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ACTIVITEITENKALENDER 
 
JANUARI 
Do 29 Lezing: Boeren en Aristocraten in 
 Merovingisch Zuid Nederland*  
 
FEBRUARI 
Di 3 Lezing: De Archeologische geschiedenis 

van Mierlo-Hout (pag 3) 
Zo 8 Studiedag Versterkte woonhuizen (pag 3) 
Za 28  AVKP Regiodag Handhaving  

(zie onder Bestuur) 
 Studiedag Hantering van Archeologisch 

Materiaal (pag 13) 
 
MAART 
Zo 1 Afsluiting met rondleidingen ‘Zonder Boer 

geen Voer, Boerenbondmuseum Gemert 
Za 7 Cursus Brabantse geologie en historische 

geografie. 1
ste

 module* 

Za 21 Cursus Brabantse geologie en historische 
geografie. 2e module* 

Wo18 Ledenvergadering AVKP met lezing 
Verwerkt Verleden van Theo de Jong* 

Za 21 Cursus Brabantse geologie en historische 
geografie. Excursie Zuidoost Brabant 

Za 28 Cursus Brabantse geologie en historische 
geografie. Excursie West Brabant.*  

Zo 26 Studiedag NBAG. Kastelen in Brabant, in 
Kasteel Helmond**  

 
APRIL 
Za 11 Algemene Ledenvergadering AWN  

Rhenen*  
 

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 van harte welkom bent op de ledenvergadering van AVKP op 18 maart. 

...Theo de Jong dan vertelt over Verwerkt Verleden 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2015
 December Januari Januari Januari Januari
Wk Wk Wk Wk

1 2 3 4

Ma 29 5 12 19

Di 30 6 13 20  

Wo 31 7 Nieuwjaarsreceptie AVKP 14 AC AVKP 21

Do 1 Nieuwjaarsdag 8 15 22  

Vr 2 9 16 23  

Za 3 10 17 Basis Cursus Archeologie 24

Zo 4  11 18  25

Januari Februari Februari Februari Februari
Wk Wk Wk Wk

5 6 7 8

Ma 26 2 9 16

Di 27  3 10 17  

Wo 28 4 11 18

Do 29 5  12  19  

Vr 30 6  13  20  

Za 31 Basis Cursus Archeologie 7 Basis Cursus Archeologie 14 21 Basis Cursus Archeologie

Zo 1 8 15 22  

Februari Maart Maart Maart Maart
Wk Wk Wk Wk

9 10 11 12

Ma 23 2 9 16

Di 24  3 10  17

Wo 25 4 BV AVKP 11 18 ALV AVKP

Do 26  5 12  19

Vr 27  6 13  20

Za 28 7 Basis Cursus Archeologie 14 21 Basis Cursus Archeologie

Zo 1 8 15 22

Maart Maart April April April
Wk Wk Wk Wk

13 14 15 16

Ma 23 30 6 Pasen 13

Di 24 31  7  14

Wo 25 1 8 15

Do 26 2 9 16

Vr 27 3  10 17

Za 28 4 11 ALV AWN 18 Basis Cursus Archeologie

Zo 29 5 Pasen 12 19

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

AVKP-Regiodag 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
 
Boeren en Aristocraten in Merovingisch  
Zuid Nederland 
Lezing door professor Frans Theuws, Hoogleraar 
Middeleeuwse Archeologie van Europa aan de 
Universiteit van Leiden op donderdag 29 januari 
om 20.00 uur in de Kruisherenkapel, Lieve 
Vrouwenplein 44 Uden. 
Aanleiding voor deze lezing is de ontdekking en 
opgraving, afgelopen zomer, van een Merovin-
gisch grafveld aan de Schepersweg in Uden. De 
graven bleken rijk aan bijzondere en fraaie 
grafgiften en het grafveld is mede daardoor 
wetenschappelijk buitengewoon interessant. 
Het duurt nog minstens een jaar voordat de vele 
bijzondere vondsten voor verder onderzoek, publi-
catie en uiteindelijke tentoonstelling beschikbaar 
komen, omdat ze eerst geconserveerd en gere-
staureerd worden. Maar de organisatoren wilden 
niet zolang wachten. Aan de hand van het grafveld 
van Schepersweg zal Frans Theuws het histo-
rische kader schetsen van de boeiende grotere 
wereld van boeren en aristocraten in de 
Merovingische tijd in Zuid-Nederland. 
 
Archeologische geschiedenis van Mierlo-Hout  
Lezing door Theo de Jong, stadsarcheoloog 
Helmond op dinsdag 3 februari, aanvang 20.00 uur 
in D’n Huijsakker, Rabo-gebouw aan de Hoofd-
straat 133-A in Mierlo-Hout 
Aan de hand van opgravingen in Mierlo-Hout en 
Brandevoort vertelt Theo over de prehistorische 
begraafplaatsen uit de Bronstijd, de IJzertijd en de 
Romeinse tijd met de ronde of rechthoekige grep-
pels van de begraafplaatsen. En over de 
bewonings-sporen van boerderijen, voorraad-
schuurtjes en andere bouwsels. Hoe er werd 
gewoond en gewerkt en wat er werd verbouwd op 
de akkers. Maar ook over de scherven en voor-
werpen van Romeins aardewerk, glas en metaal.   
.Mierlo Hout maakte als woongemeenschap al 
sinds de middeleeuwen deel uit van het dorp 
Mierlo. Op 1 januari 1968 werd het geannexeerd 
door Helmond en op 1 januari 1995 werd ook 
Brandevoort  aan Helmond toegevoegd.  

Verwerkt verleden 
Archeologie en geschiedenis van het vroegste 
Helmond. 
Na de jaarvergadering op 18 maart houdt Theo de 
Jong, gemeentelijk archeoloog Helmond een 
lezing over Verwerkt Verleden.   
Verspreid binnen de gemeente Helmond zijn de 
afgelopen jaren enkele honderden vindplaatsen 
ontdekt en duizenden archeologische voorwerpen 
verzameld. De afgelopen dertig jaar is er regel-
matig een opgraving uitgevoerd. De archeo-
logische sporen en vondsten vertellen bijzondere 
en persoonlijke verhalen, waarmee nog onge-
schreven bladzijden uit de geschiedenis van 
Helmond kunnen worden ingevuld.  
Vanaf de vroege prehistorie leven er mensen 
binnen het huidige grondgebied van Helmond. 
Tijdens de presentatie worden de resultaten van 
archeologisch onderzoek uitgelegd en worden 
bijzondere hoofdstukken en verhalen toegevoegd 
aan het geschiedenisboek van Helmond.  
 
 

Cursussen / studiedagen  
 
Studiedag versterkte woonhuizen  
Op zondag 8 februari organiseert de AWN Werk-
groep Deskundigheidsbevordering in onze reeks 
bouwhistorie, een dag over “versterkte woon-
huizen”. In Leiden is een aantal van deze histo-
rische panden goed bewaard gebleven. Tenminste 
één huis kan ook van binnen worden bekeken  
Aanmelden via: cdaleboudt@planet.nl .  
 
Hantering van Archeologisch Materiaal 
Op zaterdag 28 februari a.s. organiseert de werk-
groep weer een studiedag “Hantering van Archeo-
logisch Materiaal”. De principes van het omgaan 
met de verschillende materiaalsoorten worden 
daar toegelicht en geoefend. 
Dit jaar wordt de dag gehouden in Eindhoven. 
Aanmelden via: cdaleboudt@planet.nl . 
 
Brabantse geologie en historische geografie. 
Zie pagina 15

 
 
 
 

  

mailto:cdaleboudt@planet.nl
mailto:cdaleboudt@planet.nl
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ACTIVITEITEN OP WOENSDAGAVONDEN 
 
 
Oproep uitwerking opgraving Binderen. 
Het eerste project van de bodemradar metingen 
van de WIMA was op het kloosterterrein van Bin-
deren in Helmond. Dit project moet nog uitgewerkt 
worden, net als de archeologische opgraving van 
jaren geleden op dit terrein. 

Dirk en ik gaan dit mooie werk ter hand nemen en 
beide projecten tegelijk uitwerken. Het wordt vast 
leerzaam.Wie graag wil helpen of gewoon 
meekijken hoe dat werkt, kan zich bij mij melden. 
 
Peter Seinen 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ARCHEOLOGISCH CENTRUM 
 
 
Eindhovense stijgbeugel als voorbeeld voor 
Nationaal Militair Museum 
Een van de eerste in Eindhoven uitgevoerde 
opgravingen is die van het kasteel Gagelbosch 
(1968). Daarbij werd onder andere ook een fraai 
versierde ijzeren stijgbeugel gevonden. Deze is 
niet alleen helemaal compleet maar ook uitzon-
derlijk goed geconserveerd. Het is een van de veel 
meer dan duizend archeologische vondsten die de 
afgelopen jaren door vrijwilligster Elly Bogers 
ambachtelijk en minutieus is getekend.  
 
De stijgbeugel van Gagelbosch is vermoedelijk in 
de jaren 1600-1650 gemaakt door een smid in het 
zuiden van Duitsland. Een aantal nagenoeg iden-
tieke exemplaren staan tentoongesteld in het Ger-
manisches Nationalmuseum in Neurenberg. Enke-
le archeologische exemplaren zijn in 2007 opge-
graven bij Witstock (Brandenburg, Duitsland) in 
een massagraf van enkele paarden en 125 solda-
ten uit 1636, een gruwelijke overblijfsel van een 
slagveld uit de Dertigjarige Oorlog (1616-1648). 
Hierover is in 2012 een boek gepubliceerd waarin 
enkele stijgbeugels zoals die van Gagelbosch 
staan afgebeeld. Voor zover bekend zijn ze elders 
in Nederland nooit gevonden. 
In 2013 is door het Nationaal Militair Museum te 
Soesterberg, dat toen nog in oprichting was, ge-
vraagd om nadere informatie over de Eindhovense 
stijgbeugel. Het idee was twee replica’s te maken 
ten behoeve van een reconstructie van een sol-
daat te paard in dat museum. De replica’ s zijn ge-
maakt aan de hand van de gedetailleerde teke-
ningen van Elly. Ze zijn te zien in het afgelopen 
december geopende museum te Soesterberg. 
 
 
 

Erfgoedhuis Eindhoven 
Het is eindelijk zover, de verbouwing van ons 
nieuwe onderkomen is nagenoeg gereed. Van 26 
januari t/m 6 februari zal de verhuizing plaats-
vinden, gelijktijdig zal worden begonnen met de 
inrichting. Reserveer alvast: de opening zal plaats 
vinden op vrijdag 24 april om 16 uur. In het Erf-
goedhuis worden zowel medewerkers van het ge-
meentelijk erfgoed, de vrijwilligers van de Archeo-
logische Vereniging als de Stichting Eindhoven in 
Beeld gehuisvest.  
In het Erfgoedhuis bevindt zich een grote werk-
ruimte voor de verwerking en onderzoek van ar-
cheologisch vondstmateriaal, een tentoonstelling- 
annex lezingenruimte en enkele kleinere andere 
ruimten. Een pronkstuk zal een 10 meter lange 
vitrine worden, waarin veel van de museale voor-
werpen als studiecollectie zullen worden tentoon-
gesteld. 
 
Oproep 
Bij de opening van het Erfgoedhuis op 24 april zal 
tevens de ArcheoHotspot worden geopend. Hier 
kan men terecht voor het determineren van vond-
sten, ook kan men het ‘ ArcheoLab’ bekijken. Deze 
hotspot wordt toegankelijk voor het algemene 
publiek. Op welke dagen is nog niet bekend. Dat is 
grotendeels afhankelijk van vrijwilligers die op 
doordeweekse dagen beschikbaar zijn. De hotspot 
kan niet bestaan zonder de inzet van enthousiaste 
vrijwilligers. Ze kunnen meewerken aan het onder-
zoek van vondsten, educatieve activiteiten zoals 
het ontvangen en rondleiden van het publiek. 
Andere activiteiten zullen er ook zijn. In principe 
zal er tijdens de openingstijden van de hotspot ook 
een gemeentelijk archeologisch medewerker aan-
wezig zijn. 
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Personen die regelmatig mee willen werken aan 
het bemensen van het Erfgoedhuis annex hotspot 
kunnen zich opgeven bij Nico Arts 
(n.arts@eindhoven.nl). Wanneer de aanstelling 

van de gemeentelijke Coördinator Erfgoed 
eenmaal een feit is, zal die deze werkzaamheden 
gaan structureren. 

 
 
 
 
 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

 
Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 

uitvoeringsperiode 

Leende – Strijperdijk 4 (proefsleuven) ADC? 2015 

Son – Markt 6-9 (opgraving) ? Begin 2015 
Son – riolering Ekkersrijt (archeologische 
begeleiding) 

BAAC? 2015 

Heeze – Kleine Dommel (archeologische 
begeleiding) 

RAAP? 2015 

Valkenswaard – Maastrichterweg 120 
(proefsleuven) 

?? Begin 2015 

Valkenswaard – Dommeldal 
(archeologische begeleiding) 

RAAP? 2015 

Best – Broekstraat/Aarleseweg 
(proefsleuven) 

?? Begin 2015 

Nuenen – HOV Europalaan (archeologische 
begeleiding) 

?? 2015? 

Waalre – Meester Slootsweg (proefsleuven) ?? Zomer 2015 
Lage Mierde – Richelpad (archeologische 
begeleiding) 

ADC? 2015 

Someren – Hollestraat (proefsleuven) ?? 2015 
Wintelre - Kreiel 14 (archeologische 
begeleiding) 

ArcheoPro? 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? 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:n.arts@eindhoven.nl
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Goorestraat 1 Geheimen van Kartuizerhoeve 
In het Boxtelse gehucht Kleinder Liempde ligt aan 
de Goorestraat 1 een boerderij die al in 1475 in 
bezit was van het Kartuizerklooster. De locatie van 
het klooster in Olland/Liempde is niet precies 
bekend, wel is er onlangs naar gezocht door 
archeologe Ineke de Jongh.  
Zie: http://www.kartuizerklooster.nl/archeologisch-
onderzoek/. In april 2013 heeft een brand de 
hoeve aan de Goorestraat 1 helemaal verwoest.  
 
De bovengrondse restanten zijn inmiddels opge-
ruimd. Eigenaar Hennie Peijnenburg, zijn vader en 
veel anderen willen graag uitzoeken of er onder de 
grond meer te vinden is over de historie van de 
boerderij. De boerderij lijkt een paar keer uitge-
bouwd aan de oostelijke zijde. Aan de westelijke 
zijde is een stenen aanbouw of vervanging gedaan 
rond 1900. Onderzoek van de fundamenten zou 
kunnen vertellen wanneer en in welke fasering er 
gebouwd/verbouwd is. De oudste delen van  het 
hout in de gebinten en kap lijkt uit 1550 te stam-
men. Er moet dus in de tijd van de Kartuizers een 
ander gebouw gestaan hebben. Archeologisch 
onderzoek kan hopelijk die voorganger vinden. Het 
goede nieuws is dat de archeologische vrijwilligers 
van de AVKP toestemming hebben om de opgra-
ving zelf te doen. Af en toe zal een graafmachine 
komen helpen bij het grove werk. De financiën 
daarvoor zijn toegezegd door een groep, bestaan-
de uit: Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van 

Constantinopel, Gemeente Boxtel, Stichting de 
Brabantse Boerderij, Streekfonds Het Groene 
Woud, Heemkundekring Boxtel. De deskundige 
professionele bouwhistoricus Dick Zweers zal 
meedenken evenals de archeologische adviseur 
Fokko Kortlang van ArchAeO. De Wima-groep 
heeft al een eerste verkenning met grondradar 
uitgevoerd in en rond de boerderij. Op 6 december 
hebben we van het woongedeelte de vloer laten 
verwijderen en zodra het winterweer meewerkt 
gaan we de bouwresten en de bodem opgraven. 
We gaan pas in het voorjaar echt de diepte in. Dik 
Bol en Henk Wijn coördineren deze opgraving. 
 
Oproep Goorestraat 1 
Het is uniek dat een boerderij met zoveel historie 
door vrijwilligers opgegraven gaat worden. Als je 
zelf een paar keer mee wilt helpen bij het 
ontrafelen van de geheimen van deze kartuizer 
boerderij neem dan contact op met Dik Bol. Er zal 
hoofdzakelijk in de weekenden gewerkt worden. 
Telefoonnummer 0411-61673 bij geen gehoor: 06-
53364093 email: d@familiebol.nl 

 
 
 
 

DE PEELRANDBREUK IN GEMERT-BAKEL 
 
 
In de ondergrond van de gemeente Gemert-Bakel 
bevindt zich een interessant geologisch ver-
schijnsel: de Peelrandbreuk. Een scheur in de 
aardkorst, die voor een belangrijk deel het 
landschap in onze regio heeft bepaald. Behalve de 
Peelrandbreuk hebben we ook nog de Breuk van 
Handel, de Breuk van Gemert, de breuk van Mil-
heeze en de breuk van Gemert-zuid. Het barst van 
de breuken. In 2014 is een project uitgevoerd over 
de breuken in de ondergrond en is er het een en 
ander onderzocht. Zo blijkt de Peelrandbreuk er-
gens anders te liggen dan we een jaar geleden 
dachten. Op deze avond vertelt Jan Timmers wat 
breuken eigenlijk zijn, waar ze te vinden zijn, hoe 

je ze kunt zien, wat er mee samenhangt en nog 
veel meer. Projectleider Nicole pakker zal 
aandacht geven aan het project zoals dat werd 
uitgevoerd.  
Plaats: Dientje, Kerkstraat 9, 5421 KX Gemert 
Tijd: donderdag 29 januari 2015 vanaf 20.00 uur 
Organisatie: Heemkundekring De Kommanderij 
Gemert. Meer informatie over het project vindt u 
op: http://www.peelnetwerk.nl/projecten/breuken-
beleven-20 en op 
http://www.mijnmooibrabant.nl/breukenbeleven-
peelrandbreukzone-geofysische-breuken-met-een-
verhaal  
Jan Timmers  

http://www.kartuizerklooster.nl/archeologisch-onderzoek/
http://www.kartuizerklooster.nl/archeologisch-onderzoek/
http://www.peelnetwerk.nl/projecten/breuken-beleven-20
http://www.peelnetwerk.nl/projecten/breuken-beleven-20
http://www.mijnmooibrabant.nl/breukenbeleven-peelrandbreukzone-geofysische-breuken-met-een-verhaal
http://www.mijnmooibrabant.nl/breukenbeleven-peelrandbreukzone-geofysische-breuken-met-een-verhaal
http://www.mijnmooibrabant.nl/breukenbeleven-peelrandbreukzone-geofysische-breuken-met-een-verhaal
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DOMMELDALWANDELING BIJ OLLAND 
 
 
Op 7 december hebben weer onze wandelschoe-
nen aangetrokken, ditmaal ging het richting de 
Dommelbeemden tussen Liempde en Olland. Na 
de koffie in een gezellig Brabants dorpscafé, waar 
een aangenaam gezelschap zich had verzameld, 
gingen we op pad onder de bezielende leiding van 
Geard van Kaathoven. 

 
De Dommel meandert hier nog heel natuurlijk, met 
veel oude afgesneden bochten, door een mooi 
glooiend landschap met behoorlijke hoogtever-
schillen door de zanddonken en bolle akkers. 
Het eerste historische element wat we ontmoetten 
was de vermoedelijke plek waar de Kartuizers in 
1465 een klein kloostertje zouden hebben gesticht. 
Vervolgens kwamen we bij de “Kerkakkers”,waar 
op een hoge donk een bord vermeldt dat hier 
indertijd de eerste kerk van Liempde stond in de 
veeertiende eeuw. Deze kapel is na de reformatie 
in verval geraakt en in 1826 gesloopt. 

 
Vlak erbij staat nog een oude hallenboerderij die 
echter nogal hardhandig is gerestaureerd. 
Via een smal paadje bereikten we de Dommel 
waar we met een klein trekpontje overheen 
moesten, maximaal 5 personen per keer. Mijn 
jongenshart begon weer even sneller te kloppen. 

We passeerden een mooie, gerestaureerde schuur 
met leemwanden, van binnen schijnt het gebint 
overigens nog authentiek te zijn. 
Spoedig bereikten we “het Groot Duijfhuis.”Een 
schitterende aan de Dommel gelegen historische 
boerderij, nog uit het bezit van de Kartuizers en 
voor het eerst vermeld in de dertiende eeuw. 
Dankzij de bemiddeling van Odette mochten we 
over het erf lopen. We zijn om de boerderij heen 
gelopen en om de zgn. “Heerenkamer“ die ge-
bouwd is in 1523 en mooi vlak aan het water ligt 
en nu dienst doet als vergaderruimte van het 
“Brabants Landschap”.  

 
We gingen vervolgens de Vlaamse schuur in, ook 
een zeer zeldzaam gebouw voor deze streek. Dit 
is de oudst bekende Vlaamse schuur van 
Nederland, die in 1525 door Kartuizers gebouwd 
is. 
Na een mooi en tamelijk modderig pad vlak langs 
de Dommel kwamen we weer terug in het café, 
waar we na wat versnaperingen een mooie dag 
afsloten. 
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Wim van Hoof 

 
 
 
 
 

RADARONDERZOEK IN BOEKEL: DE VERGETEN GRAVEN 
 

 

Sinds de oprichting van de Werkgroep Innovatieve 

Meetmethoden voor Archeologie, begin 2014, zijn 

reeds 27 projecten uitgevoerd. Een van deze pro-

jecten was op verzoek van de gemeente Boekel, in 

samenwerking met de lokale heemkundekring 

“Sint Achten op Boeckel”. De locatie was op de 

gemeentelijke begraafplaats, waar enkele decen-

nia geleden de grafmonumenten verwijderd zijn. 

Daarbij waren niet alle begravingen geruimd, zodat 

grafdelvers onlangs op een vergeten graf(kelder) 

stuitten. Om beter zicht te krijgen op deze vergeten 

graven werd een radaronderzoek uitgevoerd. 

Hierbij werden niet minder dan 23 indicaties voor 

kleine tot grote, diepe en ondiepe, structuren 

aangetoond, die mogelijk begravingsresten zouden 

kunnen zijn. Afbeelding 1 geeft een impressie van 

de radarmeting in het veld. Afbeelding 2 geeft de 

resultaten weer van de uitgewerkte metingen en, 

met de locaties van een aantal van deze structuren 

in fel gele en rode kleuren. Aansluitend op deze 

me-tingen werd de bovengenoemde grafkelder 

geruimd, waarbij nog aanwezige begravingsresten 

werden geborgen. Deze resten zullen apart 

worden uitgewerkt, gerapporteerd en zo mogelijk 

gepubliceerd. Aan Elly Bogers zal het niet liggen: 

de geborgen artefacten zijn al keurig getekend. 

 

Peter Seinen 

 

Afbeelding 1 De radarmeting in het veld.    Afbeelding 2 De locaties van structuren. 
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DE PEELDAG, EEN MOOIE MIX VAN CULTUUR EN NATUUR 
 
 

 
 
Als laatste evenement van 2014 had Theo van der 

Vleuten samen met leden van de Archeologische 

Vereniging Limburg een informatieve Peeldag 

georganiseerd. 

De organisatoren kunnen terugkijken op een zeer 

succesvol evenement, dat uiteraard aan de rand 

van de Peel, nabij het “Buitencentrum De Pelen” in 

Ospel plaatsvond. De Peeldag was opgebouwd uit 

twee series van ieder twee lezingen, afgewisseld 

met een pauze en lunch, en werd afgerond met 

een stevige wandeling door de Peel.  

De eerste drie lezingen behandelden De Peel als 

cultureel erfgoed waarin de sprekers (Ria 

Berkvens, Hans van Laarschot en Ad Kersten) het 

gebied vanuit verschillende invalshoeken, 

archeologie, geologie en bewoning, belichtten. De 

laatste lezing (Maarten Dolmans) leverde een mooi 

en compleet overzicht van de geschiedenis van de 

beroemde en vooral raadselachtige Peelhelm 

vondst.  

De wandeling door het Peel landschap was, door 

het vroeg invallen van de duisternis, eigenlijk veel 

te kort, zodat er vrijwel geen tijd was voor de 

verhalen die tijdens de lezing het landschap zo 

levend maakten.  

Het was een mooie en interessante dag en zeker 

voor herhaling vatbaar. 

 
 
 
 
 

CURSUS (VUUR)STEEN TEKENEN BIJ AVL/LGOG 
convocaat van de Archeologische Vereniging Limburg, LGOG 
 
De AVL organiseert een cursus (vuur)steen 
tekenen, waarbij ook het steentijdmateriaal zelf 
wordt behandeld. De cursus "tekenen van stenen 
artefacten" vindt plaat op 5 en 12 maart. De 
cursuslocatie is goed bereikbaar in Roermond, ook 

via het openbaar vervoer. Meer informatie kunt u 
opvragen bij Rob Paulussen, 

robpaulussen@hotmail.com 
 
Rob Paulussen 

  

mailto:robpaulussen@hotmail.com
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ERFGOEDTEGELS EN ROUTE ‘GESCHIEDENIS OP STRAAT’ 
 

 
Op initiatief van de Henri van Abbestichting zijn 
tien locaties uitgekozen die een verhaal vertellen 
over het erfgoed in Eindhoven. Het project is ge-
realiseerd door het erfgoedteam van de gemeente.  
Het gemeenschapsgoed van gezamenlijke ver-
halen, plekken en gebouwen die al vele generaties 
wordt doorgeven, is op tien erfgoedtegels van 
50x50cm zichtbaar gemaakt. Elke tegel vertelt een 
verhaal over de cultuurhistorie van het gebied. De 
tegels maken de toevallige passant bewust van de 

plaats waar ze staan, maar kunnen ook middels 
een wandeling worden bezichtigd. De wandelroute 
duurt ongeveer 20 minuten en geeft verschillende 
aspecten van cultureel erfgoed in Eindhoven weer.  
Dit zijn de eerste tien en alleen in de binnenstad. 
De bedoeling is dat er op termijn veel meer tegels 
komen en door heel Eindhoven. 
 
Jesper de Raad 
[Route nog niet publiceerbaar, info volgt, red.]
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BELEID UIT DE REGIO EN RO-GROEP  
 
 
Geen nieuwe vragen, zijn we voldoende attent?  
De RO-groep heeft de laatste maanden geen 
nieuwe vragen of signalen ontvangen. Zou dat 
betekenen dat het gemeentelijke archeologiebeleid 
nu overal loopt zoals zou moeten? Het zou mooi 
zijn als dat inderdaad het geval is. Geen nieuwe 
vragen zal ook te maken hebben met minder 
ruimtelijke plannen en aanvragen voor omgevings-
vergunningen. Maar helemaal gerust zijn we daar 
niet op want we zien ook projecten en nieuwe 
plannen die toch wel vragen oproepen. AWN-ers 
en heemkunde kringen zijn belangrijk als 
waakhond voor het archeologisch belang binnen 
de eigen gemeenten, De verantwoordelijkheid voor 
behoud en bescherming van het archeologische 
erfgoed ligt voornamelijk bij gemeenten en 
kritische burgers zijn onmisbaar om steeds een 
goede afwegingen te maken tussen alle belangen 
die bij ruimtelijk plannen in het geding zijn. 
De RO-groep is er om afzonderlijke leden en 
heemkundekringen daarbij te helpen. Wie vragen 
heeft en behoefte aan meekijken of meedenken 
kan contact opnemen met de RO-groep via Tonnie 
van de Rijdt: vdrijdt@iae.nl   

 
Belangrijke uitspraak Raad van State 
gemeente Peel en Maas 
Op 21 dec vorig jaar heeft de Raad van State een 
voor de archeologie relevante uitspraak gedaan. 
Het betreft een beroep door Stichting Archeologie 
Actueel Limburg (SAAL), met steun en advies van 
de Archeologische Vereniging Limburg en de 
AWN. 
In de gemeente Peel en Maas was voor het 
bestemmingsplan Buitengebied de vergunning-
vrije diepte voor agrarische gebieden voor een 
aantal teeltwijzen bepaald op 60 cm onder maai-
veld. Dit op basis van een onderzoek naar de ver-
storingsdiepte op een aantal percelen. De 
onderzoekers zelf concluderen dat de steekproef 

te beperkt was en de variatie binnen de steekproef 
te groot, om de uitkomsten te generaliseren. De 
gemeente heeft dat in haar bestemmingsplan toch 
gedaan en daarbij de gemiddelde verstoring als 
maat genomen. Daartegen is SAAL in beroep 
gedaan en is door de Raad van State in het gelijk 
gesteld. Een vrijstelling  tot 60 cm is onvoldoende 
onderbouwd  
Deze uitspraak bevat nog een tweede interessant 
punt. De gemeente had voor gebieden met een 
archeologische waarde, de historische kernen, 
de vergunningsvrije omvang op 250 m2 gesteld. 
Ook dat was volgens de RvS onvoldoende 
onderbouwd. Kosten en mogelijk geringe weten-
schappelijke waarden zijn als motivering onvol-
doende. De RvS heeft zowel voor de verstorings-
diepte als voor de verstoringsvrije omvang in de 
betreffende gebieden een voorlopige voorziening 
getroffen van resp. 40 cm en 100 m2, zodat de 
archeologische waarden voldoende bescherming 
krijgen. SAAL werd niet op alle punten van haar 
beroep in het gelijk gesteld. Het persbericht van 
SAAL en meer informatie vind je de AWN-site 
www.awn-achteologie.nl  
 

Vervolg handhaving  
Het verzoek om handhaving voor mogelijk illegaal 
egaliseren en diepploegen in de gemeente Uden is 
afgewezen. De betreffende werkzaamheden kon-
den niet eenduidige worden vastgesteld. De 
hoogtecontrole wees uit dat er nog steeds een 
hoogteverschil is binnen het perceel, zoals aange-
geven op de landelijke hoogtekaart (www.ahn.nl) 
Die kaart zelf is voor toepassing op perceelsniveau 
helaas niet gedetailleerd genoeg. Diepe bodem-
verstoring blijkt dus moeilijk te bewijzen, het vraagt 
wel onze aandacht en zal o.a. aan de orde komen 
op de speciale regiodag over handhaving. Zie 
daarvoor onder  Van het bestuur.  

 
 
 
 
 

  

mailto:vdrijdt@iae.nl
http://www.awn-achteologie.nl/
http://www.ahn.nl/
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
25 okt 2014 tot en met 20 januari 2015 

 

Boeken 

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2014  

Deel 31  

Stichting Zuidelijk historisch contact. 

 

De Bosatlas van het cultureel erfgoed 

Een reis langs het erfgoed van Nederland in kaart 

en beeld 

Noordhof Atlasproducties, 2014 

 

Noord Brabant 40/45 

Fotoboek Noorbrabant 40/45 vertelt het verhaal 

van de provincie in de Tweede Wereldoorlog 

Jan van Oudheusden  

W Books.  

 

Het groot profielenboek 

Fysische geografie voor Archeologen 

Wilco van Zijverden en Jos de Moor 

Sidestone 2014 

 

Tijdschriften 

In Brabant 

Jaargang 5 nummer 4. 

 

Westerheem 

Jaargang 63 december 2014 

Themanummer: Tweede Wereldoorlog 

Archeologie. 

De mustang in de Maas bij Gennep. 

Eerste Hulp bij WO2 identificatieplaatjes. 

Een enquête onder amateurarcheologen over 

archeologie van de Tweede Wereld Oorlog.  

 

Brabants Landschap 185, Winter 2014. 

Fotograaf Noud Aartsen 1932/2010 `Alles ging 

plat`.  

Natuur begraven: met onderscheidend 

vermogen… 

De poorten van (kasteel) Heeswijk staan 

wagenwijd open. 

 

Rapporten 

 

Zuid Nederlandse Archeologische Rapporten  

VU opgravingen in de Kempen 1 

Hoogeloon Kabouterberg. Onderzoek van een 

grafveld uit de Romeinse tijd  47 

H. Hiddink. 

 

VU opgravingen in de Kempen 3 

De Romeinse Villa, nederzetting op de Kerkakkers 

bij Hoogeloon  

H. Hiddink. 

Deel 1. Het onderzoek, landschap en de

 nederzetting. 

Deel 2. Vondstcategorieën specialistisch

 onderzoek. 

Deel 3. Catalogus van de structuren, bijlagen en 

platen 

Kaarten 

Kaartbijlagen 53 

 

Reeksen 

 

Reeks Cultuurhistorische routes in Nederland  

Heilige Maria Presentatie te Asten 

Een cultuurhistorisch kerk bezoek 

Harry Verdijsseldonck 

Uitgeverij Matrijs. 

 

Oss 

Een cultuurhistorische fietstocht van 33 km 

Yuri van Koeveringe. 

Uitgeverij Matrijs. 
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VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Naar aanleiding van de recente wandeling en de 
afronding van “het jaar van de boer” wil ik 
aandacht schenken aan de onderstaande boeken. 
 
Kartuizer spatiamentum 
Een wandeling door het Kartuizererfgoed in het 
Groene woud. 
Uitgave: Stichting Kartuizerklooster Sinte Sohia 
van Constantinopel 
Productie en route: Piet de Jongh  
Fotografie: Ben Vervoort. 
Vormgeving en productie: Feike de Keijzer. 
 
De hanenbalken. 
Zelfmoord op het platteland. 
Lizzy van Leeuwen 
Contact 2014 
 
Een heftige titel over een heftig onderwerp, want 
zelfdoding is taboe, helemaal op het platteland 
waar mensen niet makkelijk praten over hun 
zielenroerselen. Nog voor het boek verscheen, 
was er veel ophef over. Auteur Lizzy van Leeuwen 
kreeg boze reacties van mensen die haar 
adviseerden eerst maar eens met cijfers te komen 
voordat ze iets als een probleem lanceert. “Een 
kip-ei verhaal”, zegt ze. “Want juist doordat er 
geen cijfers zijn, wéét je niet of er een probleem is. 
Maar mag je er daarom niet over schrijven?” 
Ze hoopt dat er naar aanleiding van haar boek nu 
wél cijfers komen. “Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek houdt van alles bij, of mensen een touw 
gebruiken of voor de trein springen. Maar er zijn 
geen gegevens per beroepsgroep.” 
Persoonlijk vindt ze het gejaag naar cijfers niet zo 
interessant. “Wat mij veel meer boeit, zijn de 
verhalen van mensen die in hun nabije omgeving 
een geval van zelfmoord hebben meegemaakt. De 
impact ervan is namelijk groot.” Die verhalen kreeg 
ze, al was het vaak lastig omdat ze door de 
agrarische sector als buitenstaander werd 
bestempeld die zich niet met hen moest bemoeien. 
Ook boeren kunnen mentaal in de knoop zitten, 

maar de signalen worden niet herkend. Dat moet 
anders. 
Als dit boek over bakkers gegaan, dan had het 
lang zoveel ophef niet veroorzaakt. Boeren nemen 
een bepaalde plek in onze samenleving in. We 
willen ontzettend graag vasthouden aan het 
idyllische beeld. We willen niet dat er iets met onze 
boeren aan de hand is, we willen dat het goed met 
ze gaat en dat ze gewoon hun werk doen. Maar 
het gaat niet altijd goed, alleen valt dat niet zo op. 
Boeren vertalen een psychosociaal probleem vaak 
op een fysieke manier. Ze slapen slecht, hebben 
veel hoofdpijn en intussen werken ze gewoon 
door, want de koeien moeten gemolken worden. 
Hun omgeving en ook hulpverleners herkennen de 
signalen daarom niet als een depressie. Boeren 
zelf trouwens ook niet altijd. Als ze dat wel doen, 
waar moeten ze dan terecht? Ze hebben vaak 
geen idee. In deze groep blijkt het wel degelijk 
regelmatig voor te komen en vindt zelfdoding 
plaats. Niet zelden komt het voor de omgeving als 
een verrassing. 
 
Carel van den Boom 
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UITNODIGING CURSUS “BRABANTSE GEOLOGIE EN 
HISTORISCHE GEOGRAFIE VOOR VRIJWILLIGERS”  
 
Verdiep u in het verleden van de Brabantse 
landschappen en doe kennis op over geologie, 
bodemkunde en historische geografie die u 
kunt toepassen in de praktijk van archeologie.  
In samenwerking met de Stichting PASTA (Post-
Academisch Scholingstraject Archeologie) en 
Brabantse deskundigen biedt de Erfgoed Acade-
mie Brabant in maart 2015 een meerdaagse cur-
sus aan voor heemkundigen, (erfgoed)vrijwilligers 
en amateurarcheologen. Hierin worden bodem-
kunde, geologie en historische geografie behan-
deld, waarbij deze specifiek worden toegespitst op 
Brabantse landschapstypen. Tijdens de cursus-
dagen komen zowel theorie als toepassing aan 
bod en in een regionale excursie leert u in het veld 
diverse landschapstypen (her)kennen. De cursus 
voorziet u van kennis en vaardigheden die toege-
past kunnen worden in de praktijk van archeologie.  
 
Voor wie?  
De cursus is bedoeld voor vrijwilligers in de arche-
ologie, amateurarcheologen en andere heemkun-
digen en erfgoedvrijwilligers die (beginnend) actief 
zijn in de archeologie en zich willen verdiepen in 
de onderwerpen geologie, bodemkunde en histo-
rische geografie. Vanwege de archeologische in-
steek van de cursus, wordt van deelnemers ver-
wacht dat zij globaal bekend zijn met archeologie.  
 
Programma inhoud  
Module 1 Landschappelijke vorming van Brabant 
en bodemkunde De rijke geologische, geomor-
fologische en bodemkundige geschiedenis van de 
provincie Noord-Brabant staat op deze eerste cur-
susdag centraal. De vele landvormen ontstaan 
door processen van breukwerking, bodem-ijs, 
wind, rivieren, zee, veenvorming en de mens die 
verantwoordelijk zijn voor het landschap in Noord-
Brabant zullen worden toegelicht in beeld en 

geluid. Aan de hand van practica wordt de kennis 
toegepast.  
Module 2 Historische geografie Historische 
geografie is de wetenschap die zich bezighoudt 
met de historische dimensie van geografische 
verschijnselen, daarbij is er aandacht voor de door 
mensen veroorzaakte morfologie van het land-
schap. Tijdens deze cursusdag wordt ingegaan op 
zowel materiële als immateriële cultuurverschijn-
selen in het Noord-Brabantse landschap. Nadruk 
ligt op het bekend worden met terminologie en 
toepassing in de praktijk.  
Excursie Keuze uit twee verschillende excursies: 
regio West-Midden Brabant (o.a. Brabantse Wal) 
en/of regio Zuid-Oost Brabant (o.a. Grote Peel)  
 
Praktische informatie  
Datum: zaterdag 7 maart (module 1), zaterdag 14 
maart (module 2), zaterdag 21 maart (excursie 
regio Zuid-Oost Brabant) of zaterdag 28 maart 
(excursie regio West-Midden Brabant)  
Locatie: Erfgoed Brabant (module 1 en 2), 
Waterstraat 16, ’s-Hertogenbosch; startlocaties 
excursies volgen nog.  
Prijs: €100 voor modules en 1 excursie. Indien u 
aan beide excursies wil deelnemen dan geldt een 
meerprijs van €25  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Djurra Scharff (djurrascharff@erfgoedbrabant.nl).  
U kunt zich tot 24 januari 2015 aanmelden voor 
deze cursus door een e-mail te sturen aan 
info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van uw 
naam, adres en telefoonnummer. Geef in uw 
aanmelding tevens aan in welke regio u wilt 
deelnemen aan de excursie of dat u aan beide 
excursies wilt deelnemen. Meld u tijdig aan, want 
er geldt een maximum aantal deelnemers van 20 
personen. 

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR  
 
 
28 februari - Regiodag over Handhaving 
Regiodagen zijn bijeenkomsten van contactperso-
nen per gemeente, het AVKP-bestuur en de RO-
groep. Handhaving is binnen het archeologiebeleid 

een zwakke schakel, zoals ook blijkt uit de erva-
ringen in Uden en Bladel. Op de regiodag vorig 
jaar is daarom besloten een afzonderlijke bijeen-
komst te organiseren over handhaving. Deze zal 
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28 februari plaatsvinden in Eindhoven, van 12.00 
tot 14.00 uur en waarschijnlijk in het nieuwe 
Erfgoedcentrum. Ronald van Genabeek zal vertel-
len over handhaving in stedelijk gebied en een 
medewerker van de Omgevingsdienst Zuidoost 
Brabant over handhaving namens de provincie 
voor ontgrondingen en dergelijke. Alle contact-
personen krijgen daar een uitnodiging voor, maar 
ook anderen zijn welkom. Wie belangstelling heeft 
kan dat melden op awnafdeling23@gmail.com. 
 
Ledenvergadering AVKP 
De jaarlijkse ledenvergadering is op 18 maart. Alle 
leden zijn van harte welkom, aanmelden hoeft niet. 
Het jaarverslag 2014 en de agenda voor de leden-
vergadering ontvangen alle leden vooraf per email 
of post. 
Aansluitend aan de Ledenvergadering geeft  Theo 
de Jong, gemeentearcheoloog van Helmond  een 
lezing Verwerkt verleden, Archeologie en geschie-
denis van het vroegste Helmond met volgens 
traditie daarna een drankje en historische hapjes, 
gemaakt door onze historische kookclub.   
 
Algemene Ledenvergadering AWN  
De AWN Ledenvergadering is op 11 april en dit 
jaar in Rhenen. Alle AWN-leden zijn daar welkom. 
De jaarvergadering is in de ochtend, In het mid-
dagprogramma kan een keuze worden gemaakt 
tussen een wandeling met gids door de stad en of 
samen met een gids over de Grebbeberg. Hier lig-
gen loopgraven en de bunkers uit WOII en de ere-
begraafplaats waar vele gesneuvelden liggen be-
graven. Er zal mede aandacht zijn voor het 
abrupte einde van dit deel van de in de IJstijd 
ontstane Utrechtse Heuvelrug. 
Meer informatie op de website van de AWN 
www.awn-archeologie.nl en  in het februarinummer 
van Westerheem. Aanmelden bij  de secretaris van 
de AWN, Fred van den Beemt, Ruiterakker 19, 
9407 BE Assen, awn@vdbeemt.nl  Voor deelname 
aan de lunch en het middagprogramma (intro-
ducé(e) zijn welkom) dient men per persoon € 
17,50 over te maken op bankrekening NL40 INGB 
0000 5778 08 t.n.v.de Penningmeester AWN.  
Wie zich heeft aangemeld krijgt alle stukken voor 
de jaarvergadering toegezonden. 
 
Educatie AWN-leden 2015 
Om als (nieuw) AWN-lid actief aan de slag te gaan 
zijn vaardigheden nodig. Veel leer je in de praktijk, 
door mee te doen. Maar niet alles. Daarom wordt 
door ons als AVKP en landelijke gewerkt aan een 
sluitend systeem aan cursussen en opleidingen 

met nu als eerste onderdeel de kennis en vaar-
digheden voor meedoen aan archeologisch onder-
zoek. Dat omvat:  

 een Basiscursus Archeologie als (voornamelijk) 
theoretische achtergrond. Die is voor de AVKP 
zaterdag 17-1 jl. gestart, met veel enthousias-
me en 25 deelnemers 

 cursussen om de basiskennis te verdiepen: 
cursussen over aardewerk, glas, leer, hout, 
enz.), Die organiseren we als AVKP voor een 
deel zelf, ze worden ook aangeboden voor de 
AWN-Werkgroep Deskundigheidbevordering, 
zoals de studiedag ‘Hanteren van archeolo-
gisch materiaal’ 

 AWN-veldwerkeducatieweken met een vast 
programma om de opgedane kennis in de 
archeologische praktijk te oefenen 

 deelname aan lopende archeologische opgra-
vingen om de ervaring verder uit te breiden. 

Voor de laatste twee onderdelen worden landelijk 
voor het jaar 2015 verschillende mogelijkheden 
verkend. Zodra bekend is wanneer welke activi-
teiten gaan plaatsvinden, informeren we jullie 
daarover. Maar je kunt nu al aan de contact-
personen doorgeven of je hier belangstelling voor.  
 

 Veldwerkeducatieweken in Dalfsen 
In Dalfsen gaat, onder verantwoordelijkheid van 
het ADC, een grootschalige opgraving plaats-
vinden. Het ADC wil een deel van het terrein door 
voornamelijk vrijwilligers laten opgraven. Dat kan 
in juni/juli worden ingepland. Met het ADC wordt 
nu overlegd om dat in te vullen als AWN-veld-
werkweken.  
Contactpersoon Ruud Raats, ruud.raats@xs4all.nl  
 

 Graafweken in Duitsland 
De afdeling Utrecht organiseerde tot nu toe deze 
mogelijkheden. Vanaf nu is het een landelijke 
AWN-activiteit met dan ook vanaf het begin lande-
lijke publiciteit en ondersteuning en facilitering door 
het landelijk bestuur. De mogelijkheden voor deze 
zomer worden nu verkend. Contactpersoon  Henk  
Rebel  henk@henkrebel.nl 
  

 Project Koksijde (België)  
Dit project loop al enige jaren met een accent op 
bouwhistorie. Aanvullend archeologisch onderzoek 
kan echter ook aan bod komen, zoals vorig jaar, 
toen er helaas geen AWN-ers waren. Ook hier 
worden vragen en mogelijkheden voor dit jaar 
verkend. 
Contactpersoon Ruud Raats,  ruud.raats@xs4all.nl 
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