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ACTIVITEITENKALENDER 
 
APRIL 
Za 11 Algemene Ledenvergadering AWN  

Rhenen  
Vr 24 Opening Erfgoedhuis (pag 4) 
Za 25 Excursie Openluchtmuseum Bokrijk  

(pag 3) 
Wo 29 Lezing Archeologie van het boek,  

Rob Schlooz (pag 3) 
 
MEI 
Zo 3 Archeoloop Ravensteijn, Megen en Oss 

(pag 3)  
Do 14 Torendag (pag 10)  
 

JUNI 
--- 

 
JULI 
Zo 5 Archeoloop Turnhout** 

 
 

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... 
 
 

... AVKP ook is verhuisd naar het Erfgoedhuis van de gemeente Eindhoven 

... het nieuwe adres Gasfabriek 2 is, een ‘nieuwe’ zijstraat van de Nachtegaallaan 

... het erfgoedhuis op 24 april feestelijk wordt geopend 

... u daar nog een persoonlijke uitnodiging voor ontvangt 

... vanaf 1 mei betaald moet worden voor het parkeren bij het Erfgoedhuis 

... dit pas gelukkig pas na de opening in gaat 

... er een nu ook ‘Nieuws uit het Erfgoedhuis’ in AVKP-actueel staat 

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
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 Extra avond basiscursus archeologie8 15

Do 26 2 9 16

Vr 27 3  10 17

Za 28 Basiscursus archeologie 4 11 ALV AWN / Basiscursus archeologie18

Zo 29 5 Pasen 12 19

April April Mei Mei Mei

Wk Wk Wk Wk

17 18 19 20

Ma 20 27 Koningsdag 4 11

Di 21 28  5 12

Wo 22 29 Lezing Rob Schlooz 6 BV AVKP 13

Do 23  30 7 14 Hemelvaart

Vr 24 Opening Erfgoedhuis 1 8 15 Hemelvaart brugdag

Za 25 Excursie Bokrijk (Belgie) 2 9 16

Zo 26 3 Archeoloop Ravenstein 10 17

Mei Mei Juni Juni

Wk Wk Wk Wk

21 22 23 24

Ma 18 25 Pinksteren 1 8

Di 19  26  2 9

Wo 20 Detectoravond 27 3 BV AVKP 10

Do 21 28 4 11

Vr 22 29 5 12

Za 23 30 6 13

Zo 24 Pinksteren 31 7 14

 Juni Juni Juni Juli Juli

Wk Wk Wk Wk

25 26 27 28

Ma 15 22 29 6  

Di 16 23  30 7  

Wo 17 24 1 8

Do 18 25  2 9  

Vr 19 26  3 10  

Za 20 27 4  11

Zo 21 28 5 Archeoloop Turnhout 12  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
 
29 april: De Archeologie van het Boek door 
Rob Slootz 
Op het eerste gezicht lijken archeologie en oude 
boeken niet veel met elkaar gemeen te hebben.  In 
de bodem vind je namelijk weinig terug van oude 
geschriften, hoogstens stukjes boekbeslag. En 
echt oude boeken (voor 1800), wordt nauwelijks 
aandacht besteed aan archeologie. Maar wat nu 
als je oude boeken gaat bekijken door de ogen  
van een archeoloog? Als je gaat kijken welke 
informatie je uit een boek als object kan halen en 
niet naar de inhoud van het boek kijkt? Vaak kan 
de geschiedenis van een oud boek voor een heel 
stuk reconstrueren. Welkom in de wereld van 
middeleeuwse monniken, rijke edelen, kloosterbi-
bliotheken en ongedierte.  
 
Bij deze lezing probeer ik de verbinding te maken 
tussen mijn twee hobby’s: archeologie en het 
verzamelen van oude boeken. Ik probeer u mee te 
nemen in mijn fascinatie voor wat oude boeken te 
vertellen hebben, om zo wat dichter bij de makers 
en vorige eigenaren te komen. Voor zover mogelijk 
zal ik het verhaal proberen te vertellen met 
voorbeelden uit eigen verzameling. 
 

 
Boekgeheimen... 

 
 
 

Excursies en archeolopen 
 
25 april: Excursie Bokrijk in België 
Traditiegetrouw leidt Jelle Dekkers ons jaarlijks 
langs panden waarover bouwhistorisch veel te ver-
tellen valt. Ditmaal gaan we naar het openlucht-
museum Bokrijk in België. In een 550 ha groot 
bos- en heidegebied dat vroeger toebehoorde aan 
de abdij van Herkenrode is in 1958 het attractie-
park opgericht. Het is een van de drukst bezochte 
attractiepolen van het oosten van België. Er zijn 2 
grote zones: het recreatiegebied en het openlucht-
museum. Wij gaan het 90 ha grote museum be-
zoeken dat een reconstructie biedt van het lande-
lijke leven in Vlaanderen in vroegere tijden en van 
een stadsgezicht uit de 16

e
 eeuw.  

 

 
Achterhuizen Kuipersstraat 25 – 27. Afkomstig van 
Antwerpen, gebouwd in midden 16e eeuw 

 
De excursie wordt georganiseerd op zaterdag 25 
april 2015. We zullen omstreeks 9 uur vertrekken 
vanaf onze nieuwe locatie op de Nachtegaallaan in 
Eindhoven. De entree wordt betaald door de ver-
eniging, maar de reisonkosten en drinken en eten 
zijn op eigen kosten. Nadere informatie volgt nog. 
U kunt alvast een kijkje nemen op de website: 
www.bokrijk.be/nl/openluchtmuseum/default.php. 
Aanmelden kan via awnafdeling23@gmail.com.  
Frank de Kleyn en Jelle Dekkers  
 
3 mei: Archeoloop Rivierenlandschap 
Op zondag 3 mei gaat de archeoloop door door 
het rivierenlandschap, de oude stadjes en langs de 
historische kerken van Ravenstein, Megen en Oss.    
 

 
 
 
 

  

http://www.bokrijk.be/nl/openluchtmuseum/default.php
mailto:awnafdeling23@gmail.com


 

4 

ACTIVITEITEN OP WOENSDAGAVONDEN 
 
 
Klooster van Binderen 
Op de komende woensdagavonden gaan we aan 
de slag met materiaal van nog niet uitgewerkte 
opgravingen. Nieuwsgierig hoe dat in zijn werk 
gaat? Sluit dan gezellig aan en leer hoe archeo-
logen na het natte en vieze veldwerk, alle papie-
ren, tekeningen en vondsten omtoveren tot een 
overzichtelijk rapport of zelfs publicatie.  
Jullie hoeven je niet speciaal aan te melden. We 
gaan, ongeacht het aantal deelnemers, gewoon 
begin-nen met een oude opgraving bij het klooster 
van Binderen in Helmond. 
 
Peter en Herbert 
 
 

Scherven Kasteel van Eindhoven 
In de jaren 1989-1992 is tijdens opgravingen op 
het terrein van het Kasteel van Eindhoven erg veel 
vondstmateriaal verzameld. Dit materiaal is nog 
niet volledig uitgewerkt. Dit geldt met name voor 
de bepaling van het minimum aantal voorwerpen 
van de verschillende soorten aardewerk en kera-
miek aan de hand van tienduizenden scherven. De 
grote hoeveelheid steengoed is afgelopen tijd 
onderzocht. Sinds kort ligt het witbakkende aar-
dewerk op tafel. Op woensdagavonden wordt daar 
onder begeleiding van Ben van den Broek aan 
gewerkt. Vervolgens zal de grootste aardewerk-
categorie (het roodbakkend aardewerk) worden 
bekeken. 

 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
Opening Erfgoedhuis 
Op vrijdag 24 april om 16 uur zal ons nieuwe 
Eindhovense Erfgoedhuis officieel worden ge-
opend door wethouder Mary-Ann Schreurs. Zij zal 
dit doen door een ook voor haar verrassende 
onthulling. De leden van de Archeologische Ver-
eniging Kempen- en Peelland zullen binnenkort elk 
een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
Het Erfgoedhuis is een gezamenlijke onderneming 
van Erfgoed/archeologie gemeente Eindhoven, de 
Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland 
en de Stichting Eindhoven in Beeld.  
 
Coordinator Erfgoedhuis 
In maart is de gemeentelijke coördinator Erf-
goedhuis Angelique van Gemert met haar werk-
zaamheden begonnen. Haar aanstelling is voor 

drie dagen per week, op dinsdagen, donderdagen 
en vrijdagen is zij aanwezig. Tot de taken van 
Angelique behoren interne coordinatie activiteiten 
(educatie, tentoonstellingen e.d.), bedrijfsvoering, 
afstemming met relevante partijen in de stad, 
digitale ontsluiting erfgoedcollectie en de ontwik-
keling van de ArcheoHotspot. Binnenkort zal zij op 
een woensdagavond kennis komen maken. 
 
Betaald parkeren vanaf 1 mei 
De gemeente Eindhoven heeft besloten dat er per 
1 mei 2015 betaald moet worden voor het par-
keren op het grote openbare parkeerterrein bij het 
Erfgoedhuis. Dit is waarschijnlijk tot 21 uur ’s 
avonds.  
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Valkenswaard – Kloosterpark (proefsleuven 
met mogelijke doorstart) 

BAAC? Voorjaar 2015 

Best – Broekstraat/Aarleseweg 
(proefsleuven) 

Archol Maart/april 2015 

Leenderstrijp – Gildegebouw St. Jan 
(proefsleuf met mogelijke doorstart) 

De Brug? Voorjaar 2015 

Someren – Houtbroekstraat (proefsleuven 
met mogelijke doorstart) 

Synthegra? Voorjaar 2015 

Hooge Mierde – Hoogstraat (proefsleuven) Synthegra? Voorjaar 2015 
Son – Markt 6-9 (opgraving) BAAC? Voorjaar 2015 
Heeze – Kleine Dommel (archeologische 
begeleiding) 

RAAP? 2015 

Valkenswaard – Dommeldal 
(archeologische begeleiding) 

RAAP? 2015 

Leende – Strijperdijk 4 (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

ADC? 2015 

Nuenen – HOV Europalaan (archeologische 
begeleiding) 

?? 2015? 

Waalre – Meester Slootsweg (proefsleuven 
met mogelijke doorstart) 

?? Zomer 2015 

Lage Mierde – Richelpad (archeologische 
begeleiding) 

ADC? 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? 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Bewoningsporen aangesneden aan de 
Gerststraat in Riethoven  
In verband met geplande nieuwbouw aan de 
noordzijde van Riethoven is in januari 2015 een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door ADC 
ArcheoProjecten. In de drie aangelegde proef-
sleuven zijn resten van bewoning aangetroffen 
waaronder waarschijnlijk een gebouw uit de 11e of 
12e eeuw. Hier duidt de bootvormige plattegrond 
op als ook een randscherfje van een kogelpot. Het 
feit dat er ook handgevormde scherven uit de 
IJzertijd of de Romeinse tijd zijn aangetroffen, wil 
zeggen dat sommige sporen op het terrein een 
oudere datering kunnen hebben dan de Volle 
Middeleeuwen. De sporen zijn bedekt door een dik 
vanaf de Late Middeleeuwen opgehoogd plaggen-
dek. Een begrenzing van de sporen is niet aan-
getroffen, dus vooralsnog mag er vanuit worden 
gegaan dat de sporen aan alle kanten buiten het 
plangebied door lopen. De dikte van het plaggen-
dek en de bouwvoor is samen tussen ca. 75 en 95 
cm. Hierdoor zijn de sporen die onder het plaggen-
dek liggen goed geconserveerd en kunnen deze 
mogelijk bewaard blijven onder de nieuwbouw. 
 
Vreemde vondst aan de Strabrecht in Heeze 
Eind 2014 vond een archeologische begeleiding 
plaats tijdens de sloop en bouw van een nieuw 
huis aan de Strabrecht in Heeze. Dit vanuit de Late 
Middeleeuwen daterende gehucht heeft nog veel 
karakteristieke langgevelboerderijen en een ty-
pische driehoekige plaetse met grote bomen. Een 
gebied dus waar volop archeologie te verwachten 
is. In de ruim 160 m2 grote bouwput werden onder 
de resten van het gesloopte huis sporen gevonden 
van het huis wat te zien is op de 19

e
 eeuwse 

kaarten met daaronder echter een opgevulde poel, 
die verder doorloopt richting de straat. Vanwege 
de diepte en diverse sporen-niveaus zijn in totaal 
vier vlakken aangelegd. In de werkput is nergens 
(een restant van) de oorspronkelijke bodem-
opbouw waargenomen. Deze is volledig verstoord 
door menselijke ingrepen.  
Bij het verdiepen wordt duidelijk dat er ook sprake 
is van een greppel die uitmondt in de poel die hier 
onder het latere huis was gelegen. In het westelijk 
deel van de poel bestond de vulling uit veen met 
zeer veel 16e-eeuws aardewerk. Deze veenlaag 
wordt doorsneden door de latere vulling van fijn 
gelaagd grijs zand in het oostelijk deel van de 
vijver. Hierin bevond zich een opvallend deels 
vierkant palencluster van minimaal 20 houten 

palen. De ligging en oriëntatie van de palenrijen 
komt overeen met de ligging van de woning op de 
kadastrale kaart van 1832 en de palen zijn daarom 
geïnterpreteerd als restanten van de fundering van 
deze woning. De woning is deels op het veen en 
deels op het zand gebouwd. Het is echter opval-
lend dat alleen in het zand houten palen aangetrof-
fen zijn. Woningen op zandgronden werden in het 
verleden niet altijd gefundeerd. Juist op het insta-
biele veen zou een dergelijke fundering verwacht 
mogen worden. De gelaagdheid en gemêleerdheid 
van het zand rond de palen heeft geleid tot de 
theorie dat de palen in eerste instantie in krachtig 
stromend water gestaan hebben en dit open water 
pas later verland of dichtgeslibt is. Er is hier sprake 
van een gebouw dat deels boven het water 
gebouwd is en gefundeerd was op de houten 
palen.  
 
De andere helft van het gebouw is op het veen 
gebouwd zonder een fundering in de vorm van 
houten palen. Een dergelijke constructie komt men 
tegen bij watermolens. Een nadere bestudering 
van de kadastrale minuutkaart uit 1832 en de 
daarbij behorende aanwijzende tafels leert dat in 
1832 de wever Gerrit Schenkels op dit perceel (nr 
182/183) woonde. Weverijen in de 18e en 19e 
eeuw maakten dankbaar gebruik van waterkracht 
om hun spin -en weefmachines aan te drijven. De 
vijver wordt vooralsnog geïnterpreteerd als een 
molenkolk en/of molenvijver. Vanuit de beek 
stroomde het water vanuit het westen naar het wa-
terrad bij de woning en vervolgens naar de molen-
kolk. Het water werd in de kolk opgeslagen. Moge-
lijk werd het water vervolgens via een andere beek 

Palenrij in de bouwput (Bron: Evaluatierapport archeolo-
gisch onderzoek Heeze-Strabrecht 40, auteur F.J. Heijting 
(Archeo-dienst), d.d. 19-12-2014). 
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langs de percelen nr. 210 en 211 naar de Kleine 
Dommel geleid, zodat de weverij(en) op die 
percelen ook gebruik kon(den) maken van de 
waterkracht. Omdat de molenkolk deels gevuld is 
met veen en 16e-eeuws keramiek (waarop de wo-
ning gebouwd is), is de poel waarschijnlijk ouder 
dan de 16e eeuw. Er kan niet gezegd worden of de 
poel in de 15e eeuw al in gebruik was als 
molenkolk. In ieder geval is in de 16e eeuw afval 
(keramiek) in de poel gedumpt en is de poel 
verland (veen). Begin 19

e
 eeuw, of mogelijk al in 

de 18e eeuw, is het veen deels weggegraven en is 

de poel (al dan niet opnieuw) in gebruik genomen 
als molenkolk.  
Het gebouw dat op de kadastrale minuutkaart 
weergeven staat was toen waarschijnlijk in gebruik 
als weverij met watermolen. Na het in onbruik ra-
ken van de weverij is de poel definitief gedempt. 
Wat precies juist is van deze interpretatie zal moe-
ten blijken uit het onderzoek aan het aangetroffen 
hout, aardewerk en pollen/zaden uit de venige 
vullingen van de poel. 
 
Ria Berkvens 

 
 
 
 
 

AFSLUITING PROJECT - ZONDER BOER GEEN VOER - GEMERT 
 
 

 
 
Op 1 april 2014 ging in het Boerenbondmuseum in 
Gemert de tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer’ 
van start en op 1 maart 2015 is die afgesloten. 
Doel van de tentoonstelling is 5000 jaar voedsel-
productie zichtbaar te maken en daarmee de ver-
binding tussen boeren en archeologie te verster-
ken. De tentoonstelling is, mede dankzij de locatie, 
een mooi succes. Het Boerenbondmuseum heeft 
jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers en volgens de 
museummedewerkers heeft zeker de helft daarvan 
deze specifieke tentoonstelling bekeken. Soms is 
er heel kort alleen doorheen gelopen maar zeker 
zo vaak aandachtig bekeken. 
 
De tentoonstelling is aangevuld met andere activi-
teiten om de contacten tussen agrariërs, (ama-
teur)archeologen en belangstellenden te verster-

ken. Onder meer door vijf lezingen die zeer goed 
zijn bezocht met zo’n 50 tot 100 bezoekers per 
lezing. Helaas is het scholenprogramma min-der 
goed van de grond gekomen. De tentoon-stelling 
en lezingen hebben zeker een bijdrage geleverd 
aan de discussie ‘burger-boer’ over de toekomst 
van de agrarische sector in Peelland. Zo actueel 
kan archeologie dus ook zijn. 
 
Op 1 maart 2015 was de afsluiting van de ten-
toonstelling. Yvonne Lammers, de vormgever en 
inrichter van de tentoonstelling gaf speciale rond-
leidingen en daar was gedurende de hele dag be-
langstelling voor. Een presentatie door mij over 
hoe je zelf met archeologie aan de slag zou kun-
nen trok een handje vol mensen, maar leidde wel 
tot mooie discussies over wat archeologie nu is en 
hoe je daar als publiek bij betrokken kunt zijn. 
In onze eigen regio heeft de tentoonstelling nu 
zowel in de Kempen als in Peelland plaats-ge-
vonden. Mooi zou zijn ook nog een project in de 
Meierij. Er zijn inmiddels al wel initiatieven in West 
Brabant. Helaas hebben we daar geen actieve 
AWN-afdeling maar hopen we toch dat ook daar 
de tentoonstelling de verbinding legt tussen (ama-
teur)archeologen en agrariërs. We zullen dat van-
uit de AVKP / AWN ook waar mogelijk steunen 
 
Tonnie van de Rijdt 
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TE GAST BIJ DE DETECTOR AMATEUR 
 
 
Gisteren (6 maart, red.) samen met Rob Schlooz 
en Hans bij de Ledendag van de DDA onze vereni-
ging vertegenwoordigd. In de middag werden we 
nog versterkt door Willem Bosch. De DDA (De De-
tector Amateur) is een vereniging van fanatie-
kelingen die met metaaldetectors stoeien. Stoere 
mannen (en twee vrouwen) die met een metaal-
detector akkers aflopen. We waren te gast bij Het 
Witte Huis in Zeeland (N.Br). 
 
De stand van de AWN was snel opgezet en 
voldoet eigenlijk perfect, kostte misschien wel wat, 
maar de uitstraling is ook perfect. Alle lof! Rob had 
gezorgd voor de inhoud van de stand en was 
daarin echt compleet. (hoewel!!!) De naaimachine 
was niet zo’n ‘trekker’ als de brommer van vorig 
jaar. We hebben nog nooit zoveel aandacht gehad 
voor onze stand als deze keer. Rob en Hans 
worden gezien als experts en hadden het heel 
druk met het beoordelen van de aangebrachte 
bronzen en ijzeren vondsten. Vuursteen en steen-
goed kwamen terecht bij mij of bij Willem. De opzet 
was eigenlijk om de ‘piepers’ te laten zien dat ze 
ook eens moesten kijken naar het steengoed en 
de vuurstenen die ze vinden. Op die manier kun-
nen ze ook inzicht krijgen in de potentie van de 
akker die ze doorkruisen. Ook hiervoor kregen we 
voldoende geïnteresseerde belangstelling. 
 
We wilden ook proberen om de ‘piepers’ warm te 
maken voor een ‘Pieperdag’ bij het Erfgoedhuis: 
een dag of avond dat we de vondsten gaan 
beoordelen. We willen dan ook een lezing geven 
over een van de onderwerpen die belangrijk zijn 
voor de ‘pieper’. Bijvoorbeeld: door Tonnie, hoe 
diep mag een pieper graven om zijn vondst naar 
boven te halen. Leg dat maar eens uit aan die 
ruige mannen, Tonnie! Of een uitleg geven van de 
soorten steengoed en vuursteen die ze tegen 
kunnen komen. Of de verwerking van vondsten, 
hoe moet je die aanmelden en waar!  
We kunnen ook eens vragen of ze allemaal hun 
metaaldetector mee willen brengen. Ze kunnen 
onderling eens praten over de mogelijkheden van 
de diverse detectoren en de voor- en nadelen met 
elkaar uitwisselen. We hebben een stuk of dertig 
e-mail adressen van mensen die zich nu al 
opgegeven hebben. Dit belooft nog wat te worden! 
 
Thesaurier generaal AVKP 
Er waren twee akkers geprepareerd door de 
organisatie. Dit was al voor het derde jaar; dus al 

drie jaar zijn op die akkers spullen verstopt ge-
weest en door de piepers weer opgespoord. (Wat 
op hun website staat klopt niet helemaal). Bij inle-
vering van de zakjes kregen de piepers een lotje 
voor een loterij. Nog geen half uur nadat ze aan 
het piepen waren gegaan, komt er eentje met 
trillende handen iets laten zien aan de organisa-
toren. Gevonden, los in het veld op 40 cm diepte! 
Het bleek een bronzen kokerbijl.  

 
Hij levert de bijl in bij de leiding en gaat weer 
verder en wat denk je, nog geen twee meter verder 
vindt hij de bovenkant van een bronzen lanspunt.  
 

 
En dat op een akker waar al drie jaar op een rij 
zo’n 160 piepers per keer hebben rondgelopen, 
ongelooflijk! Je zou bijna denken aan opzet, maar 
gezien de reactie van de pieper is dat vrijwel 
uitgesloten. Wij werden eigenlijk zonder overleg of 
vraagstelling gebombardeerd tot thesaurier van de 
vondsten. Rob had een kleine tafelvitrine bij zich 
die afgesloten werd door een glasruit. Dat werd de 
kluis! Hij is zeer veel keren bekeken en gefoto-
grafeerd. Een geweldige dag met al dat ‘ruige’ 
volk. 
 
Theo van der Vleuten 
http://www.detectoramateur.nl/nieuws/dda/1216-
ledendag-de-detectoramateur.html 
 
Red: De foto’s zijn van Laurens Mulkens. 

http://www.detectoramateur.nl/nieuws/dda/1216-ledendag-de-detectoramateur.html
http://www.detectoramateur.nl/nieuws/dda/1216-ledendag-de-detectoramateur.html
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DE NATUURLIJKE RADIOACTIVITEIT 
IN MAMMOETBOTTEN 
 
 
Ieder mens of dier heeft een hoeveelheid natuur-
lijke radioactiviteit in zijn lichaam door de isotopen 
Kalium-40 en Koolstof-14 (C-14). Dat is nog be-
hoorlijk. Ca. 9500 radioactieve deeltjes per uur bij 
de mens. De schade die ze aanrichten is afhan-
kelijk van de soort straling en de snelheid (energie) 
die ze hebben. Gelukkig kan het lichaam dit alle-
maal repareren, omdat het gammastraling (licht-
photonen) of betastraling (electronen) zijn. Dus 
van radioactiviteit in zijn algemeenheid liggen we 
niet wakker. 
Aantal maanden terug hadden Theo de Jong en ik 
het plan opgevat om eens te gaan meten met mijn 
geigerteller. Toen bleek dat er straling afkwam van 
mammoetbotten. Niet veel, maar significant meer 
dan andere botten. Ik heb toen contact opgeno-
men met de TU/e voor een veiligheidsinspectie. 
Want in zijn oude kamer was Theo omgeven met 
botten.De situatie was veilig, maar de vraag was: 
Welke isotoop is het? De TU/e was bereid om door 
middel van een spectrum van gammastraling te 
bepalen welke isotopen deze straling veroorzaak-
ten. 
 
Wat bleek? De straling werd veroorzaakt door 
Uranium (U238). Nu verandert de zaak drastisch. 
U238 vervalt in 14 stappen naar Lood, die allemaal 
in het bot aanwezig zijn. Daarvan zijn 8 stappen 
alpha-stralers. Alphadeeltjes zijn Heliumkernen. 
Deze straling is verwoestend, omdat deze kernen 
veel groter zijn (veel meer massa) hebben dan an-
dere straling. Ook hebben we straling van een wol-
harige neushoorn gemeten, die geen straling had. 
De vraag is nu: Wat is er zo bijzonder aan mam-
moetbotten? Andere vraag is: Is de besmetting 
ontstaan na de dood van deze twee dieren? Dat 
kan natuurlijk, maar daar is ook een klein pro-
bleempje: We meten geen Kalium-40 en het fossili-
satie proces gaat via uitwisseling van calciumcar-
bonaat met silicium (kiezelzuren) en geen Ura-
nium. 
 
Het uitsterven van de mammoet 10.000 jaar gele-
den, is met vraagtekens omgeven. Mogelijkheden 
die zoal aangevoerd zijn: Snelle klimaatwisselin-
gen (over maanden) in een erg koude periode (-5 
graden gemiddeld), waardoor de planten plaats-
maakte voor grassen. Of bejaging (onwaarschijn-
lijk) of een komeetinslag of een gamma-ray burst 
uit het heelal. We voegen er nog eentje bij, 
namelijk de verzwakking van de soort door ura-

niumbesmetting. Dan moet je ook denken aan de 
voortplanting, die heel gevoelig is voor straling. 
Kortom: Veel vragen, geen oplossingen en dat 
komt ook omdat de grond, waar de botten gevon-
den wordt, niet op radioactiviteit wordt gemeten. 
 
Wat willen we nog verder. 
We hebben een walvisruggewervel gemeten, 
waarvan Theo zegt dat deze 10 miljoen jaar oud is. 
Deze wervel is een half uur lang gemeten om alle 
zwakke isotopen zichtbaar te maken. Nou dat was 
goed raak. In de natuur is er een aantal verval-
reeksen van Uranium en Thorium, en die zijn, met 
de dochters, allemaal gemeten. De vraag is wat 
we hier mee gaan doen. 
De vraag die opkwam was: Als we deze meting 
vergelijken met dezelfde meting van een mense-
lijke wervel van nu, zou je dan kunnen bepalen of 
een mens, toen 10 miljoen jaar geleden, in dat 
milieu zou kunnen leven? (Het zijn natuurlijk 
zeedieren). Misschien kunnen we een ander pro-
bleem oplossen, namelijk ouderdombepaling. 
 
De C14 horizon gaat tot pakweg 50.000 jaar gele-
den. Als we botten hadden, waarvan men de ou-
derdom ongeveer weet, dan kunnen we deze gam-
mastralen meten en een correlatiegrafiek maken 
van de hoeveelheid straling van een bepaalde 
isotoop. We denken dan aan Thallium (Tl-208). Als 
je deze grafiek zou hebben, dan hoef je maar te 
meten en de ouderdom van de grafiek af te lezen. 
Dat zou wel erg gemakkelijk zijn. Op voorhand ben 
ik negatief, omdat ik denk dat er te weinig verschil 
is in de straling. Naturalis in Leiden is enthousiast 
en kan de botten wel leveren. Ook Theo kan wel 
leveren. Proberen kan altijd. Alleen hebben we dit 
nog niet aan de TU/e besproken. 
Mensen lezen niet meer, daarom een youtube 
filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=qBiFAoWPDJM 
of de zoekwoorden: radioactivity in mammoth 
 
Klaas de Jonge 

https://www.youtube.com/watch?v=qBiFAoWPDJM
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TORENDAG 2015 
 
 
14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) is het weer zo ver! 
Dan vindt voor de vierde keer de middeleeuwse 
Torendag in Peelland weer plaats. Op de verschil-
lende kerklocaties zullen activiteiten plaatsvinden 
georganiseerd door de lokale heemkundekringen, 
waarbij je direct kunt aanschuiven. Altijd al van de 
kerktoren van Beek en Donk naar beneden willen 
kijken? Of boven de gewelven willen kijken in 
Mierlo? Of wil je meer te weten komen over de 
verdwenen kerken in Aarle-Rixtel? Doe dan mee 
aan de Torendag.  
 
Het idee voor het Middeleeuwse Kerkenproject 
ontstond in het najaar van 2009. Doel van het 
project is het versterken van de regionale identiteit 
door het zichtbaar en beleefbaar maken van de 
middeleeuwse unieke kerklocaties in het Rijk van 
Dommel en Aa met hun bijzondere ontstaans-
geschiedenis. Ook het uitdragen van informatie 
over de kerklocaties in het Peelland met hun 
gemeenschappelijke historie, onderlinge samen-
hang en individuele eigenheid behoort hiertoe. 
 
De eerste fase van het project werd uitgevoerd in 
de periode van 2010 tot 2012. Het Peelnetwerk gaf 
samen met de gemeenten Geldrop-Mierlo, Hel-
mond, Laarbeek en Nuenen een opdracht aan de 
toenmalige SRE Milieudienst om een project te 
realiseren rond de (voormalige) kerklocaties van 
Mierlo, Stiphout, Aarle, Rixtel, Beek en Donk, 
Lieshout, Gerwen, Nuenen en Nederwetten met 
als onderdelen:  

 Een bureaustudie naar de gezamenlijke en 
individuele historie en kenmerken van de 
betrokken kerklocaties. 

 Digitale ontsluiting van informatie over de 
middeleeuwse kerken in de vorm van de 
website www.kerkenindepeel.nl 

 Fietsroute langs de betrokken locaties, met 
informatieborden per plaatse, een brochure 
met beschrijving en plattegrond 

 Organisatie van de Torendag 2012, een 
publieksdag, met activiteiten op meerdere 
kerklocaties langs de route  

 
Na afronding van dit project heeft de Stichting 
Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS) de 
coördinatie op zich genomen van de Torendagen 
van 2013 en 2014. Het is inmiddels een jaarlijkse 
traditie op Hemelvaartsdag. Tijdens de Torendag 
organiseren betrokken heemkundekringen op de 

verschillende locaties activiteiten, presentaties of 
rondleidingen. Een aantal kerktorens kan dan 
worden beklommen. Het aantal betrokken kerk-
locaties en betrokken heemkundekringen groeit 
inmiddels. Het werkgebied beperkt zich niet langer 
tot alleen het Rijk van Dommel en Aa, maar heel 
Peelland (en zelfs daarbuiten) kan aansluiten. 
 
In 2013 werd door de SAS, tevens namens 
betrokken heemkundekringen en de Priester-
broederschap St Pius X een volgende fase van het 
project gestart, waarvoor subsidie ontvangen werd 
vanuit de provincie Noord-Brabant en vanuit het 
Peelnetwerk. Het doel van dit vervolg is om de 
betrokken kerklocaties vooral visueel te verbeel-
den en daarvoor informatiemiddelen te realiseren. 
Naast een algemeen inleidend filmpje over middel-
eeuwse kerklocaties worden er filmpjes gemaakt 
van elke betrokken kerklocatie afzonderlijk. Alle 
filmpjes komen op een DVD beschikbaar. Ook 
worden voor alle locaties oprolbanners gemaakt 
met informatie over de historie. Middelen die op de 
Torendag 2015 zullen worden ingezet.  
 
De betrokken kerklocaties zijn: 
Gemeente Laarbeek 

 De kerktoren van Nederwetten 

 Voormalig kerkterrein met begraafplaats aan 
de Tomakker 

 Kerk van Gerwen 
Gemeente Laarbeek: 

 Voormalig kerkterrein met toren van Beek (en 
Donk) 

 De voormalige kerklocatie met begraafplaats 
van Aarle 

 Voormalig kerkterrein Rixtel 

 Voormalig kerkterrein ’t Hof bij Lieshout 
Gemeente Geldrop-Mierlo: 

 De Luciakerk in Mierlo 
Gemeente Helmond: 

 De kerktoren in Stiphout 
Inmiddels heeft ook de heemkundekring van Son 
en Breugel zich aangesloten. Op de Torendag van 
2015 zullen ook de toren van Son en de kerk van 
Breugel in het programma worden opgenomen. 
 

http://www.kerkenindepeel.nl/
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Op de Torendag van 2015 (Hemelvaartsdag 14 
mei) zullen de projectresultaten van fase 2 worden 
gepresenteerd. Ook heb je weer kans om de 
prachtige fietsroute te fietsen langs negen middel-
eeuwse kerklocaties. De route loopt door vier ge-
meenten: Nuenen, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Hel-
mond. Deze middeleeuwse kerktorenroute brengt 

je langs verschillende alleenstaande kerktorens die 
ons het verhaal vertellen over Peelland in de Late 
Middeleeuwen. Informatieborden ondersteunen dit 
verhaal. De routebeschrijving van de fietsroute is 
via de website www.kerkenindepeel.nl verkrijg-
baar. 

 
 
 
 

BELEID UIT DE REGIO EN RO-GROEP  
 
 
Vergunningverlening en bewaken archeolo-
gisch onderzoek 
Het is stil op dit front, zoals we ook al in de vorige 
AVKP-actueel melden. Gemeenten hebben inmid-
dels hun archeologie/erfgoedbeleid vastgesteld en 
de hausse in bestemmingsplannen, door de wette-
lijke verplichting tot actualisering, is ook weer 
voorbij. Bij belangenbehartiging moet de aandacht 
nu vooral gaan naar vergunningverlening: let de 
gemeente bij het verlenen van een omgevings-
vergunning (voor bouwen, sloop en aanleg-
activiteiten) ook voldoende op het opnemen in de 
vergunning van eisen voor archeologisch onder-
zoek en bescherming. Het is vooral aan heem-
kundekringen die vergunningen bij te houden. Een 
goed contact met de gemeente, die tijdig de heem-
kundekring informeert over voorgenomen vergun-
ningen, is het meest ideaal, maar komt helaas 
slecht in enkele gemeenten voor. Heemkunde-
kringen/archeologische werkgroepen moeten dan 
zelf alle vergunningverleningen volgen. 
Een kritisch oog voor het bewaken van de 
uitvoering van archeologisch onderzoek verdient 
ook onze aandacht. Zowel Nico Arts als 
gemeentelijk archeoloog en Ria Berkvens als 
regioarcheoloog zijn ’toezichthouder ’ en bij twijfel 
over de gang van zaken bij archeologisch onder-
zoek kan met hen contact worden opgenomen. 
 
Handhaving 
Handhaving is een van de meest zwakke schakels 
in de archeologische monumentenzorg. Zie daar-
voor ook het verslag van de regiodag op 28-2. Er 
lopen op dit moment twee zaken over illegaal 
ontgronding en diepploegen. Omdat daarover nog 
volop overleg plaats vindt met de betrokken ge-
meenten/de provincie, gaan we daar nu niet verder 
op in en melden we te zijner tijd de uitkomsten. 
 
 
 

Beschermde rijksmonumenten 
In Valkenswaard werd een kerkmuur gesloopt, de 
kerk zelf is een beschermd rijksmonumenten. De 
vraag is nu, hoorde die muur tot het monument en 
was er dus een monumentenvergunning nodig 
voor die sloop? Het blijkt een lastige kwestie, 
waarbij we ook als AVKP via onze contactpersoon 
Bas Verbeek in zijn betrokken. Een definitief oor-
deel is er nog niet. We houden jullie op de hoogte. 
 

 
 
Oude Toren Oostelbeers 
Er is nog steeds geen besluit over bebouwing bij 
de Oude Toren in Oostelbeers. Die toren is de 
laatste van de voorheen vele in de akkers vrij-
staande Middeleeuwse toren in Brabant. Het is 
een beschermd archeologisch en bouwkundig 
rijksmonument. Als AVKP hebben we, onder-
steund door Nico Arts en een aantal hoogleraren 
archeologie en cultureel erfgoed bij de gemeente 
Oirschot gepleit voor behoud van de unieke vrij 
liggende situering van deze toren. De gemeente 
lijkt de plannen voor bouw van een multifunctionele 
accommodatie bij de toren toch door te willen 
zetten. Op 1 juni organiseert de Stichting Behoud 
Oud Oirschot een informatiebijeenkomst om de 
raadsleden en bewoners te informeren over de 
unieke waarde van deze toren. Daar zullen we als 
AVKP ook onze inbreng bij leveren.  

http://www.kerkenindepeel.nl/


 

12 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
21 januari tot 22 maart 2015 

 

Tijdschriften 

In Brabant 

Extra editie: Brabants erfgoedprijs 

  Achelse Kluis 

  Het Ketelhuis GGzE. 

Jaargang 6 nummer 1 maart 

  Bommenwerpers boven Brabant. 

  Het Brabants pontificaat van Adrianus V1 

  Wederopbouwarchitectuur in Noord Brabant. 

 

Brabants Landschap 

Staat in het teken van de verkiezingen voor 

provincie en waterschap en het belang van hen 

voor natuurbehoud. 

 

Rapporten 

 

ADC rapport 3733 

Nuenen – Kasteelterrein ’t Slotje 

Inventariserend Veldonderzoek 24 april 2014 

Conclusie: Binnen het plangebied is een 

archeologische vindplaats aanwezig. Deze 

vindplaats bestaat uit een omgracht kasteelterrein 

en (of) mogelijk een voorloper daarvan. 

Drs. X.J.F. Alma. 

 

Archol 233 

De sporen van ontginning aen die Hekelstate 

Een proefsleufonderzoek in plangebied 

Hekelstraat te Geldrop- Mierlo. 

Onderzoek januari 2014. 

Conclusie: Geen behouden waardige vindplaatsen 

M van Zon. 

 

Zuidnederlandse Archeologische Notities. 333 

Nuenen, Park – Kerkstraat archeologische 

begeleiding 

Nov 2012 – maart 2013 en nov dec 2014. 

Conclusie: Resten aangetroffen van twee 

negentiende eeuwse gebouwen. 

Behouden waardig. 

Martijn Bink. 

Amsterdam 2014. 

 

 

 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
De wereld in kaart. 

C.J.Schüler  

Editions Place des Vic-

toires. 

www.Victoires.com 

ISBN 978-2-8099-0204-4 

 

De kaart is niet de plek. 
Maar landkaarten zijn on-
ontbeerlijk, de GPS is 
vandaag de dag ons hulp-
middel. Ptolemaeus Geography van 120 voor 
Christus is de eerst bekende projectie van de 
wereld op een plat vlak. In 1913 wordt op de Inter-
nationale conferentie in Parijs het besluit genomen 
om een standaard wereldkaart te maken op schaal 

1:1.000.000. In het boek ‘De wereld in kaart’ wordt 
in 5 perioden de cartografie vertelt . 
1. Terra Antiqua, cartografie voor 1492 
2. Nieuw gevonden land 1492-1569 
3. De gouden eeuw van de Nederlandse Carto-

grafie 1569-1672 
4. Wetenschap en handel 1672-1820 
5. Het tijdperk van het Britse Rijk 1820-1914 
 
Een boek vol kaarten over de wijze waarop de car-
tografen ons uiteindelijk is staat te stellen om 
vanuit een boek rivieren en zeeën over te steken 
zonder het comfort van thuis achter te laten. 
 
Carel van den Boom 

  

http://www.victoires.com/
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VAN HET BESTUUR  
 
 

28 februari - Regiodag over Handhaving 
Problemen rond handhaving voor archeologie zijn 
reeds verschillende malen in deze nieuwsbrief aan 
de orde geweest. Hoezeer dit thema leeft bleek 
ook weer op deze regiodag. Er waren 28 personen 
aanwezig en toen de discussie om 14 uur sloot, 
was de conclusie dat er nog zoveel discussiestof 
was om de hele middag door te kunnen gaan. 
De bijeenkomst begon om 12 uur met op schoot 
een mooi verzorgde en goed gevulde lunchbox 
van het buurrestaurant Ludwig.  
Na de opening door Peter Seinen is het woord aan 
Hans van Osch medewerker Toezicht & Handha-
ving bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Hij 
geeft een presentatie over de systematiek van de 
Ontgrondingenwet en de Brabantse handhavings-
strategie. Voor ontgrondingen is de provincie be-
voegd gezag en de Omgevingsdienst Zuidoost 
Brabant doet namens de provincie het toezicht en 
handhaving voor ontgrondingen voor heel Brabant. 
Een ontgronding is iedere verlaging van het 
maaiveld. De provincie stelt regels voor vrijstel-
lingen, een meldingsplicht of een vergunningplicht. 
Hans van Osch legt uit wat precies de regels zijn, 
hoe er toezicht wordt gehouden en wat de sanc-
tiemogelijkheden zijn bij illegale ontgrondingen.  
Daarna laat Ronald van Genabeek, stads-
archeoloog van ’s-Hertogenbosch, aan de hand 
van een aantal voorbeelden de rol van de ge-
meente zien bij toezicht en handhaving. Dan gaat 
het vooral om graafwerkzaamheden zonder ver-
gunning in gebieden met een archeologische 
waarde. Zoals bij het zonder de wel verplichte 
vergunning doen van sloopwerkzaamheden of het 
aanleggen van een kelder, het uitgraven van een 
bouwput of aanlegactiviteiten.  
 
Probleem bij zowel illegale ontgrondingen als 
grondwerkzaamheden zonder vergunning is dat 
het kwaad dan geschied is. Een eis tot herstel van 
de oorspronkelijke situatie, de archeologische 
waarde, is niet meer mogelijk en daardoor zijn de 
sanctiemogelijkheden beperkt.  
De vragen en discussie gaan o.a. over: 

 hoe verhouden erfgoedverordening en be-
stemmingsplan zich tot elkaar? 

 geldt een vergunningsplicht voor een plan als 
geheel of per bouwkavel? 

 hoe wordt het te verstoren oppervlak berekend 
bij bouw op poeren? 

 hoe wordt het te verstoren oppervlak berekend 
bij drainage? 

 wat zijn de gevolgen voor de archeologische 
waarden bij  zo genaamde ‘sleufloze 
drainage’? 

 valt afplaggen onder ontgronden? 

 boomteelt kan veel schade toebrengen aan de 
archeologische ondergrond . Hoe is dat te 
voorkomen? 

Wie de antwoorden wil weten op deze en andere 
vragen kan het verslag van de regiobijeenkomst 
opvragen bij awnafdeling23@gmail.com. De pre-
sentatie van Hans van Osch is voor wie wil ook 
beschikbaar. 
 
Meer weten 
Op www.brabant.nl/ontgrondingen  

 Provinciale beleidsstukken 

 Gebiedsindeling van de vergunningverleners in 
Brabant 

 Ontgrondingenwet 

 Provinciale Verordening Ontgrondingen 
 
Voor melden illegale ontgrondingen 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
(Tijdens kan-tooruren): 
Telefoonnummer: (088) 369 03 69 
E-mail: info@odzob.nl  
 
Milieuklachtencentrale provincie Noord-Brabant 
(24 uur per dag, 7 dagen per week): 
Telefoonnummer: (073) 681 28 21 
E-mail: mkc@brabant.nl (toesturen milieuklachten-
formulier, zie website) 
 
Voor melden andere illegale grondverstoringen 
moet men bij de eigen gemeente zijn. 
Indien op een melding door de gemeente geen 
actie wordt ondernomen kan bij B&W een verzoek 
om handhaving worden ingediend. 
 
Voor advies en ondersteuning bij melden of bij een 
verzoek om handhaving kan een beroep worden 
gedaan op de AVKP via vdrijdt@iae.nl  
 

Ledenvergadering AVKP 
Op 18 maart is de jaarvergadering van AVKP voor 
het eerst gehouden in ons Erfgoedhuis in Eind-
hoven. In de ruime lezingenzaal is op de nieuwe 
stoelen is voldoende plek voor de leden en het 
bestuur. De rijen én de vitrines zijn goed gevuld. 
Omdat de ‘dieren’ van Theo de Jong nu in de 
lezingenzaan staat was op opkomst nog nooit zo 
hoog. 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.brabant.nl/ontgrondingen
mailto:info@odzob.nl
mailto:mkc@brabant.nl
mailto:vdrijdt@iae.nl
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Voortvarend heeft Tonnie van de Rijdt alle 
onderwerpen van de agenda behandeld en ze is 
met instemming herkozen voor een nieuwe 
‘ambtstermijn’ van vier jaar. De kascontrole-
commissie 2014 is tevreden over de werkzaam-
heden van penningmeester Auke Langhout. Voor 
komend jaar wordt deze commissie gevormd door 
Frank de Kleijn en Klaas de Jonge met als reserve 
Theo van der Vleuten. 
Het jaarverslag van 2014 is doorgenomen met 
complimenten uit de zaal. De beleidslijn voor 
AVKP met de vier rollen blijft ook in 2015 ongewij-
zigd.  
 
De plannen voor 2015 bestaan uit:  

 de basiscursus archeologie, die half januari is 
gestart met zo’n 20 deelnemers 

 het inrichten van een archeohotspot in het 
Erfgoedhuis 

 een werkvonferentiearcheologie 
Uiteraard naast de vaste activiteiten, zoals archeo-
logische werkzaamheden, lezingen en excursies.  
 
Het jaarverslag van AVKP is te vinden op 
www.awn-archeologie.nl/23/. 

Aansluitend aan de Ledenvergadering zou Theo 
de Jong, gemeentearcheoloog van Helmond een 
lezing geven, maar wordt deze op een ander 
moment gehouden. Daarom was er extra tijd voor 
een drankje en een hapje. De tafel was weer 
gevuld met verschillende gerechten gemaakt door 
de historische kookclub. En op veler verzoek 
onthult Peter Seinen het recept voor Godenwijn.  
 

 

 
 
 
 
 

GODENWIJN RECEPT 
 
 
Ingrediënten: 

 Een eenvoudige witte wijn: 1 liter 

 Suiker: 100 g 

 Citroensap: 1 forse eetlepel 

 Rozenwater: 50 ml 

 Kruidnagelpoeder: 1 forse theelepel 
 
Het rozenwater en de kruidnagelpoeder zijn te 
krijgen in een goede Toko. 
 
Werkwijze: 
Voeg de ingrediënten bij elkaar in een schenkkan. 
Roer tot alles goed gemengd is. 
Dek de kan af met een doek en laat deze een uur 
in de koelkast staan. 
Filtreer de inhoud van de kan met een fijne 
katoenen zakdoek in een trechter. 
 
 
 
 
 

En klaar is de 
godenwijn…  
 
Geniet 
ervan! 

http://www.awn-archeologie.nl/23/

