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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
SEPTEMBER 
Za 6 Excursie Zutphen (pag 3) 
13/14  Open monumentendag ‘Op reis’ 
Zo 21 Archeoloop Hoogeloon (pag 16) 
Ma 29 Agrarisch gebruik en ontwikkeling van het 

landschap vanaf de Middeleeuwen – Hein 
Vera en Paul Thissen in Gemert (Zonder 
Boer Geen Voer) (pag 3) 

 
OKTOBER  
Maand van de geschiedenis ‘Vriend & Vijand’ 
Wo 22 Lezing Johan Verspay: (On)zichtbare 

erven? De casus Best Aarle (pag 14) 

Ma 27 De toekomst van de land en tuinbouw in 
De Peel – Hans Huijbers in Gemert 
(Zonder Boer Geen Voer) (pag 3) 

 
NOVEMBER 
Za 1 Excursie 
Wo 12 Lezing Jan Timmers over boerderijen in 

Brabant (pag 3)  
 
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... 
 
 

... het misterieuze voorwerp van Maria Brokken nog steeds een misterie blijft 

... de AVKP-BBQ een geslaagde en gezellige avond is geweest. Theo bedankt! 

... de tentoonstelling Zonder Boer Geen Voer in het Boerenbondsmuseum in Gemert is verlengd tot 
komend voorjaar 

... de laatste lezingen die bij deze tentoonstelling horen nog kunt volgen in september en oktober 
 

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

 

 
  

 
 

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 Deadline kopij nieuwsbrief 27 Bestuursvergadering 3

Do 14  21 28 4

Vr 15 22 29 5

Za 16 23 30 6 Excursie Zutphen

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 Bestuursvergadering

Do 11  18 25 2

Vr 12  19 26 3

Za 13 20 27 4

Zo 14  21 Archeoloop Hoogeloon 28  5

Oktober Oktober Oktober Oktober November
Wk Wk Wk Wk

40 41 42 43

Ma 6  13 20 27

Di 7  14 21 28

Wo 8 15 22 Johan Verspay 29

Do 9  16  23 30

Vr 10  17  24 Deadline Nieuwsbrief 31

Za 11 18 25 1 Excursie 

Zo 12  19 26 Wintertijd 2

November November November November
Wk Wk Wk Wk

44 45 46 47

Ma 3  10  17 24  

Di 4  11  18 25  

Wo 5 12 Jan Timmers 19 Bestuurvergadering 26  

Do 6  13 20 27

Vr 7  14 21 28

Za 8 15 22 29

Zo 9 16 23 30  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
22 oktober Johan Verspay 
Onzichtbare erven ? De casus Best-Aarle 
Johan gaat op zoek naar Brabantse boeren in de 
late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd. Over 
de ontwikkeling in de boerderijbouw in deze 
periode. Uitgebreidere informatie op pagina 15. 
 
12 november Jan Timmers 
Het boerenleven staat centraal in het lezingen-
programma. Jan geeft een overzicht van 
boerderijen in Brabant. 
 

Archeoloop 
De archeoloop gaat op 21 september naar 
Hoogeloon. Lees meer op pagina pagina 16 

 

Excursies 
6 september excursie Zutphen 
In het middeleeuwse Zutphen maken we eerst een 
rondvaart door de grachten, gevolgd door een 
stadswandeling en sluiten we af met een bezoek 
aan de middeleeuwse Librije, allemaal deskundig 
begeleid door een lokale gids  
 
1 november excursie 
De bestemming is nog niet bekend. Nog even 
geduld 
 
 
 
 
 

 
 
 

DE LAATSTE LEZINGEN ZONDER BOER GEEN VOER 
 
 
Tot 14 november is in het Boeren-bondsmuseum 
in Gemert een tijdelijke tentoonstelling 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 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 grond-
heerlijkheid naar gemeentelijk grondbedrijf. 
 

Paul Thissen, Kapitaal of Boerenbonds? 
Heideontginning in de Brabantse Peel 1850-
1940 
In het tweede deel van de avond komt Paul This-
sen 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. 
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NIEUWS UIT HET ARCHEOLOGISCH CENTRUM 
 
 
Opgraving stadskern Eindhoven 
Afgelopen 21-31 juli is in de middeleeuwse 
stadskern van Eindhoven een kleinschalige 
opgraving uitgevoerd. Deze werd gedaan door het 
archeologische bedrijf BAAC uit ’s-Hertogenbosch 
onder leiding van archeoloog René van der Mark. 
Het onderzoeksterrein ligt aan de Vrijstraat (nr. 12) 
in een gebied waar sinds 2001 al vaker 
opgravingen zijn uitgevoerd. Het betreft een smal 
en langwerpig perceel. Tijdens de opgraving zijn 
onder andere bakstenen funderingen, een oud met 
grind verhard pad, een waterput en enkele 
looikuilen gevonden. Van de waterput en de 
looikuilen is alleen het bovenste vlak ingetekend, 
de rest mocht helaas niet worden onderzocht 
wegens de aanwezigheid van verontreinigd 
grondwater. 
 
Bundeling archeologische kennis oostelijk 
Noord-Brabant 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt 
aan een Nieuwe Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie. In het kader daarvan zijn vooralsnog 
zeven thema’s/gebieden in Nederland geselec-
teerd waar veel is opgegraven, maar nog geen 
synthese bestaat van de opgegraven kennis, 
waarover wel opgravingsrapporten bestaan. Men 
gaat er van uit dat in die gebieden de meeste kans 
bestaat op het verwerven van nieuwe weten-
schappelijke inzichten. Een van die gebieden is 
oostelijk Noord-Brabant.  
De Rijksdienst heeft een vijf bedrijven/instellingen 
gevraagd een plan van aanpak en een offerte op 
te stellen voor de synthese over oostelijk Noord-
Brabant genaamd: ‘Locatiekeuze en bewonings-
dynamiek in de late prehistorie, Romeinse tijd en 

middeleeuwen in oostelijk Noord-Brabant.’ In juni 
is dit deelproject gegund aan de combinatie 
gemeente Eindhoven/BAAC (’s-Hertogenbosch). 
Het deelproject gaat formeel op 1 oktober 2014 
van start en zal twee jaar later resulteren in een 
boek waarin de bevindingen zullen worden 
vastgelegd. Projectleiders zijn Nico Arts (stads-
archeoloog Eindhoven, inhoudelijk) en Eugene Ball 
(hoofd afdeling archeologie BAAC, project- en 
procesmanagement). Andere uitvoerders zijn 
Richard Jansen (stadsarcheoloog Oss en onder-
zoeker Universiteit Leiden), Ria Berkvens (archeo-
logisch adviseur Omgevingsdienst Zuidoost 
Brabant), Leo Tebbens (specialist bodemkunde en 
fysische geografie BAAC), Sem Peters (specialist 
middeleeuwse archeologie BAAC), Henk van 
Haaster (specialist archeobotanisch en paleo-
ecologisch onderzoek BIAX), Theo de Jong 
(stadsarcheoloog Helmond en specialist dierlijk 
botmateriaal), Cristian van der Linde (teamleider 
prehistorie BAAC), Maarten Leenders (GIS- en 
dataspecialist BAAC) en Paul Kimenai (analist 
BAAC).  
 
Erfgoedcentrum Eindhoven 
De verhuizing van het Archeologisch Centrum 
Eindhoven en Helmond naar het ‘nieuwe’ gebouw, 
waar het onderdeel zal worden van het 
Eindhovense erfgoedcentrum, zal niet in januari 
2015 plaatsvinden, maar drie tot vier maanden 
later. De reden is dat het gebouw komend najaar 
moeilijk bereikbaar zal zijn wegens de aanleg van 
nieuwe kabels en leidingen op het terrein. 
Wanneer dit klaar is zal worden begonnen met de 
verbouw van het nieuwe onderkomen. 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 
Uit de serie Archeologie van Playmobil 
deel 1, de landmeter 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Bladel -  Bredasebaan (archeologisch 
begeleiding) 

?? September-oktober 2014 

Son – Betonson (archeologische 
begeleiding) 

?? Eind 2014 

Kabelverbinding Boxtel – Oirschot 
(archeologische begeleiding) 

RAAP? 2014-2015 

Valkenswaard – Dommeldal 
(archeologische begeleiding) 

RAAP? Eind 2014? 

Waalre – Meester Slootsweg (proefsleuven) ?? 2014? 
Best – Nazarethstraat (proefsleuven en 
archeologische begeleiding) 

IDDS Eind 2014? 

Lage Mierde – Richelpad (archeologische 
begeleiding) 

ADC? Eind 2014? 

Son – Markt 6-9 (opgraving) ? Eind 2014? 
Someren – Somerense Vennen (opgraving) ? Eind 2014? 
Wintelre - Kreiel 14 (archeologische 
begeleiding) 

ArcheoPro? 2014? 

Best – Klaverhoekseweg (proefsleuven met 
eventuele doorstart) 

?? 2014? 

Leenderstrijp – gildegebouw St. Janskapel 
(opgraving) 

?? 2015? 

Casteren – Kerkstraat (proefsleuven) ?? 2014? 

Casteren – Kerkeneind (opgraving) ?? 2015? 
Heeze – Geldropseweg 40 (proefsleuven) ?? 2015? 
Heeze - De Bulders (proefsleuven) ?? 2015? 

Valkenswaard – Waalreseweg/Dijkstraat 
(proefsleuven) 

IDDS? 2015? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 
(proefsleuven) 

?? 2015? 

Valkenswaard – Bosstraat (proefsleuven) ?? 2015? 
   
 
 
 
 
 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 

Veel archeologische sporen bij opgraving 
aan Lindeakkers in Oostelbeers  
In januari van dit jaar is een opgraving uitgevoerd 
aan de Lindeakkers 21 in Oostelbeers in verband 
met de geplande nieuwbouw van twee woningen. 
In de bouwput van de toekomstige huizen zijn een 
groot aantal archeologische resten aangetroffen 
die samenhangen met het oude gehucht Neereind, 
dat hier vanaf de 16e eeuw is ontstaan. 

 
De opgraving heeft 
sporen van bewo-
ning en landgebruik 
door de eeuwen 
heen opgeleverd, 
die in drie fasen 
kunnen worden ver-
deeld. Aanvankelijk, 
in de 16e eeuw, ligt 
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het plangebied op de grens van twee percelen en 
wordt doorsneden door een houtwal (fase 1). Een 
doorgang in de houtwal vormde de toegang tot de 
akker en mogelijk ook de eerste bewoning. 
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 eenvoudig hekwerk of iets 
dergelijks. De houtwal werd in deze periode 
gedeeltelijk gedempt en verplaatst. 

 
Het gebouw werd in de 19e eeuw gesloopt (fase 3) 
en waarschijnlijk verplaatst naar een aansluitend 
terrein. In de late 18e/vroege 19e eeuw wordt er 
op het perceel een eerste waterput geslagen. 
Deze waterput werd in de loop van de 19e eeuw 
en 20e eeuw nog door twee achtereenvolgende 
waterputten opgevolgd, waarna het gebied 
verlaten werd. 

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. 
 

Vazen gevonden 
Eind 16e eeuw was er in Deurne een Swerius 
Janssen Scheffers als eerste pottenbakker. De 
gevonden vazen kunnen door hem zijn 
vervaardigd. 

 
 
Bij het graafwerk, dat verricht werd voor den bouw 
van een boerenhofstede onder de gemeente 
Vlierden (N.Br.) werd een merkwaardige vondst 
gedaan. Men stuitte bij het graven op drie ronde 
vazen, welke uit bruin aardewerk vervaardigd en 
vrijwel onbeschadigd waren. Vermoedelijk heeft 
men hier te doen met produkten van zestiende-
eeuwse pottenbakkerskunst; althans op een ervan 
komt het jaartal 1596 voor.  
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartĳ | 1924 
02 15  

Anton Vissers 

 
 
 
 
 

SPPILL ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR ONDERZOEK GRENSWALLEN EN 
REALISATIE WATERPUTTEN  
Uitgegeven: 16 augustus 2014 
 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan het opstarten van 
een archeologisch onderzoek naar twee 
grenswallen in Het Groene Woud. Het onderzoek 
is ter voorbereiding op de herstel- en 
onderhoudswerkzaamheden van in totaal zeven 
grenswallen in Het Groene Woud. Hiervan wordt er 
op zijn minst één op een interessante manier 
toegankelijk gemaakt voor het publiek. Ter 

ondersteuning van het onderzoek, is Stichting 
Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) 
op korte termijn op zoek naar vrijwilligers. 
Daarnaast zoekt SPPiLL ook vrijwilligers voor de 
realisatie van tien authentieke waterputten.  
 
Het archeologisch onderzoek bij de grenswallen 
staat gepland in het najaar van 2014 en vindt 

http://www.docudatadeurne.nl/DocuDeurne/index.php?title=Categorie:Het_volk_:_dagblad_voor_de_arbeiderspart%C4%B3
http://www.docudatadeurne.nl/DocuDeurne/index.php?title=Categorie:1924_02_15
http://www.docudatadeurne.nl/DocuDeurne/index.php?title=Categorie:1924_02_15
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plaats in Landgoed Velder (particulier eigendom) 
en natuurgebied De Geelders (Staatsbosbeheer 
en Brabants Landschap). Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door ervaren en professionele 
archeologen. Ter ondersteuning van de 
archeologen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers om 
enkele hand- en spandiensten te verrichten. Denk 
hierbij aan het graven van proefsleuven, bedoeld 
om te kijken hoe zo’n grenswal is opgebouwd. 
Enige kennis over archeologie en opgravingen is 
gewenst, maar SPPiLL vraagt geen vrijwilligers 
met een specifieke achtergrond of opleiding op dit 
gebied. De vrijwilligers die zich aanmelden worden 
uitgenodigd om vooraf een bezoek te brengen aan 
één van de grenswallen. Hier krijgen ze uitleg over 
het project en de werkzaamheden die verricht 
moeten worden.  
 
Betrokkenheid van SPPiLL  
Het project wordt uitgevoerd door Stichting 
Brabantse Bronnen in samenwerking met SPPiLL. 
Vanuit SPPiLL is de projectgroep Natuur- en 
cultuurprojecten betrokken. De projectgroep stelt 
zich ten doel om natuur- en cultuurhistorische 
elementen in het buitengebied en aan de rand van 
het centrum van Liempde te herstellen of opnieuw 
te realiseren. Hiermee wil SPPiLL de relatie tussen 

het authentieke centrum van Liempde en het 
omliggende buitengebied versterken. Daarnaast 
zijn ook Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de 
Brabantse Milieufederatie betrokken.  
 
Vrijwilligers voor waterputten  
Een ander project dat speelt bij de projectgroep 
natuur- en cultuurprojecten, is de realisatie van 
tien authentieke, functionerende waterputten in het 
centrum en aan de rand van Liempde. De 
waterputten worden voorzien van een boom met 
putmik. Ook hiervoor is SPPiLL op zoek naar 
vrijwilligers. Zo zijn er onder meer vrijwilligers 
nodig die in de bossen rondom Liempde o.l.v. 
deskundigen op zoek gaan naar hout voor de 
putmikken en andere houten, benodigde 
materialen en vrijwilligers die hand- en 
spandiensten willen verlenen bij de realisatie van 
de waterputten. De waterputten worden 
gerealiseerd in samenwerking met Stichting De 
Brabantse Boerderij.  
Meer informatie Wilt u graag meer informatie of wilt 
u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan 
contact op met het projectenbureau van SPPiLL, 
via info@sppill.nl of via 06-83246226.  
Bron: MooiRooi.nl 

 
 
 
 
 

RAPPORT ROMEINSE VILLA-NEDERZETTING HOOGELOON 
 
 
In de reeks Zuidnederlandse Archeologische 
Rapporten van het Archeologisch Centrum Vrije 
Universiteit –Hendrik Brunsting Stichting is 
verschenen De Romeinse villa-nederzetting op de 
Kerkakkers bij Hoogeloon. Het is de eindpublicatie 
voor het onderdeel Hoogeloon van het in NWO-
kader in 2010 gestarte project De villa van 
Hoogeloon en de nederzetting van Riethoven. 
Sleutelsites in het Romeins ruraal landschap van 
de Nederrijnse frontierzone tussen limes en löss.  
Afgezien van de kaartbijlagen bestaat dit meer dan 
1000 pagina’s tellend en vijf-en-een-halve kilo 
wegend verslag van een ‘opgraving van een 
opgraving’ van de hand van Henk Hiddink uit 3 
lijvige bundels. Eerder verscheen al een publicatie 
over de opgravingen rond de Kabouterberg. 
Daarmee zijn de resultaten van de opgravingen uit 
de jaren 1980-1987 en 2011-2012 in Hoogeloon 
eindelijk integraal, compleet en naar hedendaagse 
inzichten beschikbaar. Een must voor de 

liefhebber en voor wie niet kan wachten op het 
publieksboek dat naar verwachting eind van dit 
jaar verschijnt. 
 

 
 

Bart Beex 

mailto:info@sppill.nl
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NIEUWS UIT UDEN 
 
 
Uden Schepersweg 
Waren we in de vorige AVKP-actueel nog in het 
ongewisse over wat de gemeente zou gaan be-
sluiten t.a.v. de vindplaats aan de Schepersweg, 
nu amper twee maanden later is het hele plan-
gebied reeds vlakdekkend opgegraven. Dat alles 
zo snel gegaan is hebben we te danken aan de 
onverwachte aanwezigheid van een Merovingisch 
grafveld in het plangebied. De eerste aanwijzing 
voor het bestaan van dit grafveld kregen we dit 
voorjaar toen AVKP lid Hanneke van Alphen een 
groot deel van een knikwandpot ontdekte in een 
sleuf die gegraven was voor het leggen van een 
nieuwe gasleiding. Deze sleuf lag pal naast het 
wegcunet waar korte tijd daarvoor zoveel middel-
eeuwse nederzettingsporen waren gevonden tij-
dens de noodopgraving (actueel nr. 54). Toen in 
de directe nabijheid van de pot ook nog eens de 
resten van een zwaar gecorrodeerde zwaard te-
voorschijn kwamen, rees het vermoeden dat deze 
vondsten wel eens op de aanwezigheid van vroeg 
middeleeuws graven konden wijzen. De gemeente 
onderkende het belang van deze ontdekking en zij 
besloot alsnog proefsleuven te laten graven in dit 
eerder vrijgegeven gebied. In de vorige AVKP-
actueel is melding gemaakt van de resultaten van 
dit onderzoek. Wat op dat moment nog niet naar 
buiten gebracht mocht worden was dat naast de 
vele nederzettingssporen ook een tiental inhuma-
tiegraven en een mogelijk crematiegraf gevonden 
waren. Het kostte niet al te veel moeite om de 
gemeente ervan te overtuigen dat dit een heel 
bijzondere ontdekking was en binnen opmerkelijk 
korte tijd kon een opgraving van het volledige 
plangebied worden georganiseerd. Fokko Kortlang 
van ArchAeO, die alles coördineerde namens de 
gemeente, heeft in deze besluitvorming een grote 
rol gespeeld. De opgraving zou uitgevoerd gaan 
worden door Archol B.V. met hulp van grafveld-
deskundigen en studenten van de universiteit van 
Leiden en lokale vrijwilligers. Het onderzoek, waar 
vier weken voor waren uitgetrokken, ging op 
maandag 7 juli van start. Daar is uiteindelijk nog 
een week bijgekomen vanwege de grote hoeveel-
heid sporen die onderzocht moest worden. 
 
De Nederzetting 
De allereerste put die in het nederzettingsgedeelte 
werd aangelegd bleek al meteen vol sporen te zit-
ten en dat gold voor het hele gebied. In het totaal 
zijn meer dan 3000 sporen geteld op een opper-
vlakte van ruim een halve hectare. Er was sprake 

van meerdere bewoningsfasen en de vele paal-
sporen, kuilen en greppels lagen kriskras door- en 
over elkaar heen. Dit maakte het niet eenvoudig 
om in het veld al structuren te herkennen al lukte 
dat in een aantal gevallen toch. Er zijn ook meer-
dere waterputten aangetroffen. In één ervan bleek 
nog een flink stuk van de uitgeholde boomstam, 
die de oorspronkelijke constructie vormde, be-
waard gebleven te zijn. Bewijzen voor groot-
schalige ijzerproductie, die we op basis van 
eerdere onderzoeken wel verwacht hadden, zijn 
slechts in beperkte mate aangetroffen. Wellicht 
bevinden deze zich meer westelijk van het 
opgravingsgebied. Voor wat betreft de datering 
van de nederzetting(en) moeten we voorlopig nog 
een slag om de arm houden. De eerste indruk is 
dat het grootste deel van het aangetroffen scherf-
materiaal uit de 11

de
-13

de
 eeuw dateert maar daar-

naast is er zeker ook ouder materiaal gevonden.  
 

 
De graven tekenen zich af in de proefsleuf. Foto Archol 
B.V. 

 

 
Een assortiment kralen in een kindergrafje. Foto 
Hanneke van Alphen 
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Het Grafveld 
Van het grafveld konden circa 25 inhumatiegraven 
en twee crematiegraven onderzocht worden. Hier-
mee is niet het totale grafveld opgegraven want de 
graven lopen verder door onder de Schepersweg 
en mogelijk ook nog in de tuinen die aan de ande-
re kant van de weg liggen. Zoals gebruikelijk in de 
Merovingische periode waren de graven voorzien 
van allerhande grafgiften. De hoeveelheid en aard 
van deze giften verschilden per graf. In meerdere 
graven zijn onderdelen van krijgsuitrustingen aan-
getroffen zoals lange- en korte zwaarden, messen, 
lanspunten, bijlen, schildknoppen en gordels. 
Eveneens ruim vertegenwoordigd waren de aarde-
werk potten, kralen en kledingaccessoires zoals 
gespen en fibulae. Luxe objecten zoals glaswerk 
en gouden munten bleken in beperktere mate 
aanwezig. In een aantal gevallen waren nog delen 
van een vaag lijksilhouet te onderscheiden maar 
afgezien van wat tandkapsels was van het 
botmateriaal niets meer bewaard gebleven. Gezien 
de slechte conserveringsgraad van de metalen- en 
organische objecten is in de meeste gevallen 
gekozen om deze samen met de omsluitende 
grond als blok te lichten. Daardoor zal pas in een 
later stadium duidelijk worden wat er zo allemaal 
gevonden is. Twee van de graven bleken door een 
opeenstapeling van allerlei materiaalsoorten zo 
complex te zijn dat ze voor het grootste deel zijn 
ingekist om bij Restaura in Haelen onder gunsti-
gere omstandigheden te worden uitgeprepareerd. 
Tijdens de opgraving is veel gedaan aan publieks-
voorlichting. Het Udens weekblad publiceerde we-
kelijks over de resultaten en elke woensdagmiddag 
was er open huis waar veel mensen op afkwa-
men. Een goede promotie voor de lokale archeo-
logie. Als de vondsten eenmaal geconserveerd en 
gerestaureerd zijn is het de bedoeling dat ze terug 
naar Uden komen om geëxposeerd te worden. 
Naar verwachting zijn we dan wel weer een jaar of 
twee verder. 
 

Een compleet potje met radstempel versiering. Foto 
Hanneke van Alphen 

 
Een grote gordelkraal uit een vrouwengraf. Foto 
Hanneke van Alphen 

 
Het als blok lichten van de twee complexe graven wordt 
voorbereid .Foto Hanneke van Alphen 

 
Uden Schepersweg mysteriepot 
In AVKP-actueel nr. 54 hebben we een foto ge-
toond van een aardewerk pot die volgens een 
buurtbewoner jaren geleden gevonden is nabij de 
opgravingslocatie aan de Schepersweg. De foto is 
nadien overgenomen in Westerheem. Dit heeft 
geleid tot meerdere reacties van personen die 
meenden de pot te kunnen identificeren waarvoor 
nogmaals onze dank. Genoemd werden: een Ro-

meinse pot, een Me-
rovingische pot, een 
Deense Jydepot en 
een Mediterane 
kookpot die wellicht 
van vakantie was 
meegenomen. Het 
raadsel over de her-
komst nam een ver-

rassende wending toen bleek dat in de kring-
loopwinkel van Mariaheide, op slechts luttele 
kilometers van Uden, een identiek exemplaar werd 
aangeboden met dien verschil dat deze tweede pot 
er veel gaver uitzag. Voor slechts € 1,70 kon men 
zich de nieuwe eigenaar noemen. Waar de potten 
nu precies vandaan komen is nog altijd een 
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raadsel maar het plaatselijke filiaal van Intratuin 
o.i.d. lijkt een aardige optie. 
 
Uden Lieve Vrouwenplein 
Op zondag 29 juni heeft de feestelijke onthulling 
plaatsgevonden van een deel van het teruggevon-
den fundament van de middeleeuwse Mariakapel 
op het Lieve Vrouwenplein. Het uit ijzeroer en bak-
stenen samengestelde stuk muur is omsloten door 
een betonnen bak die isafgedekt door een glas-
plaat. Helaas waren de stroomvoorziening en de 
verwarmde glasplaat niet op tijd leverbaar en 
moest voor de onthulling een tijdelijke glasplaat 
worden gelegd. Het is de bedoeling dat alles eind 
augustus definitief gereed is. Het gehele project is 
met steun van sponsoren tot stand gekomen. 
 
  

 

 
De onthulling van de glasplaat door de rector van de 
Kruisheren en de burgemeester. Foto: Kliknieuws   

 
Goof van Eijk 

 
 
 
 

ARCHEOLOOP LANGS HET ROMEINSE AQUADUCT IN NIJMEGEN 
Verslag 
 

 
Op 22 juni vertrokken we met een klein groepje 
belangstellenden naar Berg en Dal om daar te 
wandelen langs het tracé van het Romeinse aqua-
duct. Dit aarden bouwwerk, toen voorzien van hou-
ten goten, voorzag de legerplaats van het Tiende 
Legioen van water. 
 
Het was prachtig weer en heerlijk wandelen langs 
de route van 7 km. die goed is aangegeven en 
voorzien van informatiepanelen. Indrukwekkend is 
de hoeveelheid aarde die men heeft vergraven om 
uit de bronnen op stuwwallen water te verzamelen 
(sprengen) en te verplaatsen naar de castra op de 
Hunerberg. Dat ging met een behoorlijke omweg 
zo’n 5 km. omdat men gebruik maakte van het 
natuurlijke verval. Al die moeite was noodzakelijk 
omdat de legerplaats veel water nodig had voor de 
paarden en de manschappen. De wandeling geeft 
een prima indruk hoe hoogtes werden doorsneden 

en hoe laagtes werden over-gestoken met dijken. 
Forse ingrepen in het land-schap.  
 
Wel is waar, dat er op het moment van ons bezoek 
een flinke discussie gaande was in het Nijmeegse 
omdat de Rekenkamer daar, had aangegeven dat 
er “gerede twijfel” bestaat of er wel werkelijk een 
Romeins aquaduct heeft gelopen. Wel is aange-
toond dat de grondwerken een antropogene oor-
sprong hebben maar o.a. ontbreekt het aan 
Romeinse voorwerpen in het tracé. Deze discussie 
werd mogelijk ook versterkt door de affaire in 
Venlo rondom de zogenaamde mikwe, een joods 
ritueel badhuis, dat men dacht gevonden te 
hebben. Inmiddels is de zaak kennelijk weerlegd of 
bijgelegd.  
 
Indien je meer gedetailleerde informatie wilt kijk 
dan op www.aquaductgroesbeek.nl daar vind je de 

http://www.aquaductgroesbeek.nl/
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hele route inclusief beschrijvingen en achtergrond-
informatie, filmpje / app en kaarten. 
 
We zagen af van de geplande voortzetting van 
wandeling naar het centrum van Nijmegen, omdat 
het nabije caféterras toch wel erg aantrekkelijk 
was. Van de Hunerberg liepen we over het Kops 

Plateau terug. Vlak ervoor had hier het Romeinen 
festival had plaatsgevonden en kale plekken in het 
gras achtergelaten, die een mogelijkheid boden 
even een mini-veldloop te doen. Gretig stortten we 
ons op scherfjes en brokjes gebrande huttenleem. 
Zie je wel ! 

 
 
 
 
 

EEN TOEKOMST VOOR KASTELEN IN LIMBURG  
Verslag 

 
Op zaterdag 21 juni jl. zijn we met een delegatie 
van AVKP op excursie geweest in Limburg. Hier 
hebben wij vier kastelen bezocht en gekeken naar 
de mogelijkheden die worden ontwikkeld om een 
nieuwe invulling voor de kastelen te creëren om 
daarmee hun levensduur te rekken of zelf hun 
wederopstanding mogelijk te maken. 
 
In Schaesberg wordt een compleet ruïneus kasteel 
van af de grond weer opgebouwd. Dit in de vorm 
van een leerlingenproject, dat wordt geleid door 
een enthousiaste ex-medewerker van de Batavia-
werf in Lelystad. De leerlingen leren er hout- en 
steen en ijzer te bewerken en kunnen na de 
realisatie tot zolang de opleiding in het kasteel zit, 
het gebouw in stand houden. 
In Montfort wist de nieuwbakken kasteelheer ons 
vaardig uit zijn deels ontgraven burcht te weren. 
Ondanks gemaakte afspraken stonden wij voor 
een gesloten poort en wij hebben onze belegering 
opgebroken gezien het weerbarstige karakter van 
het kasteel en omdat de lunchpauze om was.  
 
In kasteel Daelenbroek raakten wij betrokken bij 
een trouwerij die plaatsvond in een soort Efteling 
kasteel. De Limburgse gastvrijheid, m.b.t. koffie, 
beperkte zich tot een verwijzing naar een verderop 
gelegen horecagelegenheid. Toen wij vertrokken 
van het parkeerterrein zagen wij nog een grote 

partij oude bakstenen liggen, en wij vermoeden dat 
er een echt sprookjesslot zal worden gebouwd met 
veel torens om de -bruilofts-gasten op een 
romantische, maar comfortabele manier te kunnen 
herbergen. 
Kasteel Kessel werd als laatste bezocht, de ruine 
wordt momenteel verbouwd en is niet toegankelijk. 
In deze ruïneuze hoogteburcht wordt een staal en 
glas constructie geplaatst, waarin een horeca-
gelegenheid alle ruimte krijgt. Voldoet het concept 
in de toekomst niet meer, dan kan de constructie 
er weer worden uitgesloopt en staat er weer de 
oude ruine. 
 
Limburg mag een leeglopende provincie zijn, in de 
bezochte kastelen is te zien dat het vooral gaat om 
projecten met een horeca-insteek, vooral bedoeld 
om toeristen te trekken. Dat betekent dat we ge-
rust over een paar jaar dezelfde kastelen opnieuw 
kunnen gaan bezoeken om te zien in hoeverre de 
ambities gerealiseerd zijn en of er al nieuwe kas-
teelbieren bij zijn gekomen. Dit met de aante-
kening dat de kasteelheer van Montfort zichzelf in 
de ontwikkeling van agrariër naar horeca-
ondernemer zich nog wat moet bijschaven in het 
onderdeel welkom (in Limburg). 
 
Jelle Dekker 

 
 
 
 

KANTTEKENINGEN BIJ EXCURSIE 21 JUNI LIMBURGSE KASTELEN  
 
 
In de 21-ste eeuw krijgen veel kastelen, of resten 
daarvan, weer te maken met groot onderhoud. Het 
was interessant om te zien hoe we er nu tegen aan 
kijken. Een viertal kastelen werd bezocht. De 

renovatieplannen waren in een beginfase tot in 
een vergevorderde fase. Interessant is het idee om 
binnen de muurresten van een ruïne stalen con-
structies te plaatsen als steun maar ook als ge-
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raamte voor gebruiksruimten: opleidingen, recre-
atie, feestzaal, etc. Ook de renovatie van tuinen en 
de verdere omgeving van het object worden er bij 
betrokken. Het herstel dient zoveel mogelijk met 
de originele bouwmaterialen te gebeuren. Lokale 
steensoorten worden gebruikt zoals de Kunrader 
kalksteen voor de zgn. ‘speklagen’ en de omlijsting 
van ramen en deuren. Bijzondere artefacten zoals 
stenen kogels en synthetisch vulkanisch glas 
werden aangetroffen als wegverharding op het 
terrein van kasteel Schaesberg.  
 
Stenen kogels 
Een tiental stenen (slinger)kogels gemaakt van 
een harde natuursteen (kwartsadertjes in kwart-
siet) werden gevonden tussen veel brokken vulka-
nisch glas. Het glas is waarschijnlijk het eind-
product van een afval recycleproject.  
De kogels hebben een diameter van ~1,5 - 2 cm, 
zijn van zwerfstenen of -keien gemaakt en door 
steenhouwers in dienst van het leger tot een kogel 
gevormd. Stenen kogels werden al door koning 
David gebruikt in zijn slinger om geschillen te 
slechten. eerder zijn ze o.a. gebruikt door de Ro-
meinen (ballista’s) en vele legers in Europa in mor-

tieren totdat metalen kogels algemeen in gebruik 
kwamen. De grotere exemplaren werden in 
ballista’s en mortieren gebruikt. In Groningen is 
een exemplaar van 104 kg gevonden.  
 
Maalkogels 
De mogelijkheid dat het industriële maalkogels 
zouden zijn, is verworpen op grond van de on-
regelmatige vorm, de grote variatie in diameter en 
de materiaalsoort. Er worden vele soorten maal-
kogels geproduceerd van de volgende materialen: 
hard porcelein, Steatiet, Aluminiumoxide (korund), 
agaat, zirkoonoxide, staal en chroomstaal. 
 
Lit.   
http://www.edelchemie.nl/pdf/Nuloptie%20brochur
e.pdf  
‘Keien en oorlog’     http://www.kijkeensomlaag.nl 
http://kt.classy.be 
http://www.slotschaesberg.nl 
www.kasteelmontfort.eu 
http://www.daelenbroeck.nl 
www.kasteeldekeverberg.nl 
 
Kees van Baaren 

 
 
 
 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
07 juni 2014 tot en met 17 aug 2014 
 
Boeken 
Rituelen repertoires 
Volkscultuur in Oostelijk Noord Brabant 1559-
1853. 
Gerard Rooijakkers. 
Sun Memoria 1994. 
 
Gouden Middeleeuwen. 
Nederland in de Merovingische wereld 400-7000 
na Christus. 
Annemieke Willemsen. 
Walburg Pers 2014. 
 
De Nederlandse tegel. 
Decors en benamingen 1570-1930 
Jan Pluis 
Primavera Pers  Leiden 2013. 
 
Atlas van de Verstedelijking van Nederland 
1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. 
Reinout Rutte, Jaap Evert Abrahamse. 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

Faculteit Bouwkunst T.U.Delft. 
Uitg. Toth Bussum 
(Beschrijving zie nieuwsbrief 52,.jan – juni 2014). 
 
Inheemse bomen en struiken in Nederland en 
Vlaanderen.Herkenning, verspreiding, 
geschiedenis en gebruik. 
Bert Maes redactie. 
Uitgeverij; Boom  Amsterdam 2013 
 
Relicta Monografieën 8. 
Archeologie, Monumenten en Landschaps-
onderzoek in Vlaanderen.  
Het archeologisch onderzoek in Raversijde 
(Oostende) in de periode 1992-2005. 
M Pieters. 
Uitgeverij: Sonja Vanblaere  Brussel 2013. 
 
Dineren in de Burcht van Rode. 
Archeozoölogisch en isotopenonderzoek naar de 
samenstelling, productie en distributie van voedsel 
uit de burcht van St Oedenrode. Deel 1. 

http://www.edelchemie.nl/pdf/Nuloptie%20brochure.pdf
http://www.edelchemie.nl/pdf/Nuloptie%20brochure.pdf
http://www.kijkeensomlaag.nl/
http://kt.classy.be/
http://www.slotschaesberg.nl/
http://www.kasteelmontfort.eu/
http://www.daelenbroeck.nl/
http://www.kasteeldekeverberg.nl/


13 

K. Esser, L Koother en L. v.d. Sluis e.a. 
Archeoplan ECO Delft 2014. 
Station Helmond 1866-2014 
Tekst: W. Daniels 
Foto’s : C.v.d.Berg. 
 
De Zummerse Zusters, 
Zorg onderwijs door de zusters Franciscanessen in 
Someren-Dorp. 
C. Verhagen. 
Someren 2003. 
 
Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem. 
H. Hendrikse. 
Uitgeverij: Aprilis- Zaltbommel 2003. 
 
Catalogus 
Catalogus 1 en 2 van de Zilveren munten. 
Geslagen door de Zeven provinciën der Verenigde 
Nederlanden 1576-1795 derde editie. 
Uitgeverij Zonnebloem Amsterdam. 
 
Officiële catalogus Koperen munten. 
Koperen munten geslagen door de Zeven 
provinciën der Verenigde Nederlanden 1546-1795 
vierde editie 
Uitgeverij Zonnebloem Amsterdam. 
 
Nederlandse Munten 1795-1975. 
J. Schulman  
1.  Handboek van de Nederlandse munten 1795-

1975. Suriname, Curaçao,en de Nederlandse 
Antillen 1941-1975. 

2. De Nederlandse munten van 1806- heden 
(1989). Met Nederlands West Indië, Nederlands  
Oost Indië, Suriname, Curaçao, Nederlandse 
Antillen en Aruba.  

 
Tijdschriften 
Cogiscope  
Tijdschrift over de gevolgen van schokkende 
gebeurtenissen. 02-2014. 
Innovatie en inspiratie in medische psycho 
traumatologie. 

 
Westerheem 2014-3 
o.a. Project zonder boer geen voer. Boeren als 
bondgenoot. 
T. v.d. Rijdt en Y. Lammers. 
 
Historisch Nieuwsblad 
Juli aug. Special de Eerste Wereldoorlog. 
 
De krant en Wereldoorlog 1.  
Eindhovens Dagblad: 
 Volkskrant. De eerste wereldoorlog in 10 lessen. 
28 juni 2014.  
Afstudeerscriptie TUE Bouwkunde. 
Nieuw leven in het aloude Marienhage. 
Transformatie van religieus erfgoed in hartje 
Eindhoven. 
Anna Oosterhuis  12-12-2013. 
Tweede druk maart 2014.  
Rapporten 
Boor Rapport 496 deel 2 
Rotterdam Markthal in Onderzoek 2 
Bewoningssporen en vondsten uit de stedelijke 
periode 14

e
 en 18

e
 eeuw. De bedijking van en de 

bewoning op het voormalige Westnieuw in 
Rotterdam. 
P. Ploegaert e.a.. 
 
VU. HBS. Archeologie 
Zuid Nederlandse Archeologische Notities. 
Rapport 297. 
Opgraving Valkenswaard Zuid, vindplaats 22. 
Sporen van een erf uit de Nieuwe tijd. 
Miel Schurmans. 
Amsterdam 2013. 
 
RAAP Rapport2652 
Dommel door Eindhoven. 
Gemeenten Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel. 
Archeologisch onderzoek 
Archeologische begeleiding van de 
graafwerkzaamheden. 
N.Sprengers en J. Roymans 2013 
Conclusie: Geen archeologisch vervolgonderzoek. 
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VAN DEN LEESPLANK  
 
 
De Sint Janskathedraal van ’s Hertogenbosch. 
Uitgeverij Veerhuis. 
 
Geschiedenis van de Bouw 
Tekst: Harrie Boekwijt, Ronald Glaudemans en 
Wim Hagemans. 
Fotografie: Marc Bolsius,  
Reconstructietekeningen: Gary Scanlan.  
 
De restauratie 1999-2010 
Tekst: Ronald Glaudemans en Wim Hagemans. 
Fotografie: Marc Bolsius en Ronald Glaudemans . 
Een hernieuwd over-zicht van de complexe 
bouwgeschiedenis gebaseerd op een grondig 
bouwhistorisch onder-zoek. Een mooi, begrijpelijk 
en visueel fraai boek. 
 
Carel van den Boom 
 
 
 
 
 

22 OKTOBER: (ON)ZICHTBARE ERVEN? DE CASUS BEST AARLE 
Op zoek naar Brabantse boeren in de Late Middeleeuwen en vroege Nieuwe tijd. 
 
Red: Op 22 oktober geeft Johan Verspay een 
lezing over (on)zichtbare erven. Hieronder alvast 
een introductie op zijn verhaal. ‘ 
 
In Brabant doet zich de situatie voor dat we 
nauwelijks zicht hebben op de ontwikkeling van de 
boerderijbouw in de Late Middeleeuwen en vroege 
Nieuwe tijd. Dat is opmerkelijk want zeker is dat de 
Brabantse boerderijbouw in deze periode een 
ingrijpende verandering doormaakt: Van een 
‘bootvormige’ constructie in de Volle 
Middeleeuwen naar het ‘hallenhuis’ in de Nieuwe 
tijd, welke de basis vormt van de kenmerkende 
Brabantse langgevelboerderij. Hoe deze overgang 
verloopt en wat de redenen voor deze 
veranderingen zijn, is onduidelijk. 
 
Dit vraagstuk was de inzet van een onderzoek in 
Best-Aarle dat eind 2011 en begin 2012 werd 
uitgevoerd. Hierbij vonden we de overblijfselen van 
een reeks opeenvolgende erven die we konden 
volgen over een periode van maar liefst 1000 jaar!: 
van de 9e tot en met de 19e eeuw. 

 
Deze erven bieden niet alleen een waardevolle 
inkijk in de ontwikkeling van de Brabantse 
boerderijbouw, maar laten ook zien dat deze niet 
voor ieder erf op dezelfde manier verliep. 
Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de veranderingen 
in de boerderijbouw niet op zichzelf stonden, maar 
onderdeel waren van een breder scala van 
ontwikkelingen die zich in de Late Middeleeuwen 
en vroege Nieuwe tijd voltrok op het Brabantse 
platteland. 
 
In mijn presentatie zal ik aan de hand van de 
casus Best-Aarle in gaan op het fenomeen van de 
‘onzichtbare’ boerderijen. Daarbij schets ik de 
ontwikkelingen in de boerderijbouw in de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd en zal aan de hand 
van enkele concrete voorbeelden laten zien hoe de 
archeologische overblijfselen van deze erven er 
uitzien en enkele handreikingen bieden voor de 
opsporing ervan. 
 
Johan Verspay 
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BAANTJES TREKKEN  
De activiteiten van WIMA deze zomer 
 
De laatste maanden is er veel gebeurt rondom de 
“Werkgroep Innovatieve Meettechnieken Archeo-
logie”. Aller eerst is het team uitgebreid met 
nieuwe leden, die ieder hun eigen expertise en 
enthousiasme meebrengen. We bestaan nu uit de 
volgende acht wima’s: Haro van Galen, Ruud He-
melaar, Peter Seinen, Jos en Winnie van Vegchel, 
Bas Verbeek, Herbert Vorwerk en Jeroen Wijnen. 

 
Vervolgens zijn er verwoed op 
allerlei locaties bodem-scans 
gemaakt met de nieuwe 
bodemradar die het bedrijf van 
Bas, beschikbaar stelt aan 
WIMA voor experimenteel, 
niet commer-cieel, onderzoek 
ter bevor-dering van 
veldactiviteiten voor de 
vrijwilligers in de archeologie. 
Een gezonde bezigheid: 
baantjes trekken met het 
karretje met apparatuur, lekker 
in de buitenlucht. We sjouwen 

wat af. Gelukkig hebben we ‘trekkers’ genoeg. 
Maar als je het hier alleen van moet heb-ben zou 
de lol gauw over zijn. Gelukkig zitten er allerlei 
aspecten aan die ons werk interessant maken.  
Zo hebben we een protocol opgesteld en is er 
onder andere afgesproken dat we uitsluitend op 
pad gaan op basis van een ingediende aanvraag 
waarin een heldere onderzoeksvraag is geformu-
leerd. Ook zullen we van alle onderzochte objecten 
een eindrapportage leveren waarin de bevindingen 
van WIMA worden weergegeven.  
 

 
Ons werk brengt je zo in contact met de Heem-
kundeafdelingen in de regio en biedt mogelijk-
heden om je te verdiepen in de historie van het 
object. Verder moet er heel wat worden gemana-

ged en georganiseerd. Voor anderen is de digitale 
kant, met alle data verwerking, weer heel boeiend.  
Het buitenwerk, vaak in een natuurlijke omgeving, 
levert en-passant ook nog eens leerzame ont-
dekkingen op, op het gebied van flora en fauna.  
Zo vindt ieder er wel ‘zijn ding’ maar bovenal 
speelt toch het archeologische oergevoel een 
hoofdrol: “Wat zullen we aantreffen?” Het is 
spannend want we delen de fascinatie van het 
“schatgraven” zonder dat het destructief is. 
 
Wat zijn de resultaten van al dat baantjes trekken 
in de afgelo-pen maanden? Op het binnenterrein 
van Kas-teel Heeze hebben we aangetoond dat er 

structuren in de grond 
zitten die overeen-
komen met kelderres-
tanten die op een kaart 
uit 1662 staan vermeld.  
In Schijndel zochten 
we naar de locatie van 
het klooster Nonnebos 
in combinatie met 
grondboringen, onder 
het toeziend oog van 
regio-archeoloog Ria 
Berkvens. We weten 
nu waar we niet 

moeten zoeken. 
In Helmond hebben we op de kloosterlocatie 
Binderen, na een verkennend onderzoek afgelo-
pen winter, nu een meer fijn-mazige scan ge-
maakt. Deze laat duidelijk de gedempte oude loop 
van de Aa zien en vierkante structuren van wat 
waarschijnlijk braaksleuven zijn. 
Een bijzondere gelegenheid biedt de opgraving 
van Raatakkers in Someren die daar op dit mo-
ment plaats vindt door de RUG. Wij werden in de 
gelegenheid gesteld om bodemscans te maken op 
het opgravingsterrein, die mogelijk aanvullende 
informatie gaan opleveren voor het onderzoek. Er 
staan nog boeiende projecten op ons programma 
voor de komende maanden en ook is er nog veel 
nader uit te werken. Indien je ons wilt komen 
versterken of een dag mee op pad wil: je bent van 
harte uitgenodigd en neem gerust contact op. 
 
Herbert Vorwerk 
 
Tip van de redactie: Kijk eens op de nieuwspagina 
van deze site: http://www.raatakker.nl/nieuws/ 

http://www.raatakker.nl/nieuws/
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WANDELEN MET DE ROMEINEN, ARCHEOLOOP 21 SEPTEMBER 2014 
 

 

Ja, de Romeinen hebben behoorlijk 

huis gehouden in Hoogeloon. Ze 

hebben er een villa gebouwd waar 

Henk Hiddink zijn best doet om de 

geheimen te ontrafelen. Diverse 

mensen in onze gelederen hebben 

hier ook mee opgegraven, onder 

andere Ine Pulles. Maar ja, daar 

zien we niets meer van want dat is 

allemaal weer toegedekt. 

De Romeinen hebben wel een 

tumulus gebouwd, maar op een 

gegeven moment was de gehele 

omgeving kaal gemaakt om 

materiaal te verzamelen voor de 

potstallen en dan staat daar ineens een grote bult 

in het landschap. Logisch dat dit allerlei verhalen 

rond zich verzamelde. De belangrijkste is de 

legende van Kabouterkoning Kyrië. 

Kabouters hebben echt bestaan en hun koning 

“Kyrïe” woonde in die tumulus; “de Kabouterberg”. 

We leren de geschiedenis van Koning Kyrië 

kennen op onze wandeling. We lopen over het 

natuurpad in de Koebossen, de oudste bossen van 

Brabant. Daarna komen we in het dal van de 

Kleine Beerze en volgen we de kronkelige loop en 

komen we bij het monument van de Bronzen 

Bijltjes die daar geplengd zijn. 

We wandelen verder en komen dan bij de 

‘Zwartenberg’ of ‘Smouzenberg’, de grootste 

grafheuvel met een dubbele gracht in Nederland. 

We zullen er iets over vertellen! 

Daarna lopen we weer Hoogeloon weer 

binnen en ontmoeten diverse 

bezienswaardige gebouwen zoals Het 

Stoom Sint Isidorus, de Protestantse 

kerk met de pastorie, het ‘oude’ 

gemeentehuis, de kerk van Sint 

Pancratius, een oude brouwerij, 

Rozenjacht ‘Recht Door Zee’, een 

arbeiderswoning van 1840 en nog veel 

andere gebouwen. 

Daarna zijn we weer op het beginpunt 

en kunnen we eventueel nog iets 

drinken of een lekker kopje soep eten. 

We verwachten dat u ongeveer 16.00 

uur weer gaat vertrekken. 

 

Deze archeoloop is afwijkend van andere 

wandelingen, hij is ook zeer geschikt voor 

kinderen. Dus, uw kinderen, kleinkinderen, neven 

en nichten worden uitgenodigd om deze 

spannende tocht mee te lopen. 

Geen hardloopwedstrijd, een mooie leerzame tocht 

en op tijd weer thuis. 

 

Bijeenkomst Zaal Den Bakker  

Hoofdstraat 10, 5528 AJ HOOGELOON 

om 10.30 uur 

Voldoende parkeergelegenheid bij Den Bakker. 

Afstand met de fiets 16,5 km. 

Wij wensen u veel plezier bij deze tocht naar de 

Romeinen  

 

Johan Weterings, Herbert Vorwerk e.a. 

 
 
 
 
 

ONDERSTEUNING VOOR DE ARCHEOLOOP IN SEPTEMBER 
 
 
De archeologie van de periferie. 
Frans Theuws. 
Vroege Middeleeuwse bewoning te Hoogeloon. 
 
De zwarte berg bij Hoogeloon. 
De ringwalheuvel uit de Bronstijd. 
M.S. Komminga mei 1982. 

 
Een nederzetting uit de Romeinse tijd bij 
Hoogeloon. 
J. Slofstra. 
 
Carel van den Boom 
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GRENZEN AAN GRAVEN? VERSLAG VAN EEN DISCUSSIE 
12 augustus 2014 
 
Detectoramateurs, amateurarcheologen en profes-
sionele archeologen kwamen onlangs bijeen op 
uitnodiging van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Het verslag van deze ontmoeting staat nu 
online. 
Een van de deelnemers noemt het een 'versla-
vende hobby': ronddwalen over akkers met een 
metaaldetector, zoekend naar schatten uit het ver-
leden. Maar waar liggen de grenzen aan deze 
graafactiviteiten? Op 20 juni gingen 75 belang-
hebbenden met elkaar in gesprek. 
Het doel van de middag was om te inventariseren 
of er in de nieuwe Erfgoedwet zaken anders gere-
geld kunnen worden. Aanleiding was de ver-
schijning van het rapport Grenzen overschreden? 
Een onderzoek naar onrechtmatig handelen op de 
gebieden van archeologie en archieven. Dit rap-
port bundelt de resultaten van een onderzoek dat 
door de Erfgoedinspectie is verricht naar diefstal, 
plundering en illegale handel van cultuurgoederen. 
De deelnemers spraken over de huidige wet- en 
regelgeving rond zoeken en vondstmelden, de 

praktijk in het werkveld en hun wensen voor de 
toekomst. 
Uit de discussie bleek dat partijen elkaar nodig 
hebben. Amateurs en professionals kunnen el-
kaars kennis, expertise en inzet goed gebruiken. 
De tijdgeest is er ook naar. Zaken als kennis, 
verantwoordelijkheid en zeggenschap zijn niet 
alleen meer ondergebracht bij de traditionele 
instituten, zoals de overheid en de universiteiten. 
De invloed van bedrijven, hobbyisten en 
amateurwerkgroepen wordt steeds groter. Een 
nieuwe realiteit, die tijdens de bijeenkomst 
uitvoerig is besproken. 
 
Lees het volledige verslag van de bijeenkomst:  
http://www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/grenzen-
aan-graven-verslag-van-een-discussie 

 
 
 
 
 

GESCHIEDENIS VAN HET EERSTE MILLENNIUM ACTUELER DAN OOIT 
Symposium en nieuwe boeken 
 
Op 1 november aanstaande vindt het 15

e
 SEM-

symposium 
plaats. Op het 
symposium 
wordt het vijfde 
boek in de 
SEM-reeks 
gepresenteerd. 
 
Onderwerpen 
op het 
symposium 
zijn onder meer: 
Leidt DNA-onderzoek tot een andere geschied-
schrijving van de volksverhuizingen en depor-

taties? Prof.dr. Annelies van Bronswijk. Romeinen 
en Hunen in Groningen, Willem Bruijnesteijn. Het 
grote hiaat in de geschiedenis der Lage landen: de 
Duinkerke II-transgressi, Edo Oostebrink, Boek 4 
en boek 5 in de SEM-reeks Vergeten Verleden. 
Nieuwe boeken van Guy Lavigne, Henk Feikema 
en Frank Puylaert. Ad Maas. De Karolingische tijd 
in archeologisch opzicht, Peter Seinen. Aken en 
Delahaye: zijn biografie en de geschiedschrijving, 
Guido Delahaye. SEMafoor-Archief: Ontsluiting 
van archieven en de kwaliteit van onderzoek en 
discussie/evaluatie SEMafoor Kurt Wayenberg. 
 
Meer info: http://www.semafoor.net/ 

 
 
 

  

http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/nieuws/artikel_grenzen_aan_graven_def.pdf
http://www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/grenzen-aan-graven-verslag-van-een-discussie
http://www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/grenzen-aan-graven-verslag-van-een-discussie
http://www.semafoor.net/
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GROETEN UIT... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VAN HET BESTUUR 
 
 
AVKP-regiodag 
Op 26 juni vond de AVKP-regiodag plaats in het 
boerenbondsmuseum in Gemert. Op deze middag 
komen de contactpersonen van AVKP, de 
werkgroep ruimtelijke ordening en bestuur bij 
elkaar om informatie uit te wisselen. Dit vindt 
uiteraard op een locatie plaats waar ook nog wat 
interessants te zien of doen is.  
We zijn te gast in het Boerenbondsmuseum in 
Gemert. Het is elke keer weer leuk om in het 
museum rond te lopen. Op de bovenverdieping is 
de tentoonstelling ‘Zonder Boer Geen Voer’ te 
bezichtigen. De ruimte is goed ingericht met 
verschillende voorwerpen en een mooie grote 

Afgelopen vakantie een interessante 
wandeling gemaakt in het plaatsje 
Neumagen aan de rivier de Moesel. Daarna 
ook nog een mooie wandeling in Echternach 
en het graf van Willibrordus bezocht.  
Anton Vissers 
 

Groeten uit  

Echternach 

Denemarken lag 63 miljoen jaar geleden 
onder een diepe zee en groeide er een groot 
koraalrif. In het Geomuseum Faxe zie je 
fossielen van oa haaien en krokodillen en 
info over de ruim 900 jaar kalkwinning. In de 
Faxe Kalkgroeve mag je legaal schatgraven 
naar fossielen.  
Ellen van der Steen  
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vitrine. De geschiedenis wordt verteld via panelen 
en is een interactieve presentatie over archeologie, 
die ook voor grote mensen leuk is.  
 

 
 
De vergadering begint met een heerlijke lunch, 
waarbij volop wordt bijgepraat. Martha van Eerd is 
de nieuwe contactpersoon voor Boekel en  
Anneleen van de Water en Rob Paulussen sluiten 
vandaag ook aan namens de ALV. 
We verkennen eerst of het wenselijk en haalbaar 
positie van de regioarcheoloog te versterken. De 
meeste gemeenten hebben beleid en een waarde-
kaart. Er gaat nog veel fout met vergunningen. Ria 
Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst ZO 
Brabant, adviseert gemeentes en geeft een pre-
sentatie over haar werk. Gemeentes zijn vanuit het 
Rijk verplicht taken neer te leggen bij de Omge-
vingsdienst, ook voor archeologie. Bestemmings-
plannen horen bij de regioarcheoloog langs te 
komen. Dit gebeurt niet altijd, hier ligt een taak 
voor de contactpersonen. 
. 

 
 
Gemeenten huren nu wel archeologisch advies in, 
maar te vrijblijvend. Een regioarcheoloog kan een 
meer omschreven positie krijgen, vergelijkbaar met 
gemeentelijke archeologen. De conclusie is dat 
binnen gemeenten wel voldoende deskundigheid 
moet zijn. AWN lobbyt hiervoor bij RCE. Onder-
steuning van vrijwilligers wordt gevraagd. 

Daarna verkennen we hoe archeologie in de 
nieuwe collegeplannen van de verschillende ge-
meenten in onze regio is opgenomen. Dit blijkt 
zeer beperkt te zijn. Archeologie is wel in verschil-
lende gemeente actueel door een opgraving, het 
afronden van een  beleidsplan en worden contac-
ten met de wethouder onderhouden.  
 
We sluiten de middag af met een bezoek aan een 
nabijgelegen rundveebedrijf in Gemert, waar we 
een uitgebreide rondleiding krijgen over oude en 
moderne technieken. Deze rondleiding speciaal  
door ZLTO georganiseerd vanwege de samen-
werking rond de tentoonstelling Zonder Boer Geen 
Voer.  
 

 
 
De nieuwe stal doet denken aan een landalpark 
waarbij de koe, met een muziekje op de achter-
grond, zich kan laten voeren, melken of een mas-
sage kan ondergaan. Volledig geautomatiseerd.  
 

 
 
Onder de (hobby)archeologen bevindt zich nog 
een aantal boerenzonen/dochters met kennis over 
vroeger. Maar ook de automatisering in de machi-
nekamer van de melkmachine is interessant. Er 
worden volop vragen gesteld. Kortom boeren en 
archeologen kunnen en willen nog veel van elkaar 
leren.  

 


