 370 289 

  

http://www.heydehoeve.nl/
http://www.geeretsvleesvee.nl/
http://www.boerderij-kip.nl/
mailto:info@tbARGUS.nl?subject=Barbecue
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
25 maart tot en met 06 juni 2014 
 
Boeken 
Friezen Franken en Saksen 
Oude en nieuwe visies  
Studiekring Eerste Millennium vergeten verleden 
Deel 4 
Auteurs: Marco Mostert en Marc Lodewijksx 
Co Auteurs: Ad Maas en Kurt Wayenberg 
Uitgeverij Papieren Tijger 2013 Breda. 
 
Tijdschriften. 
Westerheem april 2014 

Peter Seinen en Theo de Jong: Oker, een vaak 
vergeten en soms lastige vondstgroep 
Marlien Janssen: Hapert de Pan over boeren en 
schapen in de Midden Bronstijd en Volle 
Middeleeuwen. 
 
De krant 
Eindhovens dagblad. De oorlog dichtbij. 
Zuidoost Brabant en de Eerste Wereldoorlog, 
honderd jaar later. 
Zaterdag 4 mei 2014 

 
 
Rapporten 
 
Schenking 
ADC Monografie 12 
Het domein van de boer en de ambachtsman. 
Opgraving op het terrein van de voormalige 
fruitveiling te Wijk bij Duurstede. Een deel van 
Dorestad en de villa Wijk archeologisch 
onderzocht. 
Red. J. Dijkstra. 
Juni 2012 
 
Praktijk reeks  Cultureel erfgoed 
Schrijven met licht 
Archeologisch fotograferen onder primitieve 
omstandigheden. 
Bastiaan J. Seldenhuis en Sigrid M. van Roode. 
Afl. 7 juni 2009 nr. 20. 
SDU uitgevers bv.  
Den Haag 2009 

 
 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Friezen Franken en Saksen 
Oude en nieuwe visies  
Studiekring Eerste Millennium 
vergeten verleden. Deel 4 
Uitgeverij. Papieren Tijger 2013 
Breda. 
 
Drie hoogleraren en drie amateurs 
buigen zich in deze publicatie over het 
thema Friezen Franken en Saksen  
dat het gebied van de Lage landen 
bestrijkt, met aan de ene kant 
Duitsland en aan de andere kant van 
de Noordzee en Het Kanaal het land 
van de Angelsaksen. 
Het verhaal blijkt veel 
gecompliceerder dan ooit leek. 
Machtsverhoudingen veranderen 
voortdurend, machtsgebieden 

bewogen , machtsaanspraken 
wijzigden door geboorte, 
huwelijken en erfenissen. 
Grafvondsten laten zien dat er 
contacten waren op grote 
afstand. Zo gesloten waren de 
woongebieden niet. De 
rondtrekkende vreemdelingen 
waren vaak welkom, omdat ze 
nieuws brachten, bepaalde 
technieken beheersten en soms 
problemen konden oplossen 
waartoe autochtone groepen niet 
in staat waren. Maar diepe 
ressentimenten bestonden ook 
en zinvol geweld werd bepaald 
niet geschuwd 
 
 Carel van den Boom 
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VAKANTIETIPS 
 

In Nederland...  
 
Oss 
Aan de zuidkant van Oss, ingeklemd tussen de 
snelwegen A50 en A59 ligt het grafveld 
Paalgraven. Door z’n ligging was het terrein tot 
voor kort onbereikbaar voor bezoekers. Daar is 
onlangs verandering in gekomen door de aanleg 
van een wandelpad dat via een speciaal daarvoor 
aangelegde wandelbrug onder de A50 door gaat. 
Het grafveld bestaat uit een aantal grote 
grafheuvels uit de brons- en ijzertijd waar tijdens 
opgravingen van 2004 en 2007 bijzondere 
vondsten in zijn aangetroffen. Opmerkelijk zijn de 
lange palenrijen die zich tussen de heuvels 
uitstrekken. Om de verbinding van dit grafveld met 
het nabijgelegen vorstengraf van Oss te 
symboliseren is op het terrein een uitkijktoren 
geplaatst van waaruit beide locaties te zien zijn. 
Mocht je plannen hebben om een bezoek te 
brengen aan deze bijzondere vindplaatsen, kijk 
dan ook eens onder het viaduct schuin tegenover 
het Vorstengrafmonument. Daar is op één van de 
wanden een grote archeologisch graffiti 
aangebracht. 

 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.brabantvertelt.nl het is ook mogelijk om de 
gratis app te downloaden. En ben je dan toch in 
Oss, dan is een bezoek aan het museum Jan 
Cunen wellicht ook interessant. Daar loopt 
momenteel een kleine tentoonstelling die gewijd is 
aan beide vindplaatsen en er is onder andere een 
nieuwe afbeelding van de vorst van Oss te zien die 
gebaseerd is op recente onderzoeks-resultaten 
van het graf en het grafveld. 
 

Ravenstein  
Tientallen jaren lang heeft de Osse 
amateurarcheoloog Gerard Smits veldwerk gedaan 
in de Maaskant het gebied ten noorden van Oss. 
Tijdens zijn ontelbare zoektochten heeft hij een 
grote hoeveelheid vondsten verzameld en vele 
nieuwe vindplaatsen ontdekt. Al die tijd heeft hij 
nauw samengewerkt met de archeologen van de 
faculteit van Leiden die jaarlijks in Oss aan het 
graven waren. Om hem te eren is de onlangs 
verschenen archeologische Maaskant bundel met 
bijna 500 pagina’s aan hem opgedragen. Ook 
loopt er momenteel een tentoonstelling van zijn 
fraaiste vondsten in de molen van het pittoreske 
vestingstadje Ravenstein. De fraaie molen is elke 
vrijdag van 14.00 uur tot 16.30 uur geopend. 
Groepen op afspraak. info: 0486 412229 
Goof van Eijk 
 

...en overzee 
 
Paramaribo 
In Paramaribo staat de 
grootste houten kerk van 
Zuid Amerika.Een 
prachtig gebouw met 
goede akoestiek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curaçao 

Hierbij de 
archeologische 
waardekaart 
van Curaçao 
gemaakt met 
medewerking 
van de 
Universiteit van 
Amsterdam. 

De nieuwe impressie 
van de vorst van Oss 
door Raf Timmer-
mans gebaseerd op 
recent onderzoek van 
zijn resten en graf-
giften. 

http://www.brabantvertelt.nl/
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De opslag van vond-sten uit het schip Alphen 
gezonken voor de kust aldaar.  
 
 

 
Ook wat rotstekeningen van de eerste bewoners 
van Curacao.Kortom er is meer dan archeologie in 
de Kempen. Carel van den Boom 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
Deze keer geen nieuws van het bestuur.  
We wensen iedereen alvast een fijne 
zomervakantie!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


