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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
NOVEMBER 
Wo 12 Lezing Jan Timmers over historische 

boerderijen in Brabant (pag 8)  
20/21 Reuvensdagen in Den Haag 
29 Peeldag AVL en AVKP: Ontdekkingstocht 

door de geschiedenis van het Veen (pag 
11)  

 
DECEMBER 
Wo 3 Informatiebijeenkomst Basiscursus 

archeologie (pag 10) 

Zo 7 Archeoloop St Oedenrode (pag 3) 
24/31 Archeologisch Centrum ’s avonds gesloten 
 
JANUARI 
Wo 7 Nieuwjaarsborrel en lezing door Theo de 

Jong** 
 
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... 
 
 

... u zich nog kunt aanmelden voor de Basiscursus archeologie 

... op 3 december om 20.30 uur een informatiebijeenkomst wordt gehouden over de cursus (pag 10) 

... lezingen voortaan in de zaal van Eindhoven in Beeld worden gehouden en... 

... voorafgaand wordt verzameld in de keuken van het Archeologisch Centrum voor koffie en thee.  

... de tentoonstelling ‘Zonder Boer Geen Voer’ in Boerenbondmuseum Gemert wordt verlengd tot 1 maart 
2015 

... de tentoonstelling op 1 maart op bijzondere wijze wordt gesloten (zie pagina 2). 

... het Archeologisch Centrum op woensdagavond 24 en 31 december gesloten is 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VERLENGING TENTOONSTELLING ‘ZONDER BOER GEEN VOER’ 
 
 
De tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer’ in 
het Boerenbondmuseum Gemert wordt 
verlengd tot 1 maart 2014. Vanaf 17 november 
tot en met 1 maart is het museum op zondagen 
open. Op andere dagen kan de tentoonstelling 
op afspraak worden bezocht door school-

klassen en andere groepen, naar keuze in 
combinatie met een bezoek aan een modern 
bedrijf.  
Op zondag 1 maart zijn er ter afsluiting een 
aantal 10 minuten lezingen en speciale 
rondleidingen.  

 
  

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 Reuvensdagen 27

Vr 7  14 21 Reuvensdagen 28

Za 8 Afgevaardigdendag 15 22 29 Activiteit in de Peel

Zo 9 16 23 30  

December December December December
Wk Wk Wk Wk

48 49 50 51

 

Ma 1  8  15 22  

Di 2  9  16 23  

Wo 3  10 17 Bestuursvergadering 24

Do 4  11  18 25 Eerste Kerstdag

Vr 5  12  19 26 Tweede Kerstdag

Za 6  13 20 27

Zo 7 Archeoloop St Oedenrode 14 21 28

December Januari  Januari Januari Januari
Wk Wk Wk Wk

52 1 2 3

 

Ma 29  5 12 19

Di 30  6 13 20

Wo 31 Oudjaar 7 Nieuwjaarsborrel en lezing 14 21

Do 1 Nieuwjaarsdag 8 15 22

Vr 2  9 16 23

Za 3  10 17 24

Zo 4  11  18 25  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
12 november Jan Timmers 
Historische boerderijen in soorten en maten is het 
onderwerp van de lezing van Jan Timmers. Een 
inleiding is opgenomen op pagina 8.  

 
29 november Peeldag: Lezingen met excursie 
De Archeologische Vereniging Limburg (AVL) en 
AVKP organiseren op 29 november.gezamenlijk 
de Peeldag met verschillende lezingen en een 
excursie. De titel van deze dag is de Ontdekkings-
tocht door de geschiedenis van het Veen. Lees 
meer op pagina 11.  
 

Excursies 
Het programma voor de excursies voor 2015 is in 
de maak. Meer informatie volgt in de volgende 
AVKP-actueel of per flits.  

Archeoloop 
Reserveer alvast: zondag 7 december aan-
staande, want dan is er een Archeoloop gepland. 
De wandeling, die op dit moment wordt voorbereid, 
combineert historie, archeologie en natuurbeleving 
in St. Oedenrode en het buitengebied daar. Omdat 
de dagen kort zijn starten we om 11:00 uur, de 
afstand zal maximaal 12 km. zijn, een uurtje of drie 
met verlenging, voor die dat willen in de locale 
horeca. Nadere informatie volgt z.s.m. door Wim 
van Hoof. 
Herbert Vorwerk havorwerk@gmail.com 
 

Archeologische Basiscursus 
Op woensdag 3 december om 20.30 uur wordt een 
informatie-bijeenkomst gehouden over de 
Basiscursus Archeologie. Lees meer op pagina 10. 

 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN OP WOENSDAGAVONDEN 
 
 
Vrijwilligers gezocht voor project De Espse 
Hoeve 
De Espse Hoeve is een langgevelboerderij in 
Bakel. De boerderij staat binnen een groot 
omgracht terrein. De bewoningsgeschiedenis van 
dit terrein gaat terug tot in de 14e eeuw. De 
afgelopen 15 jaar zijn her en der op het terrein tal 
van voorwerpen verzameld die dateren van de late 
middeleeuwen tot in de vorige eeuw. De vondsten 
(o.a. veel metalen voorwerpen en scherven) staan 
nu opgeslagen in het Archeologisch Centrum te 
Eindhoven. Ze wachten nog op onderzoek. Dit 
onderzoek bestaat uit (1) het sorteren, (2) het 
determineren aan de hand van onder andere 
literatuur en de vergelijkingscollectie en (3) 
beschrijven en een vondstverslag schrijven. 
 
Voor de uitwerking wordt nu een werkgroep 
samengesteld. Herbert, Odette en Theo vormen de 
‘harde kern’ en bewaken samen de voortgang. Het 
team van het Archeologische Centrum is uiteraard 
binnen handbereik voor de nodige expertise. Op 
woensdagavond 19 november om 20 uur wordt 

gestart met het uitwerken en het onderzoek zal 
een paar maanden in beslag nemen. Wie mee wil 
helpen kan zich aanmelden via 
awnafdeling23@gmail.com. 
Herbert Vorwerk, Odette Coolen en Theo van der 
Vleuten 
 
Vondstverwerking steengoed kasteelgracht 
Komende woensdagavonden gaan we de 
steengoed scherven die al geruime tijd op de tafels 
in de grote ruimte gelegen hebben, en die heel 
intensief gepuzzeld zijn, determineren, tellen en 
uiteindelijk in lijsten noteren. Het zijn alle 
steengoed scherven die in 1990 en 1992 in de 
grachten van het kasteel van Eindhoven gevonden 
zijn. In principe kan iedereen die hier interesse 
voor heeft er aan mee doen, en zich gewoon 
aansluiten bij de vrijwilligers die hier vorige week al 
een begin mee gemaakt hebben. Ik zal er op de 
woensdagavonden zijn om uitleg te geven en 
wegwijs te maken in deze fase van de 
vondstverwerking die na het puzzelen komt. 
Ben van den Broek 

 

  

mailto:havorwerk@gmail.com
mailto:awnafdeling23@gmail.com
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NIEUWS UIT HET ARCHEOLOGISCH CENTRUM 
 
 
Verbouwing Erfgoedcentrum gestart 
Op 20 oktober is begonnen met de verbouwing 
van het onderkomen van het toekomstige 
Erfgoedcentrum Eindhoven. Dit centrum zal 
worden gehuisvest in ‘gebouw 3’ van de voor-
malige Nutsbedrijven aan de rand van het centrum 
van Eindhoven. De verbouwing in december 
worden afgerond. In januari zal worden gestart met 
de geleidelijke verhuizing van het Archeologisch 
Centrum Eindhoven en Helmond. Het nieuwe 
onderkomen zal in april 2015 formeel worden 
geopend, hierover wordt nog nader bericht. In het 
Erfgoedcentrum wordt het onderkomen van zowel 
het gemeentelijk Erfgoedteam, de Archeologische 
Vereniging Kempen- en Peelland en de Stichting 
Eindhoven in Beeld. Vooralsnog zal het statisch 
archeologisch depot blijven waar het nu is. In het 
nieuwe onderkomen worden wel de vele museale 
vondsten als vergelijkingscollectie in vitrines 
opgesteld, ook zal daar een multifunctionele ruimte 
komen waarin niet alleen kleinschalige tentoon-
stellingen, maar ook educatieve activiteiten zoals 
lezingen kunnen worden gehouden. De afstem-
ming en planning van de verschillende activiteiten 
zal worden gecoördineerd door een nieuwe 
gemeentelijke functionaris: de coördinator Erfgoed-
centrum. In hetzelfde ‘gebouw 3’ zijn inmiddels 
eveneens de Stichting Beeldenstorm en de 
Fabrique Céramique gehuisvest. 
 

 
 
Toename vondstmeldingen 
Sinds het begin van de zomer worden bij het 
Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond 
steeds meer archeologische vondsten gemeld. 
Hieronder bevinden opvallend vaak vondsten uit 

de Tweede Wereldoorlog. Kennelijk zijn steeds 
meer mensen zich bewust geworden dat ook in het 
veld aangetroffen voorwerpen uit de Tweede 
Wereldoorlog een archeologische betekenis 
hebben. Eén van de nieuw gemelde vindplaatsen 
ligt bij Acht in Eindhoven en leverde onder meer 
het overblijfsel op van de wijzerplaat van de 
hoogtemeter van een vliegtuig van de Luftwaffe. 
Vermoedelijk gaat het hier om een ‘crash site’ (de 
plek van een neergestort vliegtuig). 
 
Nieuwe meanders Kleine Dommel 
Op de gemeentegrens van Eindhoven en Nuenen 
nabij de Wolvendijk en de Opwettense watermolen 
zijn de afgelopen weken drie nieuwe meanders 
gegraven in het beekdal van de Kleine Dommel. 
De werkzaamheden zijn begeleid onder leiding van 
de archeoloog Jan Roijmans van het archeo-
logisch bedrijf RAAP, een zeer bekwaam specialist 
op het gebied van de archeologie van beekdalen. 
De waarnemingen leidden onder meer tot de 
ontdekking van een gedeelte van de gracht van 
het verdwenen ‘Kasteel van Nuenen,’ waaruit 
enkele potscherven konden worden geborgen. 
 

 
 
Vrijwilliger uit Canada 
Recentelijk is bij de gemeente Eindhoven het 
verzoek binnengekomen van een Canadese 
archeoloog uit Ontario. Hij verblijft in april 2015 in 
Eindhoven en wil twee weken als vrijwilliger actief 
zijn in het nieuwe Erfgoedcentrum. Uiteraard is 
positief ingegaan op zijn verzoek en hij heeft alvast 
twee Engelstalige boeken over de Eindhovense 
archeologie toegestuurd gekregen. 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Leende – Strijperdijk 4 (proefsleuven) ADC? Eind 2014? 

Son – riolering Ekkersrijt (archeologische 
begeleiding) 

BAAC? 2014/2015 

Heeze – Kleine Dommel (archeologische 
begeleiding) 

RAAP? 2015 

Valkenswaard – Dommeldal 
(archeologische begeleiding) 

RAAP? 2015 

Best – Broekstraat/Aarleseweg 
(proefsleuven) 

?? Begin 2015 

Nuenen – HOV Europalaan (archeologische 
begeleiding) 

?? 2015? 

Waalre – Meester Slootsweg (proefsleuven) ?? 2015 

Lage Mierde – Richelpad (archeologische 
begeleiding) 

ADC? 2015 

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

Wintelre - Kreiel 14 (archeologische 
begeleiding) 

ArcheoPro? 2014? 

Best – Klaverhoekseweg (proefsleuven met 
eventuele doorstart) 

?? 2015 

Casteren – Kerkstraat (proefsleuven) ?? 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? 

 
 
 
 
 
 

ORATIE FRANS THEUWS 
 
 
Frans Theuws is een bevlogen en productief 
archeoloog, geboren in Bergeyk. Hij studeerde 
onder andere aan de Universiteit van Amsterdam 
en werd daar in 2004 hoogleraar historische 
archeologie. In 2012 wisselde hij van werkplek en 
werd hoogleraar middeleeuwse archeologie aan 
de Universiteit Leiden. Op vrijdag 24 oktober 2014 
sprak hij zijn oratie uit in het statige Groot 
Auditorium van het Academiegebouw van de 
Leidse universiteit. Tijdens deze oratie (een lezing 

waarmee de hoogleraar zijn ambt openbaar en 
plechtig aanvaard), die traditioneel eindigde met ‘Ik 
heb gezegd’ waren zo’n 125 aanwezigen. De 
lezing, genaamd ‘De boer en de koning in vroeg-
middeleeuws Noordwest-Europa’ is op papier uit-
gegeven, een exemplaar zal in onze bibliotheek 
worden opgenomen. De borrel na de oratie diende 
ook als reünie, onder meer voor uit het zuiden van 
Nederland afkomstige archeologen. 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Vondsten bij Bakelse Aa 
Het beekdal van de Bakelse Aa wordt opnieuw 
ingericht. De beek krijgt meer ruimte, de natuur 
wordt versterkt en er is meer aandacht voor recre-
atie en cultuurhistorie. Daarnaast wordt landgoed 
Bakelse Beemden ingericht als waterbergings-
gebied om wateroverlast in Helmond en gebieden 
benedenstrooms te voorkomen. In dit project werkt 
Waterschap Aa en Maas samen met de Provincie 
en de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Hel-
mond. 
Tijdens de werkzaamheden zijn ook de amateur-
archeologen Louis Litjens en Antoon Vissers van 
onze heemkundekring actief om archeologische 
vondsten veilig te stellen. Onlangs vonden zij het 
spaakbeen uit het rechtervoorbeen van een paard. 
Er staan krassen op, die niet verwijzen naar slacht-
sporen. De krassen kunnen van een schop of 
ploeg zijn of van het gebruik van het bot. Er zal 
een C14-analyse moeten plaatsvinden om vast te 
stellen hoe oud het bot is. In de beekdalen komen 
paarden voor vanaf de ijstijden. In het verleden zijn 
in de omgeving al enkele botten van edelhert 
gevonden.  
 

 
 
Een andere vondst verraste zo mogelijk nog meer. 
Het gaat om een koperen duit met aan de voor-
zijde een weelderige versiering in rococostijl. 
Afgebeeld is een burchtje tussen twee stervormige 
rozetten met daaronder de tekst Zelandia (met 1 
‘e) en het jaartal 1766. De keerzijde laat een 
gekroond ovaalvormig wapenschild met leeuw in 
de golven zien. Ook het wapenschild is versierd in 
rococostijl. Er staat een tekst op: Luctor et emergo 
(Ik worstel en kom boven). Dat is de duit gelukt… 
 

 

 
 
Louis Litjens en Anton Vissers van de heemkunde 
H.N. Ouwerling 
 
Geschoken gesp 
Op 1 september mocht Pieter Koolen namens 
Heemkundekring H.N. Ouwerling een aantal inte-
ressante schenkingen in ontvangst nemen. Onder-
meer een bronzen riemgesp uit de vijfde eeuw die 
Pieter Wiegersma vond bij het Klein Kasteel en 
een Madonna met Kind uit Museum De Wieger. 
Heemkundelid Lex van de Haterd schonk de 
vroeg-Merovingische bronzen riemgesp en een 
aantal teksten en prenten. De gesp, teksten en 
prenten maakten deel uit van de ‘papieren’ erfenis 
van Pieter Wiegersma waarover Van de Haterd 
van de erven Wiegersma de beschikking kreeg. 
Het gaat ondermeer om catalogi van exposities en 
plattegronden en aanzichten van het Kasteel in 
Deurne. Deze teksten en prenten zullen op termijn 
te vinden zijn op docudatadeurne.  
 

 
Foto: Pieter Koolen 

 
De vijfde eeuwse riemgesp door Pieter Wiegersma 
gevonden in de tuin van het Klein Kasteel, is 
gedateerd door het Groninger Instituut voor 
Archeologie. De gesp wordt in kennerskringen een 
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absoluut topstuk uit de vroeg-Merovingische tijd 
genoemd en zal in het Heemhuis tentoon worden 
gesteld. Ook de Madonna met Kind zal in het 
Heemhuis te zien zijn. 
 
Voorloper van Westerhoven gevonden bij 
opgraving aan de Meidoornstraat 
In april van dit jaar heeft archeologisch onder-
zoeksbureau BAAC een opgraving uitgevoerd aan 
de Meidoornstraat in Westerhoven in verband met 
de geplande nieuwbouw van vijf woningen. In de 
bouwput van de toekomstige huizen zijn een groot 
aantal archeologische resten aangetroffen die 
samenhangen met een laatmiddeleeuws gehucht 
uit de 11e tot en met de 14e/15e eeuw. 
Opmerkelijk is dat het gebied bij de sloop van de 
oude school tot op het gele zand was afgegraven, 
maar dat de archeologische sporen ondanks dat 
goed bewaard zijn gebleven. De sporen bestaan 
uit een huisplattegrond van een grote boerderij, 
twee bijgebouwen, een schuur, een spieker en 
erfbegrenzing. Botanisch onderzoek toont aan dat 
in de nederzetting rogge werd verwerkt en 
waarschijnlijk in de buurt werd verbouwd. Gezien 
de overlapping van de verschillende structuren zijn 
de gebouwen niet gelijktijdig in gebruik geweest. 
Bij de opgraving is slechts een klein deel van de 
nederzetting bloot gelegd. Het grootste deel van 
het gehucht, dat als voorloper van het huidige 
Westerhoven gezien kan worden, ligt nog 
verborgen onder de tuinen en huizen in de directe 
omgeving.  
 

 
Overzicht van de opgraving met greppels en paalkuilen 
van de diverse huizen. 

 
Vondsten rond Valkenswaard, Dommelen en Eer-
sel laten zien dat er meer nederzettingen uit deze 
periode aanwezig waren in de regio. Deze neder-
zettingen lijken echter allemaal rond de 13e eeuw 
verlaten te worden. Dat had te maken met het 
realiseren van meer akkerareaal door van de hoge 

dekzandruggen naar de lagere delen te verhuizen. 
Waarom dat hier in Westerhoven niet is gebeurd 
en de bewoning met een tussenpose van mogelijk 
een eeuw doorliep tot de 14e of 15e eeuw, weten 
we niet. Daarvoor is meer archeologisch onder-
zoek noodzakelijk.  
 

 
Het alle-sporen-overzicht van de opgraving aan de 
Meidoornstraat (uit BAAC rapport) 

 
Bron: M. Kooi, 2014: Bergeijk – Westerhoven, St. 
Servatius–Meidoornstraat. Proefsleuvenonderzoek 
met doorstart naar opgraven (BAAC rapport), ’s-
Hertogenbosch. 
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HISTORISCHE BOERDERIJEN IN SOORTEN EN MATEN. 
Inleiding op de lezing van 12 november 
 
Oude boerderijen beginnen schaars te worden. 
Veel oude boerderijen hebben geen agrarische 
functie meer en zijn verbouwd tot woonhuis. Toch 
blijven we dat boerderijen noemen, omdat ze er nu 
eenmaal zo uitzien. Veel boerderijen blijven 
gelukkig herkenbaar als agrarisch gebouw, waarin 
woning en stal en soms ook een schuur 
gecombineerd waren onder één dak. Brabant staat 
bekend om zijn langgevelboerderijen. Veel 
boerderijen in Brabant hebben ook die vorm. Dat 
komt omdat de langgevelboerderij een redelijk 
moderne vorm is van de agrarische gebouwen die 
we kennen. De langgevelboerderij is zo ongeveer 
het eindpunt in de ontwikkeling van de boerderij. In 
oostelijk Brabant komen meer soorten boerderijen 
voor. Voordat de langgevelboerderij zijn intrede 
deed bestonden er andere vormen en typen. In de 
lezing wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
boerderij in oostelijk Brabant. We beginnen in de 
middeleeuwen en zullen de ontwikkeling verder 
volgen. Het gaat over hallehuizen, hoekgevel-
boerderijen, kortgevels, krukhuizen en dwars-
huizen. Ook na de introductie van de lang-
gevelboerderij blijven er ontwikkelingen en ont-
staan er weer allerlei varianten. En met de ontgin-
ning van de heide en het peelgebied introdu-
ceerden de ontginners ook nog soorten boerde-
rijen vanuit andere delen van Nederland, die je in 
oost Brabant zelden ziet. Daarnaast aandacht voor 
boerenerven en bijgebouwen en speciaal voor de 
archeologen: waterputten. 

 
 
We kijken door een historische bril naar de 
ontwikkeling van boerderijen. We gaan in op de 
constructie en de bouwvorm en op de rijke 
bouwgeschiedenis die sommige boerderijen blijken 
te hebben. Soms levert dat verrassende gezichts-
punten op en gaan we anders kijken naar de 
gebouwde omgeving toen en nu.  
 
Jan Timmers 
Gemert 
 
[Red.: Jan geeft een lezing op woensdag 12 
november om 20 uur over historische boerderijen 
in het Archeologisch Centrum in Eindhoven.] 

 
 
 
 
 

ARCHEONLINE 
 
 
Archeologische vindplaatsen zijn ook online: 
 
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuws/onderzoek-grenswallen-
het-groene-woud-gestart/331 
 
http://archeologieonline.nl/nieuws/de-bosatlas-van-het-cultureel-
erfgoed?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
 
http://www.econsultancy.nl/253/455/Archeologie-in-Veldhoven.html 
 
https://assobonnepioche.wordpress.com/2012/05/15/diorama-playmobil/ 
 
Frank de Kleijn en Ellen van der Steen  

http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuws/onderzoek-grenswallen-het-groene-woud-gestart/331
http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuws/onderzoek-grenswallen-het-groene-woud-gestart/331
http://archeologieonline.nl/nieuws/de-bosatlas-van-het-cultureel-erfgoed?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://archeologieonline.nl/nieuws/de-bosatlas-van-het-cultureel-erfgoed?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.econsultancy.nl/253/455/Archeologie-in-Veldhoven.html
https://assobonnepioche.wordpress.com/2012/05/15/diorama-playmobil/
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NIEUWE WEBSITE ERFGOEDKAART REGIOGEMEENTEN ZUIDOOST-
BRABANT 
 
Eindelijk is de website van de erfgoedkaart van 
diverse gemeenten binnen Zuidoost-Brabant over-
gegaan van de server van het Samenwerkings-
verband Regio Eindhoven (SRE - Milieudienst) 
naar die van de Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant (ODZOB): http://atlas.odzob.nl/erfgoed/. 
De website draait al sinds de realisatie van de 
erfgoedkaarten voor negen Kempengemeenten in 
2010, maar was nog niet meeverhuist sinds de 
opheffing van de SRE Milieudienst, naar de 
nieuwe Omgevingsdienst. 
De website heeft een nieuwe lay-out met meer 
mogelijkheden, waaronder het zoeken op adres en 
het printen van een uitsnede uit de erfgoedkaart. 
De erfgoedkaart is voor de gemeenten Oirschot, 
Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, 
Heeze-Leende, Cranendonck, Waalre, Valkens-
waard, Geldrop-Mierlo en Laarbeek beschikbaar. 
De erfgoedkaart is een interactieve GIS-kaart met 
een groot aantal lagen, die grofweg zijn ingedeeld 

naar landschap, historie en archeologie. Binnen 
deze hoofdindeling zijn de geïnventariseerde 
gegevens verder onderverdeeld naar thema en 
naar subthema. Door het aanklikken van een ele-
ment volgt summier informatie. Het nummer ver-
wijst naar de gemeentelijke erfgoedcatalogus waar 
de uitgebreide beschrijving van het object of ge-
bied te vinden is. Naast deze basiskaarten zijn op 
de website tevens de archeologische waarden- en 
verwachtingenkaart en de cultuurhistorische waar-
denkaart van de gemeenten te vinden. Als onder-
leggers zijn historische kaarten maar ook topo-
grafische kaarten en luchtfoto’s beschikbaar. Alle 
lagen zijn naar wens aan en uit te schakelen, 
evenals de te kiezen ondergrond (luchtfoto, 
topografie, historische kaart). Onder de toelichting 
op de website zijn de bijbehorende rapporten met 
bijlagen per gemeente te vinden, evenals een 
handleiding voor het gebruik van de website. 

 

 
De nieuwe website in beeld, met een uitsnede van het historisch landschap van Aarle-Rixtel: 

 
Ria Berkvens 
Regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
  

http://atlas.odzob.nl/erfgoed/
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ARCHEOLOGISCHE BASISCURSUS 
 
 
De AVKP Archeologische Basiscursus, die gaat 
starten in januari aanstaande, is volop in voor-
bereiding. Er hebben zich voldoende belang-
stellenden aangemeld en ook groeit het aantal 
archeologen en deskundigen die de lessen van 
deze opleiding willen verzorgen. 
Op woensdagavond 3 december aanstaande 
organiseren we een informatiebijeenkomst om 
20:30 uur voor belangstellenden in de presentatie- 
ruimte op de Deken van Somerenstraat. 
Er is dan alle gelegenheid om antwoord te krijgen 
op de vragen die je hebt maar ook om suggesties 
en wensen kenbaar te maken die de cursus 
kunnen verrijken. 
 
Hier volgt in een samenvatting van de aanpak die 
we voorstaan: 

 De AVKP Archeologische Basiscursus wordt 
uitgevoerd als een pilot. Bij blijvende belang-
stelling wordt de cursus herhaald en op basis 
van ervaringen steeds verbeterd en aangepast. 

 De inhoud behandelt het archeologisch proces 
en is een algemene inleiding in de archeologie 
maar ook deelnemers met (specifieke) ervaring 

zijn welkom. Verwacht wordt dat zij hun kennis 
inbrengen en delen met de andere cursisten. 

 De 7 theorielessen worden aangeboden op 
zaterdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur op de 
volgende data: 17 en 31 januari, 7 en 21 febru-
ari. 7 en 21 maart en 18 april in Eindhoven. 

 Daarnaast worden er minstens 7 praktijk-
bijeenkomsten georganiseerd, dat kunnen 
excursies zijn, bezoek opgraving, veldloop, 
werken meetinstrumenten, meettechniek, etc. 

 Deze praktijkbijeenkomsten kunnen aansluiten 
op de theorielessen, of op andere momenten 
worden georganiseerd. Zoveel mogelijk afge-
stemd met de deelnemers en op de actuele 
mogelijkheden. 

 De kosten voor de hele Basiscursus bedragen 
€ 90,- voor AWN-AVKP Leden. Niet leden 
betalen € 140,- of kunnen overwegen om lid te 
worden. 

 Aanmelding is nog mogelijk bij onder-
getekenden of op de informatiebijeenkomst op 
woensdagavond 3 december a.s. om 20:30 uur. 
 

Peter Seinen  seinen@iae.nl 
Herbert Vorwerk havorwerk@gmail.com 

 
 
 
 
 

GROTE INZET AWN-ERS BIJ OPGRAVING ROMEINS GRAFVELD 
HUISSEN 
 
Meewerken op opgravingen is voor AWN-leden 
nog beperkt mogelijk. Dit najaar was er een 
bijzonder project dat daar wel alle ruimte voor 
bood en waaraan ook verschillende AVKP-leden 
hebben meegewerkt. Voor een Romeins grafveld 
in Huissen (nabij Arnhem) was besloten het in situ 
te bewaren, er zou wel een woonwijk op worden 
gebouwd. Uit onderzoek bij aanleg van de 
rioleringen kwamen bijzonder rijke grafvondsten 
tevoorschijn. Als AWN hebben we toen actie 
ondernomen om alsnog tot een volledige 
opgraving te komen. Dat is ook gelukt, alleen was 
de financiering toen een probleem. Toestemming 
tot bouwen was reeds verleend, de initiatiefnemer 
was niet meer verplicht de kosten van 
archeologisch onderzoek te betalen. 

Het compromis is gevonden in beperking van de 
kosten door ruime inzet van vrijwilligers, onder 
verantwoordelijkheid van ADC, als opdrachtnemer. 
Niet helemaal wat wij als AWN willen maar bij de 
keuze geen onderzoek of low-budget onderzoek 
door inzet van vrijwilligers kiezen we toch voor dat 
laatste. 
Dat is in dit geval ook zeker de moeite waard 
geweest. Er hebben zich voor meehelpen zo’n 50 
vrijwilligers aangemeld, ook uit onze afdeling. De 
opgraving duurde 5 weken en in die tijd is er bijna  
6.000 m2 grafveld onderzocht en zijn er ca. 80 
nieuwe graven aan het licht gekomen met vele 
hele gave en bijzondere vondsten. Deze wijze van 
opgraven, met zoveel vrijwilligers, had ook zijn 
beperkingen. Als AWN gaan we dit met het ADC 
goed evalueren.  

  

mailto:seinen@iae.nl
mailto:havorwerk@gmail.com
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ROMEINSE WATERPUT TENTOONGESTELD 
 
 
De entree van het natuurcentrum de Maashorst 
wordt sinds kort opgesierd door een Romeinse 
waterput. De put is in 2010 gevonden tijdens de 
opgraving Uden-Noord fase 1 en bleek in zo’n 
goede staat te verkeren dat het de moeite loonde 
deze te conserveren.  
 

Foto van Marc Kocken. 

 
Gelukkig was de gemeente bereid de kosten 
daarvan voor haar rekening te nemen op 
voorwaarde dat de put dan ook daadwerkelijk 
geëxposeerd zou worden. Het natuurcentrum de 
Maashorst wilde maar al te graag aan deze 

voorwaarde voldoen. Op vrijdag 19 september was 
het zover en kon de put, die een dendro datering 
heeft van 101 na Chr., officieel gepresenteerd 
worden. De openingshandeling werd verricht door 
een plaatselijke wethouder tezamen met Marc 
Kocken van MARC-erfgoed die het hele  proces 
aangestuurd heeft. Door het wegtrekken van een 

doek werden de put en de fraaie 
passende achtergrond van de 
bekende illustrator Kelvin Wilson, 
onthuld. Om de functie van de 
put te accentueren is de bodem 
bedekt met een grote print van 
een wateroppervlak. Een primitief 
ogend hekwerkje beschermt het 
kwetsbare puthout tegen al te 
grijpgrage handjes. Door de 
verklarende tekst is de opstelling 
behalve sfeervol ook educatief te 
noemen.  
 
Dezelfde middag is ook het 
opgravingsrapport van Uden-
Noord, fase 1 gepresenteerd. Na 
een korte lezing over de 
opgraving door Tiziano Goossens 
van Archol werd het eerste 

exemplaar van het rapport aan de wethouder 
overhandigd. Het programma werd tenslotte 
afgesloten met een smakelijk Romeins buffet dat 
gebaseerd was op authentieke recepten uit die tijd.  
 
Goof van Eijk 

 
 
 
 
 

EEN ONTDEKKINGSTOCHT DOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET VEEN 
Gezamenlijke Peeldag van AVL en AVKP 
 

AVL (Archeologische Vereniging Limburg) en 
AVKP (Archeologische Vereniging Kempen- en 
Peelland) organiseren op 29 november een 
gezamenlijke PEELDAG. 
 
Een dag waarin we alles over verleden en heden 
van de Peel en het veen leren kennen door vier 
lezingen door kenners en vertellers, na een pauze 
gevolgd door een excursie naar het veen o.l.v. 
deskundige gidsen. 
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De lezingen worden verzorgd door: 

 Ria Berkvens. Archeoloog en projectleider 
Erfgoedkaarten Kempen- en A2 gemeenten. 
Werkt nu voor de Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant, voorheen de SRE-Milieudienst. Ria is 
geboren en getogen in de Peel en is een 
kenner en gewaardeerde vraagbaak voor alles 
over het cultureel erfgoed van het veen en de 
Peel.  

 Hans van de Laarschot. Tot voor kort was Hans 
consulent cultuurhistorie bij Regionaal Histo-
risch Centrum Eindhoven. Op dit moment is hij 
bezig om Haagse archieven over de Peel te 
bestuderen. De geschiedenis van de Peel moet 
volgens hem worden herzien. 

 Ad Kersten. Ad is een autodidact pur sang. Hij 
is op eigen kracht een van de grootste kenners 
geworden van De Peel. Ad is een natuurgids 
van De Pelen en verzorgt regelmatig 
rondleidingen door het Peelgebied. Een kenner 
die ieder verhaal en elk hoekje van de Peel 
kent. 

 Maarten Dolmans. Maarten is gemeentelijk 
archeoloog in Venlo. Hij heeft een voorliefde 
voor de Romeinse tijd en is actief lid van de 
educatieve Romeins reënactmant groep. (Pax 
Romana). Hij kan spreken over de Peelhelm en 

vele andere zaken uit die periode. Ons  gaat hij 
verrassen. 
 

 
 

PLAATS Buitencentrum De Pelen 
  Moostdijk 15 
  6035 RB Ospel 
DATUM  29 november 2014 
AANVANG 10.00 uur, zaal open 9.30 uur 
 
Deelname is gratis. Graag aanmelden via 
awnafdeling23@gmail.com.   
 
Theo van der Vleuten 

 

 

 

 

 

BELEID UIT DE REGIO EN RO-GROEP  
 
 
Vervolg handhaving  
In AVKP actueel van april jl. hebben we bericht 
over twee verzoeken om handhaving bij mogelijk 
illegaal diepploegen/ontgrondingen. Een in Bladel 
en een in Uden. Voor dit soort zaken blijkt een 
lange adem nodig. In Bladel is na onze melding 
een meting uitgevoerd door Geodeci van de 
provincie. Uit die meting blijkt dat de grond niet 
dieper van 50 cm is verstoord, de volgens het 
bestemmingsplan toegestane diepte. Voor ons is 
deze melding hiermee afgesloten. 
In Uden kon in eerste instantie geen nader 
onderzoek plaatsvinden omdat er inmiddels 
gewassen op het perceel stonden. Dat onderzoek 
is inmiddels wel uitgevoerd en we wachten nu op 
de uitkomsten daarvan en het door B&W te nemen 
besluit. 
Al heel lang loopt de kwestie over illegale grond-
bewerkingen bij de aanleg van een golfterrein in 
Bladel. Dat die grondbewerking illegaal was, is 

door de gemeente vastgesteld. Het alsnog door de 
gemeente geëiste archeologisch onderzoek is nog 
niet gerealiseerd door bezwaar- en beroeps-
procedures van de initiatiefnemer. Hoe dit verder 
gaat blijven we volgen en rapporteren we in AVKP-
actueel. 
Op 28 februari komend jaar organiseren we een 
extra regiodag over handhaving. Provinciaal 
archeoloog Martin Meffert en een van de hand-
havers van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 
(tevens provinciaal meldpunt) zullen daarbij 
aanwezig zijn en ons informeren over deze 
problematiek.  
 
Vervolg zienswijze Bestemmingsplan Kerken-
eind Wagenbroeken (Bladel) 
Deze zienswijze is in sept. 2013 ingediend. Pas 
onlangs kwam het bestemmingsplan voor besluit-
vorming in de gemeenteraad. We hebben gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid onze zienswijze toe 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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te lichten voor de raadscommissie. Ons 
belangrijkste bezwaar is dat het selectiebesluit 
afwijkt van het advies van de regioarcheoloog, 
zonder goede onderbouwing. Het advies van de 
regioarcheoloog op onze zienswijze bleek noch 
voor ons, noch voor de gemeenteraad beschikbaar 
te zijn. In de commissie vergadering is toegezegd 
dat dat advies alsnog aan de stukken zou worden 
toegevoegd. Uit de daarna door ons opgevraagde 
informatie blijkt dat alleen het eerste en al bekende 
advies van de regioarcheoloog aan de raad is 

toegestuurd en niet het door ons gevraagde advies 
van onze zienswijze. We proberen alsnog dat 
advies gepubliceerd te krijgen.  
In de raadsvergadering is het bestemmingsplan 
zonder verdere discussie aangenomen. We zijn nu 
in overleg met de gemeente om te proberen 
alsnog een modus te vinden om toch archeo-
logisch onderzoek, professioneel of door ons als 
vrijwilligers, te realiseren in de gebieden die nu in 
het bestemmingsplan (volgens ons dus onterecht) 
zijn vrijgegeven. 

 
 
 
 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
18 aug 2014 tot en met 24 oktober 2014 
 
Boeken 
Handleiding voor de determinatie van harde 
dierlijke materialen. 
Marloes Rijkelijkhuizen 
Amsterdam university Press, 2008 
 
Het groot profielenboek. 
Fysische geografie voor archeologen. 
Wilko van Zijverden en Jos de Moor 
Sidestone Press, 2014. 
 
Wat de aarde bewaarde. 
Vondsten uit onze vroegste geschiedenis. 
Ir W.F. van Heemskerck Dùter en P.Felix 
Uitgeverij `Hamer`den Haag. 

Schenking 
De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch 
gedurende de generaliteitsperiode 1648/1730 
A.C.M. Kappelhof  september 1986 
 
Tijdschriften 
Westerheem 2014-4  
 
In Brabant jaargang 5 nr. 5 september 2014 
O.a. Archeologie van de Tweede Wereldoorlog. 

De bevrijding van Eindhoven in Foto’s 
vastgelegd. 
Erfgoed van de Brabanders. 
 

 
 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Gagelbosch na 1711 
‘De studie en het onderzoek naar de adellijke 
geslacht van Eijck is een omvangrijk werk, dat 
jaren in beslag zal nemen. Immers dit adellijke 
geslacht was zeer talrijk in de vroege en late 
Middeleeuwen leefden verspreid over geheel 
tegenwoordig Noord Brabant en België. 
Velen zullen zich afvragen, wat voor nut dit alles 
heeft. We moeten daarbij niet vergeten dat 
datgene, wat we NU bereikt hebben, dat het Eind-
hoven van NU gegroeid is uit de kiem, die onze 

voorouders hier reeds voor ons gelegd hebben. 
Wat Zij hebben opgebouwd en aan ons doorge-
geven, daar bouwen wij weer verder en geven het 
op onze beurt door aan onze kinderen. Schakels. 
DAT is het nut van de geschiedenis en van de 
beschrijving van de historie. Zo zie ik het…’ 
 
GP van den Berg  
Eindhoven juni 1970. 
 
Carel van den Boom 

 
 


