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ACTIVITEITENKALENDER 
 
JUNI 
Geen activiteiten 
 
JULI 
Zo 5 Archeoloop Turnhout (pag 3 en 11) 
Wo 15 Introductie Erfgoedhuis en Archeolhotspot 

(pag 9) 
Vr 17  Barbeque (pag 20) 
Za 18 Excursie Eben Emaul, België (pag 3) 
Wo 29 Lezing NRE, van weilanden tot luxe woon-

wijk? door Jos en Bauke Hüsken. (pag 3) 

AUGUSTUS 
Geen actviteiten 
 
SEPTEMBER 
Za 5 Excursie Huis van Hilde** 
 
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 een ander correspondentieadres heeft, omdat de straat Gasfabriek nog niet is aangelegd... 
    zie kader hierboven. 
... de tentoonstelling Cold Case tot eind oktober te zien is in het Erfgoedhuis. 
... Angelique van Gerwen, onze coördinator van het Erfgoedhuis zich voorstelt op pagina 5. 
... er een mooi boek is verschenen over de geschiedenis van Helmond van Theo de Jong, Sem Peters 

en Ivo Vossen. (zie pagina 15)  

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
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 Lezing Theo de Jong 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 AC vergadering 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  

Juli Juli Juli Augustus Augustus

Wk Wk Wk Wk

29 30 31 32

Ma 13  20 27  3

Di 14  21 28 4  

Wo 15 Bijeenkomst Erfgoedhuis 22 29 5

Do 16  23 30 6  

Vr 17 AVKP-BBQ (onder voorbehoud) 24  31 7  

Za 18 Excursie Eben Emaul (Belgie) 25  1 8  

Zo 19  26  2 9  

Augustus Augustus Augustus Augustus September

Wk Wk Wk Wk

33 34 35 36

Ma 10 17  24 31

Di 11  18 25 1

Wo 12  19 26 2

Do 13  20 27 3

Vr 14 21 28 4

Za 15 22 29 5 Excursie Huis van Hilde

Zo 16 23 30 6

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels

Lezing J. en B. Hüsken 
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
 
15: juli: Introductie Erfgoedhuis en Archeo-
hotspot 
Interactieve bijeenkomst waarin het Erfgoedhuis 
en de Archeohotspot worden gepresenteerd en we 
op zoek zijn naar tips, plannen en vrijwilligers om 
archeologie voor een breed publiek toegankelijk te 
maken. Lees meer op pagina 9. 
 
29 juli: NRE, van weilanden tot luxe woonwijk? 
Jos en Bauke Hüsken, vader en zoon, hebben een 
cultuurhistorisch bureau en doen in dat kader veel 
onderzoek op bouwhistorisch en cultuurhistorisch 
gebied. Beiden hebben jarenlang onderzoek ge-
daan in de archieven in Eindhoven, Den Bosch en 
Tilburg. Ook het kadaster is bekend terrein voor 
het duo. In 2006 brachten zij een boek uit onder de 
titel “Eindhovens Verborgen Verleden”, dat over de 
historische bebouwing in de binnenstad van 
Eindhoven handelt en voor een deel nog steeds 
bestaat. Vervolgens hebben zij een boek geschre-
ven onder de titel “Boerderijen uitgegumd, een 
nieuw stadsdeel ingetekend”. Dat betreft een volle-
dig onderzoek naar de inmiddels bijna geheel 
verdwenen boerderijen van het oostelijk deel van 
Woensel. Duidelijk twee mensen met een hart voor 
architectuur en historie dus! 
 

 
Detail uit de grondgebruikkaart van Eindhoven in 1931 
 

Van de gemeente Eindhoven kregen de Hüskens 
de opdracht om de waarde van een aantal be-
staande gebouwen op het NRE-terrein vast te 
leggen. Het is niet de bedoeling, dat die rapporten 
in de bureaulades verdwijnen; architecten wordt 
gevraagd met het bureau Hüsken te “sparren” over 

wat wel, en wat niet kan worden geaccepteerd bij 
de verbouwingen van de bestaande panden. 
 
De lezing die de heren geven, zal zich hoofdzake-
lijk beperken tot het NRE-terrein, zijn geschiede--
nis, de bebouwing en wellicht ook zijn toekomst. 
De omgeving, denk aan het Eindhovensch Kanaal, 
Mariënhage en het Augustinianum, zal uiteraard, 
zoals het goede cultuurhistorici betaamt, niet 
worden vergeten. 
 

Excursies en archeolopen 
 
5 juli: Archeoloop Stadswandeling Turnhout 
Tijdens een historische stadswandeling (beperkt 
aantal km.) onder leiding van een stadsgids be-
zoeken we de Sint Pieterskerk, het Begijnhof dat 
op de Werelderfgoedlijst staat, het Taxandria-
museum en het Kasteel van de hertogen van 
Brabant. 
We reizen samen vanaf het Erfgoedcentrum met 
eigen vervoer, waar we om 8.30 uur verzamelen. 
De horecakosten zijn voor eigen rekening. Voor de 
stadsgidsen rekenen we € 4,00 tot € 8,00 per 
persoon, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Het museum kost € 3,00 entree. Lees meer op 
pagina 11. 
 

18 juli: Excursie Eben Emaul 
Dagexcursie naar de fortificaties rond Maastricht, 
met bezoek aan de forten Eben Emael en Sint 
Pieter.  
 
Voorlopig programma: 
8:00 Vertrek uit Eindhoven 
9:30 Aankomst bij Fort Eben Emael, uitgebreide 

rondleiding binnen en buiten het fort.  
13:00 Lunch ergens in de buurt…  
14:00 Vertrek naar Fort Sint Pieter met bezoek. 
16:00 drankje op een heerlijk zonnig terras. 
17:00 Vertrek naar Eindhoven 
18:30 Aankomst in Eindhoven, eventueel met 

diner 
 
Voor eigen rekening:  

 Eigen reis of €10 p.p. te betalen aan de 
chauffeur.  

 Eigen bijdrage toegang en gidsen: 15 € p.p. 

 Lunch en koffie.  
Meld je belangstelling op 
awnafdeling23@gmail.com  

 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
 
Telefoonnummer 
Het Erfgoedhuis Eindhoven is sinds enkele weken 
bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 040 
– 238 88 99. Dit nummer is doorgaans bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
en op woensdagavonden 19.30 – 23.00 uur. 
 
Agenda 
In de bibliotheek ligt voortaan een papieren 
agenda (links van de deur naar het restauratielab) 
waarin onder andere alle reserveringen worden 
genoteerd voor het gebruik van de lezingenruimte 
van het Erfgoedcentrum. Je kunt dan zien of er al 
een andere activiteit is gepland. 
 
Opening Erfgoedhuis Eindhoven 
Op 24 april is het Erfgoedhuis officieel geopend 
door de bevlogen Eindhovense wethouder Mary-
Ann Schreurs. De blijvende herinnering aan haar 
inzet staat in steen gehouwen in de muur van de 
‘kantine.’ De opening werd door zo’n 200 personen 
bijgewoond waaronder veel archeologen en 
archeologische vrijwilligers uit de regio. 
 

 
 
 

Foto’s van Laurens Mulkens 
 

Aanraak-collectie 
Wie wil helpen met het vervolmaken van de ‘aan-
raak-collectie’ (voorheen: de vergelijkings-collectie) 
van het Erfgoedhuis? De aanraak-collectie bestaat 
uit allerlei archeologische vondsten, die inderdaad 
‘aangeraakt’ mogen worden door alle medewer-
kers en bezoekers van het Erfgoedhuis. Dirk Vlas-
blom zoekt een paar vrijwilligers die mee willen 
helpen met onder meer sorteren, informatie-
kaartjes maken. Je kunt je aanmelden via 
d.vlasblom@eindhoven.nl of op telefoonnummer 
040-238 88 99. 
 
Vondstmeldingen 
De laatste maanden is sprake van een opvallende 
toename van meldingen van archeologische 
vondsten uit Eindhoven en omgeving. Het gaat 
vaak om voorwerpen die met een metaaldetector 
zijn gedaan. Bijzonder is een gouden Keltische 
munt uit het noorden van Eindhoven. De vondsten 
worden in het archeologisch archief van Eindhoven 
geregistreerd. Kennelijk raakt het Erfgoedhuis in 
Eindhoven en de regio steeds beter bekend als 
een vraagbaak voor archeologie. 
 
Stagiair 
Jaarlijks biedt het Erfgoedcentrum plaats voor sta-
giairs van middelbare scholen en universiteiten. 
Op 27 mei is Leon Timmer (3

e
 jaars student 

archeologie in Leiden) begonnen met een stage, 
die tot eind augustus zal duren. Hij zal zich onder 
andere gaan bezig houden met het controleren 
van vondstmeldingen in het landelijk informatie-
systeem Archis. Leon heeft al eerder stage gedaan 
als scholier van het Augustinianum in Eindhoven. 
 
Cold Case Eindhoven 
Sinds eind mei staat in het Erfgoedhuis de ten-
toonstelling Cold Case Eindhoven opgesteld. Deze 
tentoonstelling is een initiatief van het Convent van 

mailto:d.vlasblom@eindhoven.nl
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Gemeentelijke Archeologen en t/m eind oktober dit 
jaar. Lees meer op pagina 10. 
 
Stapelgekke vrijwilligers gevraagd 
Een van de leuke dingen van het Erfgoedhuis te 
Eindhoven is dat het onderdeel is van het NRE 
terrein. Daar ontplooien zich allerlei wilde initiatie-
ven. Op het grote open terrein waar sinds kort 
voortaan parkeergeld betaald moet worden zijn 

onlangs vijf aarden wallen gestort van opgebrachte 
grond, op die wallen zijn bomen geplant. Om 
erosie van de wallen tegen te gaan worden 10.000 
betonnen stoeptegels aangevoerd. Op zaterdag 20 
juni vanaf 10 uur worden deze tegels door allerlei 
vrijwilligers handmatig langs de aarden wallen 
gestapeld. Beloning: veel gezelligheid en op het 
einde bier en friet. Ter inspiratie: 
https://youtu.be/gjcJJYYItOs 

 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN: ANGELIQUE VAN GEMERT 
 
 
Graag stel ik me aan alle leden van de AVKP voor: 
ik ben Angelique van Gemert en woon met Bram 
en onze twee jongens Daan en Max in Eindhoven. 
Eindhoven is mijn stad: ik ben er geboren in 1970, 
heb in Maastricht gestudeerd, en ben daarna aan 
de slag gegaan bij de gemeente Eindhoven. 
Begonnen bij het Streekarchief, daarna als onder-
zoeker en de afgelopen vier jaar als coördinator 
van het Milieu Educatie Centrum. En ik ben heel 
blij om nu als coördinator van het Erfgoedhuis aan 
de slag te zijn. Natuurlijk samen met Ben, Dirk, 
Laurens, Theo en Nico en alle vrijwilligers en de 
mensen van Eindhoven in Beeld.  
Wat me de afgelopen tijd al is opgevallen is de 
schat aan kennis, informatie, enthousiasme en 
betrokkenheid van iedereen bij Archeologie. En 
wat is er mooier om zo bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de stad waarin je woont. Hierbij 
zijn de verhalen van het verleden van de stad 
onmisbaar om te kunnen zien waar je nu staat en 
waar je naar toe wil. Dit wil ik samen met jullie via 
het Erfgoedhuis uitdragen. Dus … graag wil ik met 

jullie persoonlijk kennis maken. Overdag ben ik op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in het 
Erfgoedhuis te vinden en op de oneven weken op 
woensdagavond. Hopelijk tot binnenkort! 
 

Angelique van Gemert 
 

 
 
 
 

AANBIEDING: BOEK HET KASTEEL VAN EINDHOVEN 
 
 
Het Kasteel van Eindhoven 
Archeologie, ecologie en geschiedenis van een 
heerlijke woning 1420-1676 
Samengesteld door Nico Arts 
1992 
 
Nu te koop voor onze leden voor 5 euro.  
Graag opgeven door een email te sturen naar 
awnafdeling23@gmail.com. Je krijgt dan bericht 
wanneer je je exemplaar af kunt halen. 

De uitgifte vindt plaats 
op woensdagavond in 
het Erfgoedhuis bij 
Winnie van Vegchel 
tegen betaling van 5 
euro. Opsturen van het 
boek gaat 7 euro extra 
kosten. 

https://youtu.be/gjcJJYYItOs
mailto:awnafdeling23@gmail.com
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Valkenswaard – Kloosterpark (opgraving) BAAC Juni – juli 2015 

Best – Broekstraat/Aarleseweg 
(proefsleuven) 

Archol Eind juni 2015 

Hooge Mierde - Kailakkers 2b 
(proefsleuven) 

Synthegra 2015 

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

De Brug? Voorjaar 2015 

Spoordonk – Kleine Beerze (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2015 

Cranendonck - Buulder Aa (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2015 

Bladel – Dwarsstraat (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

?? 2015 

Lage Mierde – Roobeemd (archeologische 
begeleiding) 

?? 2015 

Son – Markt 6-9 (opgraving) BAAC? 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) 

?? 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 
 
 
Waarnemingen bij wegaanleg Casteren 
Vorig jaar hebben we als AVKP een zienswijze 
ingediend bij het bestemmingplan Kerkeneind - 
Casteren in Bladel. We waren het niet eens met 
het vrijgeven van een deel van het plangebied. Die 
zienswijze is door de gemeenteraad niet over-
genomen. We hebben vervolgens de gemeente 
verzocht om waarnemingen te kunnen doen bij de 
aanleg van de wegen in het plangebied. 
Dat is in goed overleg met de betreffende 
ambtenaar en via hem met de wethouder nu 
geregeld. De gemeente is opdrachtgever en in de 
opdracht aan de aannemer is de bepaling 
opgenomen: “De aannemer wordt erop gewezen 
dat er tijdens de (grond)werkzaamheden een 
vereniging van amateurarcheologen meekijkt. In 
samenspraak met de archeologen dient voor 
aanvang van de werkzaamheden een plan van 
aanpak geschreven te worden.” 
Theo van der Vleuten is dit nu verder aan het 
organiseren. Hij heeft contacten gelegd met de 
aannemer en zal het plan van aanpak en alle 
praktische afspraken regelen. Wie interesse heeft 
om een of meer dagen mee te kijken bij de aanleg 
van het wegtracé kan zijn of haar naam alvast 
doorgeven aan Theo info@tbargus.nl. Dan krijg je 
bericht als de werkzaamheden gaan starten. 
 
Uden Schepersweg  
In April heeft Archol een driedaagse opgraving 
uitgevoerd aan de Schepersweg te Uden. Het ging 
om een gedeelte van het plangebied dat tijdens de 
opgraving van vorig jaar niet betreden kon worden 
omdat er bouwmateriaal was opgeslagen. Hoewel 
het maar een beperkte oppervlakte betrof werden 
opnieuw vele tientallen middeleeuwse sporen 
blootgelegd waaronder die van een boomstam-
waterput. Onbetwist hoogtepunt was de vondst 
van een “nieuw” Merovingisch graf, het negenen-
twintigste dat daar gevonden is.  
 

 
De kist van het “nieuwe” Merovingische graf is nog 
duidelijk waarneembaar. (foto Archol) 

Rijk was het graf niet want de enige grafgift 
bestond uit een assor-timent kralen van een 
halssnoer. Helaas hadden de kralen nogal te lijden 
gehad van hun langdurige verblijf in de grond want 
velen vielen uiteen toen ze werden geborgen. 
 

 
Een bonte verzameling kralen op de plaats waar de hals 
zich bevonden moet hebben. (foto Archol) 

 
Uden Noord Ziekenhuis 
Op het terrein van het Bernhoven ziekenhuis is 
onlangs een informatiebord neergezet op de plaats 
waar in 2010 een Romeinse waterput werd opge-
graven. Toevallig ligt de vindplaats aan een wan-
delroute waardoor veel mensen kennis kunnen ne-
men van de informatie. Ondanks alle terughou-
dendheid van de kant van het ziekenhuis is er nu 
toch een herinnering gekomen aan de zeer suc-
cesvolle opgraving die daar heeft plaatsgevonden.  
 

 
Het informatiebord op het ziekenhuisterrein. (foto 
Hanneke van Alphen) 
 

De put zelf is inmiddels geconserveerd en wordt 
permanent tentoongesteld in het Natuurcentrum de 
Maashorst. Zie hiervoor AVKP-actueel nr. 57. 
Goof van Eijk 
 
  

mailto:info@tbargus.nl
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Binnenkort start opgraving Kloosterpark 
Valkenswaard 
Binnenkort zal in het centrum van Valkenswaard 
een grote opgraving gaan plaatsvinden op de 
bouwlocatie Kloosterpark aan de zuidzijde van de 
Markt en naast de pastorie en kerk van Valkens-
waard.  
 
Proefsleuvenonderzoek heeft begin mei archeo-
logische sporen opgeleverd van nederzettingen uit 
de Middeleeuwen en Nieuwe tijd, waaronder 
waterputten, kuilen, paalsporen, greppels en een 
gracht met aardewerk. Uit het archeologisch 
onderzoek blijkt dat mogelijk de gracht het terrein 
rondom de 15e eeuwse hoeve De Hatenhof (later 
’t Heuvelmanneke genoemd) heeft omsloten. De 
gebouwen van de hoeve hebben in of nabij het 
plangebied gelegen en vormen waarschijnlijk de 
voorgangers van de woningen die op de minuut-
plan van 1832 staan opgetekend. 
 

 
Centrum van Valkenswaard rond 1500, met ten zuiden 
van de Plaetse (de huidige Markt) de Hatenhof 
(reconstructie uit Van Wedert tot Valkenswaard) 

 
Binnenkort zal nog een oproep voor opgravings-
hulp worden rondgestuurd met details. 
Ria Berkvens 
 
Hapshuis in Someren 
Leden van de Heemkunde Kring “De Vonder Asten 
Someren” hebben een geraamte van een ijzertijd-
huis gebouwd. De reden om dit te doen was dat er 
twee huizen van dit Hapshuistype in Someren zijn 
gevonden een bij een opgraving op de Witvrou-
wenberg en een bij de opgraving Waterdael III.  
In Someren zijn 36 hectare opgegraven en daar is/ 
was weinig van te zien, opgegraven spullen van 
Someren liggen grotendeels in het depot in ’s-

Hertogenbosch. Ze zijn volgens anderen te teer 
om zonder klimaatcontrole in de vitrines van ons 
Archeologiehuis te leggen. 
 

 
 

Om te laten zien hoe verbindingen in hout in de 
ijzertijd werden gemaakt is alleen het skelet ge-
bouwd. Bij andere Hapshuizen waar ook een dak 
en wanden zijn toegepast is het mooiste eigenlijk 
verborgen namelijk het geraamte. Deze constructie 
staat vrij in een wadi. Een wadi is een een modern 
opvangbassin voor regenwater, dus als het 
geregend heeft staat het huis op een eiland.  
Het huis is voor iedereen toegankelijk. Omdat het 
geen klimrek is voor kinderen, moeten er helaas 
verbodsborden bij. Het is voor buurtvereniging en 
andere groepen wel als bijeenkomstplaats of 
andere doeleinden te gebruiken. Als je door een 
van de deuropeningen bent gegaan heb je het 
gevoel dat je binnen staat.  
 

 
 

Wij hebben hulp gehad van Leo Wolterbeek, die 
van dit soort bouwsels zijn beroep heeft gemaakt, 
prachtig specialistisch gereedschap en kennis van 
bouwgeschiedenis, meermalen moest hij zeggen: 
“Dat deden ze toen nog niet”.  
 
De samenwerking met de gemeente was uit de 
kunst. Verder moet ik de architect Sjaak Crooy-
mans een compliment geven, die had natuurlijk 
nog nooit palen getekend die rond zijn en in dikte 
afnemen. De houtsoorten die gebruikt zijn Robinia, 
Kastanje en Lariks/Douglas en deze moesten bij 
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houthandel Fransen in Deurne speciaal besteld 
worden, zodat ze met vorken op de staanders, de 
hoek en acht verbindingspalen in Oostenrijk op de 
juiste lengte voor ons gekapt konden worden.  
 

 

De voorbereiding was erg lang, er komt veel bij 
kijken wat uitgezocht moet worden, wie als 
amateur heeft bijvoorbeeld ooit van een Klic-
melding gehoord.  
 
De officiële overdracht is op 2 juli om 15 uur. Voor 
die tijd willen we nog twee floorlights aanbrengen, 
zodat het geraamte type Hapshuis ‘s avonds zacht 
van onderen verlicht is. We hopen/verwachten dat 
het twintig jaar met gering onderhoud zal staan, 
maar dat zal wel een ijdele hoop zijn. 
Willem van den Bosch 

 
 
 
 
 

15: JULI: INTRODUCTIE ERFGOEDHUIS EN ARCHEOHOTSPOT 
 
 
Op woensdag 15 juli wordt een interactieve 
bijeenkomst georganiseerd over het Erfgoedhuis, 
onderdeel archeologie en de Archeohotspot.  
Een Archeohotspot is een plek waar het proces 
van de archeologie centraal staat. Het is echter 
meer dan een fysieke plek: De ArcheoHotspot 
bestaat uit de componenten ArcheoLab, 
ArcheoScope en Ar-cheoCommunity. De 
Archeohotspot Eindhoven wordt in oktober 
geopend.  
 

 
Foto: Laurens Mulkens 

 

De bijeenkomst is bedoeld voor AVKP-ers en 
andere geïnteresseerden in archeologie. We willen 
namelijk het Erfgoedhuis en de Archeohotspot 
verder ontwikkelen om aan een breed publiek te 
laten zien hoe belangrijk, interessant én leuk 
archeologie is. 
 
Er worden korte presentaties gegeven over het 
Erfgoedhuis en de Archeohotspot, onder meer 
door Tonnie van de Rijdt, Angeligue van Gemert, 
Nico Arts en Ellen van der Steen. Maar we zijn 
vooral op zoek naar tips, plannen en vrijwilligers 
om archeologie voor een breed publiek toegan-
kelijk te maken. Zodat het Erfgoedhuis echt kan 
functioneren als een inloop- en hangplek voor 
groot en klein! 
 
Dus kom op 15 juli om 20 uur luisteren, meepraten 
en –denken. Er is thee en koffie en na afloop een 
rondleiding voor de geïnteresseerden. Voor meer 
informatie neem contact op via 040-2388899, 
archeologie@eindhoven.nl of 
awnafdeling23@gmail.com  
 
Ellen van der Steen  

 
 
  

mailto:archeologie@eindhoven.nl
mailto:awnafdeling23@gmail.com
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AANMELDEN BASISCURSUS ARCHEOLOGIE 2015-2016 
 
 
De eerst AVKP Basiscursus die afgelopen winter-
maanden werd uitgevoerd mag een succes wor-
den genoemd als we afgaan op de positieve 
reacties die we van de deelnemers ontvingen in de 
evaluatie. Ook zullen we de op- en aanmerkingen 
uit de evaluatie meenemen en verwerken in een 
komende editie van deze cursus. Wanneer die er 
komt hangt af van de nieuwe aanmelding die 
binnen komen. 
 
In de cursus, die door professionals wordt 
gegeven, komt het hele archeologische proces aan 
de orde van vooronderzoek tot publicatie. 
Mocht je interesse hebben om deel te nemen dan 
is het volgende van belang: 

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

 aanmelden kun je per direct per mail bij 
ondergetekenden. Je ontvangt dan een 
inschrijfformulier door retourzending ervan is 
de inschrijving compleet; 

 de opleiding wordt ingepland zodra er meer 
dan 15 betaalde aanmeldingen binnen zijn. 
Hiervan ontvangen de inschrijvers bericht; 

 uitvoering van de cursus vindt plaats in de 
wintermaanden 2015-2016 op zaterdag 
ochtenden van 9:30 uur tot 12:00 uur; 

 de frequentie is eens in de twee weken, 
waarbij we rekening houden met feestdagen 
en vakantieweken; 

 locatie is het Erfgoedhuis te Eindhoven; 

 het is een theoretische cursus van ongeveer 
10 bijeenkomsten; 

 daarnaast wordt er een aantal praktijk-
bijeenkomsten aangeboden met deelname 
naar keuze; 

 de inhoud behandelt het archeologisch proces 
en is een algemene inleiding in de archeologie; 

 het programma kan in beperkte mate wijzigen 
door aan te brengen verbeteringen. 

 
Vriendelijke groet van de cursuscoördinatie, 
 
Herbert Vorwerk en Peter Seinen 
Awnafdeling23@gmail.com  

 
 
 
 
 

TENTOONSTELLING COLD CASE EINDHOVEN 
 
 
Sinds eind mei staat in het Erfgoedhuis de ten-
toonstelling Cold Case Eindhoven opgesteld. Deze 
tentoonstelling is een initiatief van het Convent van 
Gemeentelijke Archeologen en reist rond door 
Nederland.  
 
De tentoonstelling Cold Case gaat over het 
archeologisch-forensisch onderzoek van mense-
lijke skeletresten. Op een bevattelijke manier wordt 
uitleg gegeven over o.a. geslachtsbepalingen, 
gezichtsreconstructies en strontiumonderzoek.  
De hoofdrollen van de tentoonstelling worden 
gespeeld door de individuen die in 2005-2006 in 
het centrum van Eindhoven zijn opgegraven bij de 
Catharinakerk. De tentoonstelling is ook geschikt 
voor kinderen, voor hen zijn er speciale 
activiteiten. 
 

Foto: Laurens Mulkens 
 

Cold Case is tot en met eind oktober dit jaar te 
bezichtigen in het Erfgoedhuis, Nachtegaallaan 15 
(gebouw 3) in Eindhoven. Van maandag t/m 
donderdag dagelijks 10.00-16.00 uur en op woens-
dagavonden 19.30-22.30 uur). Voor rondleidingen 
neem even contact op op 040 -238 8899 of mail 
naar archeologie@eindhoven.nl  

  

mailto:Awnafdeling23@gmail.com
mailto:archeologie@eindhoven.nl
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ARCHEOLOOP ALS STADSWANDELING TURNHOUT 
Zondag 5 juli 2015 
 
Turnhout wordt algemeen beschouwd als de 
hoofdstad van de Kempen waar heel wat 
bezienswaardigheden zijn te ontdekken en musea 
te bezoeken. De woonkern ontwikkelde zich rond 
de nog steeds bestaande burcht. De aanwezigheid 
van de hertogen van Brabant zorgde voor een 
snelle groei van de stad. Al in 1212 gaf de 
Brabantse hertog Hendrik I de plaats zijn stad- en 
vrijheidsrechten. Het marktplein is sinds de 
middeleeuwen een belangrijk wegenknooppunt. 
Deze wegen vormen nog steeds de voornaamste 
winkelstraten van het stadje. Vanaf het einde van 
de 18de eeuw groeide Turnhout uit tot het centrum 
van de papier verwerkende nijverheid.  
 
Historische stadswandeling 
Op deze stadswandeling (beperkt aantal km.) 
Bezoeken we onder leiding van een stadsgids van 
het Toerisme het Historische Turnhout met onder 
andere:  

 De Sint Pieterskerk,  

 Het Begijnhof dat op de Wereld-erfgoedlijst 
staat,  

 Het Taxandria museum en  

 Het Kasteel van de hertogen van Brabant. 
 

 
Begijnhof 

 
Samen reizen 
Omdat we niet met inschrijving werken verzoeken 
chauffeurs, die niet rechtstreeks en op eigen 
gelegenheid naar Turnhout gaan, om zoveel 
mogelijk te verzamelen bij het Erfgoedhuis, 
Nachtegaallaan in Eindhoven. Daar verdelen we 
de passagiers over de beschikbare auto’s. Spreek 

dit ook voordien onderling zoveel mogelijk met 
elkaar af. Het verzoek is dat de meerijders elk € 
5,00 rijkosten aan de chauffeur betalen. 
 

 
Kasteel van de herogen van Brabant 

 
Programma zondag 5 juli 2015: 
08:30  verzamelen bij het Erfgoedhuis. 
08:45 Vertrek naar Turnhout (40 km.) 
09:30 Gratis parkeren kan op P+R 2 het is dan 

10 minuten lopen naar verzamelpunt. P1 
en P2 zijn betaalde parkings nabij de Grote 
Markt. Eventueel een snel bakje koffie?. 

10:00 Verzamelen Grote Markt 44 in Turnhout 
voor het bureau voor Toerisme voor een 
standswandeling van 2 uur. De 
loopafstand is beperkt. 

12:00 Tijd voor een lunch in een van de vele 
horeca gelegenheden op en rond de 
markt. 

13:45 Bezoek aan het Taxandria Museum met 
een overzichtelijk archeologische collectie. 

15:15  Rondleiding door het kasteel van de 
hertogen van Brabant. Duur 1,5 uur. 

16:45 Afsluitend biertje? Waarna retour naar 
Eindhoven.   

 
Kosten 
De horecakosten zijn voor eigen rekening en de 
kosten voor de stadsgidsen worden omgeslagen 
op het aantal deelnemers. Reken op € 4,00 tot € 
8,00 per persoon. Daarnaast moet voor het 
museum € 3,00 entree worden betaald.  
 
Informatie & organisatie 
Wim van Hoof, Herbert Vorwerk en Johan 
Weterings P/a: havorwerk@gmail.com  

 
 
 

mailto:havorwerk@gmail.com
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vlaanderenvakantieland.nl/waar-naartoe/steden/andere/turnhout/&ei=cqtsVd2NDO-U7QaZw4K4AQ&bvm=bv.94455598,d.ZGU&psig=AFQjCNHycKp7HPoYxWbPpTZBAmVo46HnKw&ust=1433271521537967
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kasteel_van_de_Hertogen_van_Brabant.jpg&ei=86tsVZDWBIqR7AaHvYGoBA&bvm=bv.94455598,d.ZGU&psig=AFQjCNFcPaO3jt_paw8YhRf5Vm6kI6pMOQ&ust=1433271584246313
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MIDWEEK ROMEINS LIMBURG 
 

 
Twee belangrijke Romeinse wegen doorkruisten 
Heerlen: Aken-Heerlen-Xanten en Maastricht- 
Heerlen-Rimburg, deze laatste maakte onderdeel 
uit van de Via Belgica. Laat je meenemen in de 
voetsporen van de Romeinen met als thuisbasis 
Natuurvriendenhuis Eikhold in Heerlen. 
(http://www.nivon.nl/) 
 

 We bezoeken het Thermen museum, waar we 
het best bewaarde Romeinse (publieke) bad-
gebouw van Nederland gaan bekijken. 

 de Romeinse Catacomben in Valkenburg aan 
de Geul. Dit is een onderaards labyrint vol 
nagebootste catacomben.  

 Daarna volgt een voettocht waar we wandelen 
in de voetsporen van de Romeinen.  

 Uiteraard mag tot slot een Romeinse maaltijd 
niet ontbreken. 

Aankomst 31/8/ 2015 & Vertrek 4/9/ 2015 
 
Optioneel: workshop Romeins koken, op eigen 
gelegenheid naar het Gallo Romeins museum in 
Tongeren.Overige tijd is vrije tijd. 

Inclusief 
4 overnachtingen plus ontbijt 
2x gids 
1x lunchpakket,  
1x diner 
koffie en thee met Romeinse zoetigheid bij 
introductielezing 
 
Exclusief 
2x retour uitstapje, (ov of eigen vervoer in overleg) 
entree musea (MJK gratis), 
eventueel lakenpakket 
 
Lid: €133,-. Niet lid: €152,  
 
Voor meer informatie: 
info@beleefdegeschiedenis.nl 
Wees er snel bij, vol=vol! 
 
Gerti de Koeijer 

 
 
 
 
 

OPGRAVEN? 
 
 

 
Foto Carel van den Boom 

 

  

http://www.nivon.nl/
mailto:info@beleefdegeschiedenis.nl


 

13 

PREHISTORIE IN DE KEMPEN 
Tentoonstelling in Eersel 
 
Op 25 april was het een drukte van jewelste tijdens 
de opening van de tentoonstelling: Speren en 
pijlen, Spoken en bijlen. Deze tentoonstelling over 
de prehistorie in de Kempen, in het Kempen-
museum De Acht Zaligheden werd geopend door 
Nico Arts. 
 
Het bijzondere aan deze tentoonstelling is, dat alle 
voorwerpen die tentoongesteld zijn, opgegraven 
zijn in de Kempen: van Hilvarenbeek tot 
Valkenswaard, van Eindhoven tot Luyksgestel. 
Een bijzondere tentoonstelling waarvoor Piet van 
Gisbergen alle egards toekomen. Hij is een van de 
leden van de Steenwerkgroep van Museum Het 
Oude Slot in Veldhoven en heeft kennis van alle 
amateurs in de omgeving. Verder hebben Ine 
Pulles en Theo van der Vleuten van onze AVKP 
zich bezig gehouden met de opzet en inrichting 
van deze tentoonsteling. 
 

 
De 10 bijlen, zoals ze gevonden zijn in Hoogeloon 
 
Ook vanuit het Noord Brabants Depot en het 
Noord Brabants Museum zijn veel voorwerpen aan 
deze tentoonstelling uitgeleend. De beroemde urn 
van Mirandolles Heike, de urn van Toterfout zijn in 
volle glorie te bewonderen. We hebben zelfs de 
bijzondere vondst van de tien bijlen, gevonden in 
de omgeving van de Romeinse Villa in Hoogeloon. 
Ja, en als je het hebt over de prehistorie mag een 
mammoet natuurlijk niet ontbreken. Nou was een 

complete mammoet 
wel wat te groot; we 
doen het met het 
grootse bot en een 
maalkies van de 
mammoet. 

 
De Sjamaan was een 

belangrijke  
man of vrouw in de 

Steentijd 

 
Geesten spelen in de prehistorie ook een 
belangrijke rol. Bij grafheuvels spookt het, bij de 
molen die gebouwd is op een grafheuvel in 
Bergeijk komen regelmatig katten bijeen en 
dansen daar. In Eersel, bij Mirandollekes Heide, 
spookt de Gloeiende Engelsman. Johan Biemans 
vertelt er boeiend over. 
 
Kortom het is een mooie boeiende tentoonstelling 
die erop inspeelt om alle bezoekers hun eigen 
interesse te laten zien. De voorwerpen zijn 
chronologisch gerangschikt. De tijdvakken worden 
met duidelijke bordjes aangegeven. Bij diverse 
voorwerpen wordt met een verduidelijkende tekst 
dieper ingegaan op de functie of het gebruik. 
 
Voor kinderen zijn er puzzels, vragenlijstjes en 
spelletjes. Ook die gaan zich niet vervelen. Op 8 
en 22 juli en op 5 en 19 augustus zijn er speciale 
dagen met veel buitenactiviteiten, speciaal voor 
kinderen Een niet te missen tentoonstelling die 
uniek is in zijn soort en die eigenlijk uitnodigt om 
een vervolg te organiseren.  
 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Kapelweg 
2, Eersel. Geopend: ma t/m vrij: 10 tot 17 uur, za 
en zo: 13 tot 17 uur. Entree: € 4,00, kinderen t/m 
14 jaar, onder begeleiding, gratis toegang. 
Einddatum 20 september 
 
Theo van der Vleuten 

  



 

14 

VERSLAG ARCHEOLOOP RAVENSTEIN OP 3 MEI 
 
 
We verzamelden ons rond 11 uur op het terras van 
café “het Veerhuis” met uitzicht op de Maas en 
voorbijploeterende babyboomers op hun race-
fietsen. Na een consumptie togen wij op stap. 
Eerst namen we een kijkje in het mooie vesting-
stadje Ravenstein. Doordat Ravenstein altijd een 
aparte heerlijkheid is geweest en dus nooit heeft 
geleden onder het regime van de Generaliteits-
landen konden we de enige barokkerk van Brabant 
bewonderen.  

 

In de tuin van de heer van Mourik kregen we een 
uitgebreide en zeer enthousiaste uitleg over de 
opgravingen die hij daar al had verricht naar de 
zeventiende eeuwse vestingwerken van het stadje. 
Diepe gaten en spannende onderdoorgangen 
waren hiervan het resultaat en enkele moedige 
aanwezigen waagden zich zelfs daarin.  
 
Verder liepen we over de mooie Maasdijk richting 
Neerlangel en Dieden. We zagen mooie oude T-
boerderijen, die typerend zijn voor deze regio. Bij-
zonder op deze wandeling zijn de talrijke overblijf-
selen van zeer oude Romaanse kerkjes. We zagen 
de best bewaarde Romaanse toren van Brabant in 
Neerlangel en vervolgens het prachtige half ruï-
neuze kerkje van Dieden, waar we even hebben 
gepauzeerd. Vooral de ligging van de 15 eeuwse 
toren op de mooie dijk was een foto waard. 
Via de polder en een oude grenssteen ging het 
naar Dennenburg, gelegen op een zandrug met 
een mooi uitzicht over de akkers. Vermoedelijk het 
oudste kerkje van Brabant met een mooie 
Romaanse noordgevel, die nog redelijke intacte 
Romaanse raampjes bezit. 
 

 
Foto’s van Carel van den Boom 

 
Via het klooster kwamen we weer terug in 
Ravenstein, waar we gelukkig konen schuilen voor 
deinmiddels talrijke regenbuien . 
Bij een consumptie in het Veer huis, helaas niet 
meer op het terras…. konden we napraten en 
terugkijken zien op een geslaagde wandeling met 
voor Brabant verrassend veel Romaanse 
bouwkunst. 
 
Wim van Hoof 
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HET VERLEDEN VAN HELMOND VERWERKT 
 
 
De afgelopen jaren hebben medewerkers van het 
Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond en 
ArcheoService, een groot aantal archeologische 
projecten verwerkt. Voor het eerst is er nu een 
overzicht van de geschiedenis van Helmond, 
gebaseerd op archeologische bronnen. Vanaf 
1980 zijn er duizenden objecten verzameld en 
tientallen archeologische waarnemingen, veld-
verkenningen en opgravingen uitgevoerd. Het 
resultaat is inzicht in nederzettingen, bewoning, 
materiele cultuur en natuurlijke omgeving en voe-
ding uit de verschillende archeologische perioden. 
Uit de vondsten blijkt dat er vanaf de prehistorie al 
mensen verbleven op het huidige grondgebied van 
Helmond. Met het verwerken van oude opgra-
vingsprojecten, die destijds veelal uitgevoerd zijn 
door de leden van de Historische en Archeo-
logische Vereniging Helmont, is niet alleen het 

verleden van Hel-
mond inzichtelijk ge-
worden, maar is ook 
het onverwerkte ver-
leden van de ar-
cheologievereniging 
verwerkt. Het boek 
vormt een startpunt 
voor nieuw verleden. 
 
Theo de Jong, Sem 
Peters, Ivo Vossen. 
(2015).  
‘Verwerkt Verleden. Helmond vanaf Prehistorie tot 
Nieuwe tijd, uitgave door Sidestone, Leiden. 
Red.: Tijdelijk te koop voor € 19,95 ipv € 24,95 via 
www.sidestone.com.  

 
 
 
 
 

TORENDAG IN STIPHOUT 
 
 
Op 14 mei, Hemelvaartsdag, waren diverse kerk-
torens in de regio geopend voor het publiek. Deze 
jaarlijks terugkerende route langs middeleeuwse 
kerken was mede dankzji het fraaie weer een 
succes. Ook de Oude Toren in Stiphout kon wor-
den beklommen. Bij de toren was door de Heem-
kundekring Helmont een standje ingericht met 
achtergronden en uitleg over deze oude Kerk van 
Stiphout.  
 

 
 De schaduw van de Oude Toren in Stiphout, omstreeks 
16.00 uur op 14 mei 2015 (foto Theo de Jong). 

De patroonheilige van de Trudokerk wijst op de 
binding met de abdij van Sint-Truiden. De stich-
tingsdatum moet in de 13

de
 of begin 14

de
 eeuw zijn. 

In 1342 brandde een voorganger van deze de kerk 
af en op miraculeuze wijze werd het Heilig Sa-
crament uit de vlammen gered door Jan Balloys, 
naamgever van de scoutinggroep die op het 
kerkterrein haar blokhut heeft staan. Daarna is dit 
H. Sacrament jarenlang met bedevaarten vereerd. 
Er gebeurden in Stiphout wonderlijke genezingen, 
met name geesteszieke zielen werden van beze-
tenheid van de Duivel verlost. Daarvoor speelden 
zich in en rond de kerk van Stiphout bizarre 
taferelen af. Vanaf 1348 kennen we de pastoors 
van deze parochie. Na. Marinus van de Elsen 
heeft de bewogen geschiedenis van de Stiphoutse 
Oude Toren beknopt samengevat in een fraaie 
uitgave van de Heemkundekring Helmont. 
M. Van den Elsen, 2013. De bewogen 
geschiedenis van de Stiphoutse Oude Toren. 
Helmond. Uitgave Heemkundekring Helmont en 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. 
 
Theo de Jong 

http://www.sidestone.com/
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TORENDAG 2015 NEDERWETTEN 

Kerken in Peelland 
 
Lekker een dagje weg op de fiets, genieten van het 
prachtige Peellandschap en ook nog wat leren 
over de geschiedenis van deze streek! De 
gemeenten Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo en 
Nuenen presenteren samen met de SRE 
Milieudienst de Middeleeuwse Kerktoren Route. 
Deze route onthult het verhaal achter de 
alleenstaande kerktorens in de Peel. Zo begint op 
de website de aankondiging van de fietsroute 
langs Kerken in Peelland op Hemelvaartsdag.  
 
In samenwerking met de heemkundekring uit 
Nuenen De Drijehornick zetten Dirk Vlasbom en 
ondergetekende op Hemelvaartsdag de twee 
partytenten op bij de Oude Toren in Nederwetten.  
 

 
 

We waren benieuwd hoeveel bezoekers ons 
zouden kunnen vinden, maar bij het opbouwen 
kwamen er al mensen kijken. Gelukkig was het 
zonnig weer met af en toe een venijnige wind. Dat 
zorgde er wel voor dat we bakstenen nodig 
hadden om de boel niet weg te laten waaien. De 
hele dag door hadden we over belangstelling niet 
te klagen. Ook omdat mensen de gelegenheid 
aangrepen om op eigen risico de kerktoren 
binnenin te beklimmen via ladders.  

Ik zag veel tevreden gezichten van mensen die 
naar eigen zeggen een mooi uitkijk hadden over 
het landschap. Veel mensen namen ook 
nieuwsgierig een kijkje bij onze stand waar 
archeologische vondsten uit de omgeving lagen en 
informatie te krijgen was over archeologie. Het viel 
mij op dat daarna mensen bleven plakken omdat 
ze bekenden tegen kwamen of de kerktoren goed 
in ogenschouw namen.  
 
Ook voor de kinderen was er vanalles te doen: 
tegels puzzelen, torens bouwen met houten 
blokken of ‘echt’ met hamer en en spijkers. Na 
afloop kreeg elke bouwer van Maria Brokken ook 
nog een beloning voor zijn of haar toren. 
 

 

 
 

Tegen 17.00 uur maakten we toch aan deze 
gezelligheid een einde omdat we de stand gingen 
afbreken. Van deze plaats wil ik de familie in de 
nabij gelegen boerderij ook bedanken voor de 
gastvrijheid.  
 
Frank de Kleyn 
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RO-GROEP: ERFGOEDWET  
 
 
Erfgoedwet op komst 
Op 2 de juni staat de plenaire behandeling van de 
Erfgoed op de agenda van de Tweede Kamer. De 
archeologische monumentenzorg komt voor een 
deel in de Erfgoedwet en gaat voor een deel naar 
de ook nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet 
regelt bijvoorbeeld de verplichting voor gemeenten 
en andere overheden om bij ruimtelijke plannen 
rekening te houden met archeologie en regelt ook 
het kunnen stellen van voorwaarden aan een 
omgevingsvergunning ter bescherming van ar-
cheologie. De Erfgoedwet geeft een omschrijving 
van opgraven, de eis van certificering voor het 
mogen uitvoeren van een opgraving, de meldings-
plicht, depotbeheer en het aanwijzen van monu-
menten. De Erfgoedwet vervangt de Monumenten-
wet en omvat ook de bescherming van gebouwde 
monumenten en roerend erfgoed. 
De regering beoogt het beschermingsniveau voor 
archeologie gelijk te houden aan de bestaande 
bescherming in de Monumentenwet. Dat klopt ook 
wel en er zijn zelfs verbeteringen, zoals een betere 
bescherming van erfgoed onder water. Het AWN-
bestuur betreurt echter dat deze nieuwe wetgeving 
niet is benut om de zwakke onderdelen in het 
huidige bestel aan te pakken. Het meest zwakke 
punt in de archeologische monumentenzorg 
vinden wij dat er geen kaders worden gesteld voor 
de zorgplicht van gemeenten. Er is bijvoorbeeld 
geen verplichting tot het inschakelen van archeo-
logische deskundigheid bij te nemen besluiten. De 
verantwoordelijkheid voor en financiering van pu-
blieksbereik wordt niet geregeld en hetzelfde geldt 
voor de financiering van behoud in situ. Historisch 
landschap is niet opgenomen in deze wet.  
 
Wat gaan we als vrijwilligers merken van deze 
wet 
Een van de belangrijkste verandering, voor het 
onderdeel archeologie, is dat de opgravings-
vergunning vervangen gaat worden door verplichte 
certificering. Dat moet betere waarborgen voor 
kwaliteit gaan bieden door een systeem van 
jaarlijkse controles en hercertificering na vier jaar. 
Het laatste woord over de eisen voor certificering 
is nog niet gezegd. Als AWN betreuren we het in 
ieder geval dat gekozen is voor certificering van 
het proces (houdt een bedrijf zich aan alle 
protocollen) en er geen inhoudelijke criteria zijn 
benoemd. Certificering gaat ook voordelen bieden. 
Zo zal er een regeling in worden opgenomen voor 
het inzetten van vrijwilligers (en wordt dat gekop-

peld aan maatschappelijke belangen) en moet 
ieder bedrijf een klachtenregeling hebben.  
Certificering opent de mogelijkheid voor gemeen-
telijke archeologische diensten om buiten de eigen 
gemeenten opgravingen uit te voeren. Die zouden 
dan vooral de kleinschalige en ‘spoed’-opgra-
vingen in de regio op kunnen pakken. Omdat we 
als vrijwilligers en zeker in Eindhoven en Helmond 
veel met gemeentelijke archeologen samen-
werken, biedt dat ook voor vrijwilligers meer 
kansen voor meewerken. 
Wat ook gaat veranderen zijn de regels voor het 
zelfstandig opgraven door amateurarcheologen/ 
vrijwilligers. Die mogelijkheid blijft bestaan voor 
gebieden waarvoor geen archeologische onder-
zoeksplicht (meer) geldt. Tot nu toe moest 
daarvoor toestemming worden gevraagd bij de 
RCE. Die voorwaarde gaat vervallen. Onder nog 
nader te formuleren voorwaarden (in een Algeme-
ne Maatregel van Bestuur) mogen archeologische 
verenigingen zelfstandig opgraven op door de 
gemeente vrijgegeven gebieden.  
Het verbod op metaaldetectie en dan met name op 
het uitgraven van vondsten, wordt aangepast en 
meer in overeenstemming gebracht met wat nu al 
als praktijk wordt gedoogd. Metaaldetectie zal, zo 
wordt verwacht, worden toegestaan (met goedkeu-
ring van de grondbezitter) binnen de bouwvoor in 
gebieden zonder archeologische verwachting. Een 
bouwvoor is de bovenste laag, bewerkte grond (ca. 
30 cm onder maaiveld). Gemeenten houden de 
mogelijkheid in hun plaat-selijke verordening een 
verbod op metaaldetectie op te nemen. Een al met 
al nog vrij complexe regeling dus.  
 
Belangenbehartiging blijft  
Wat niet veranderd is onze rol als partner voor 
maar ook kritische waakhond van het gemeen-
telijke archeologiebeleid. Omdat de Erfgoedwet 
geen kaders geeft voor de archeologische zorg-
plicht van gemeenten moeten we daar als vrijwil-
ligers attent op blijven. Alle gemeenten in onze 
regio hebben inmiddels een eigen archeologie-
beleid maar de toepassing daarvan, in bestem-
mingsplannen en vooral in omgevingsvergun-
ningen, moeten onze blijvend aandacht hebben. 
We moeten vooral heel kritisch blijven kijken naar 
het op voorhand al vrijgeven van gebieden in 
bestemmingsplannen en naar de selectiebesluiten 
na vooronderzoek. Hoewel geen archeologische 
onderzoeksplicht/plicht tot opgraven ons de moge-
lijkheid biedt zelf te kunnen opgraven, moeten we 
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die verleiding weerstaan. Het gemeentelijk beleid 
mag er niet toe leiden dat gemeenten kiezen voor 
de goedkope oplossing - opgraven door vrijwilli-
gers - als het om behoudenswaardige archeolo-

gische vindplaatsen gaat. En als een gemeente 
kiest voor behoud in de bodem, is het verstandig 
kritisch te kijken naar de condities voor fysiek 
behoud.  

 
 
 
 

BELGIË ROEPT! 
Verslag excursie Bokrijk met foto’s van Carel van den Boom en Winnie van Vegchel 

 
Met de AVKP hebben we een grensoverschrij-
dende verkenning gedaan: met een delegatie heb-
ben we een bezoek gebracht aan het Belgische 
openluchtmuseum Bokrijk nabij Genk. Er zijn daar 
een drietal dorpjes gecreëerd met gebouwen uit 
een drietal delen van Vlaanderen: te weten Vlaams 
Limburg, Vlaams Brabant en de Vlaamse kust. Als 
slagroom op de cake is daar dan nog "de stad" 
een verzameling stadhuizen uit Antwerpen. 
 

 
 

Dit openluchtmuseum is eigenlijk te zien als het 
afvoerputje van het naoorlogse vooruitgangs-
denken in België. Na de tweede wereldoorlog werd 
de ideale Belgische maatschappij geschoeid op de 
leest van de kapitalistisch overwinnaar van deze 
oorlog: Amerika. Concreet betekende dit: de oude 
en verpauperde Belgische -niet monumentale- 
bebouwing werd vervangen door nieuwbouw met 
als voorlopig hoogtepunt het Atominium uit 1958. 
 

Om in het gemoderniseerde België, later toch nog 
iets terug te kunnen vinden van het oude Vlaan-
deren, werd een staalkaart van gesloopte gebou-
wen bijeen gebracht in Bokrijk. De moderniteit van 
België zette echter niet door en in de stad en op 
het platteland begon men ook oude bouwsels te 
waarderen en te behouden. Hierdoor is Bokrijk 
geworden tot een verzameling historische 
gebouwen in een land vol historische architectuur.

 
 

Toch is het aangenaam wandelen in het ruim 
opgezette museum en in "de stad" bevindt zich de 
"grootste grap" van het museum. Afgeschermd 
door een financiële barrière, als een stadsmuur, 
bevindt zich in deze historische omgeving het 
museum van de jaren 60. Hier is de naoorlogse 
moderniteit zelf museumonderwerp geworden: de 
tijd heeft zichzelf ingehaald in België. 
Jelle Dekker  
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
23 maart 2015 tot en met 14 mei 2015 
 

Nieuwe inrichting en uitbreiding van de 

collectie. 

Door de vorming van het Erfgoedhuis is de 
bibliotheek van de stedelijke Archeologie en AVKP 
uitgebreid met een selectie uit de collectie van het 
Milieu Educatie Centrum. Met dank aan Nico Arts. 
Doordat we inwonen met Eindhoven in Beeld zijn 
de boeken van deze Stichting ook in te zien tijdens 
hun openingstijden. Het naslagwerk van de 
Gemeente en AVKP is door de verhuizing bijeen 
komen te staan en ingericht als studieruimte.  
 

Boeken 
Natuur en milieu. Veel aanvulling vanuit het MEC 
en ik wil hierbij u attent maken op wat 
naslagwerken. 
 
Het leven der dieren  
is de titel van een encyclopedie onder redactie van 
Bernhard Grzimek die in 1971 verscheen bij 
Spectrum. Het is een omvangrijk naslagwerk be-
staande uit een beschrijving van alle groepen van 
dierlijke organismen. De encyclopedie bevat 
beschrijvingen van zo'n 8000 diersoorten en is 
voorzien van duizenden afbeeldingen en 
tekeningen. 

 Deel 1 Lagere dieren. 

 Deel 2 Insecten. 

 Deel 3 Weekdieren en stekelhuidigen. 

 Deel 4 Vissen. 

 Deel 5  Vissen en amfibieën 

 Deel 6 Reptielen. 

 Deel 7 – 9  Vogels. 

 Deel10 – 13  Zoogdieren. 

 Oorsprong en Ontwikkeling 

 Milieu 

 Gedrag. 
 
Handbook of the birds of Europe, the Middle East 
and North Africa. 
7 delen verschenen in 1986, waarvan 4 delen in 
bezit van de bibliotheek. 
 
Handbuch der Vögel Mitteleuropas 
Bauer und Glukz 
14 delen  
Akademische Verlag gesellschaft. 
Wiesbaden,1966. 
 
Brehms Tierleben, Allgemeine Kunde de Tierreichs 
Vierte Vollftändige neuarbeitete Auflage 
13 delen 
Prof. Dr. Otto zur Staffer 
Leipzig und Wien. 
Bibliographisches Institut, 1911. 
 
De vegetatatie van Nederland. 5 delen 
J.H.J.Schaminnee, A.H.F. Stortelder, V.Westhoff. 
Opulus Press 
Upsala- Leiden, 1995. 
 
Spectrum Natuur Encyclopedie. 6 van de 12 delen. 
Spectrum Utrecht. 
 
Tijdschriften 
AWN Westerheem 
jaargang 62 no 2. April 2015 
Oa. De klotendolk van Erp 

 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Van heidegrond tot Vluchtoord Uden 
Henk Hellegers. 
 
De eerste wereldoorlog en de opvang van 
vluchtelingen.Het boek is geschreven door Henk 
Hellegers en omschrijft de voorgeschiedenis en 
het jaar 1915 van het Vluchtoord Uden. Dit gebeurt 
vooral aan de hand van krantenartikelen in de 
Udensche Courant en andere persberichten. Hoe 

de Udenaren het 
Belgisch dorp hebben 
ervaren loopt als een 
rode draad door het 
boek. 
 
Carel van den Boom 
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VAN HET BESTUUR  
 
 
Veiligheidsvesten 
Om veilig te kunnen werken op opgravingen, met 
name in de nabijheid van machines, maar vooral 
ook om als AVKP herkenbaar te zijn in het veld, 
heeft de vereniging 100 veiligheidsvestjes 
aangeschaft. De vestjes zijn in twee maten 
beschikbaar: voor grotere en minder grote leden 
en we kochten ze in voor € 6,85 per stuk.  
 
Ze worden eenmalig gratis verstrekt aan AVKP-ers 
die actief zijn in het archeologische buitenwerk en 
daarbij ook voor de AVKP representatief willen 
zijn. Voor de vestjes kun je doorlopend terecht bij 
aanwezige bestuursleden. Henk Wijn beheert de 
voorraad en houdt de uitgifte bij. 
 
 
 

 
 

 
 
 

HET IS WEER BARBECUE TIJD 
 
 
Ook op onze nieuwe locatie willen wij onze traditie 
in ere houden met een heerlijke BBQ aan het 
begin van de vakantie. Introducés, echtgenoten, 
huisgenoten en aanhang zijn van harte welkom!  
 
Eerst even de gegevens op een rijtje: 
 
Datum:  17 juli 2015 
Aanvang; 19.00 uur 
Plaats:  Bij ons Erfgoedhuis, 
 
Er is een keuzemogelijkheid in diverse pakketten 
Vlees, vis en vegetarisch. Prijzen zijn voor de drie 
keuzes hetzelfde: 15 euro. 
Drankjes, als vorige jaren, kosten 1 euro per glas, 
Als vorig jaren, turven en op het einde afrekenen 
 

Opgeven kan door de bijlage (uit de nieuwsflits van 
1 juni) in te vullen en retour te zenden aan het 
daarin vermelde mailadres. Aanmelden is gewenst 
in verband met de bestelling van de pakketten.  
 

  
 
Theo van der Vleuten  

 
 


