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ACTIVITEITENKALENDER 
 
SEPTEMBER 
Za 5 Excursie Huis van Hilde (pag 3) 
12/13 Open monumentendag 
Wo 23 Lezing Mike Groen, Coldcase (pag 3, 4) 
 
OKTOBER  
Vr 9 Opening Archeohotspot (pag 4) 
Za 10 Excursie Maastricht (pag 3,11) 
Za 10 Vondstendag Erfgoedhuis (pag 4) 
17-25 Dutch Design Week (pag 4) 
Wo 21 Lezing Nico Arts, Coldcase (pag 3, 4)  
 

NOVEMBER  
Zo 8 Studiedag NBAG ‘De vroege 

middeleeuwen’ (pag16) 
Za 21 Excursie Antwerpen** 
 
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... 
 
 

... vrijdag 9 oktober de Archeohotspot wordt geopend 

... de kalender op de volgende pagina voortaan alle activiteiten in het Erfgoedhuis toont 

... dat de geplande archeoloop op 8 november naar Den Bosch wordt uitgesteld vanwege de studiedag 
van NBAG 

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

 
 
 
 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Erfgoedhuis

Jaar: 2015

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 Bestuursvergadering 2  

Do 13  20 27 3

Vr 14 Deadline AVKP-actueel 21 28 4

Za 15 22 29 5 Excursie Huis van Hilde

Zo 16 23 30 6

September September September September Oktober

Wk Wk Wk Wk

37 38 39 40

Ma 7 14  21 Activiteitencommissie 28

Di 8 15  22 29

Wo 9 Erfgoedhuisoverleg 16  23 Lezing Mike Groen (cold case) 30 Bestuursvergadering

Do 10  17 24 1

Vr 11  18 25 Sluiting 'De Eindh. Melkweg 2

Za 12 Open Monumentendag 19 26 3

Zo 13 Open Monumentendag 20 27  4

Oktober Oktober Oktober Oktober November

Wk Wk Wk Wk

41 42 43 44

Ma 5  12 19 DDW 26

Di 6  13 20 DDW 27

Wo 7  14  21 Lezing Nico Arts (cold case) 28  

Do 8  15  22 DDW 29

Vr 9 Opening Archeohotspot 16  23 Deadline AVKP-actueel 30

Za 10 Exc  Maastricht/ Vondstendag 17 DDW 24 DDW 31

Zo 11  18 DDW 25 Sluiting Cold case 1

November November November November

Wk Wk Wk Wk

45 46 47 48

Ma 2  9  16 23  

Di 3  10  17 24  

Wo 4  11 Bestuursvergadering 18 Erfgoedhuisoverleg 25  

Do 5  12 19 26 Reuvensdagen

Vr 6  13 20 27 Reuvensdagen

Za 7 14 21 Excursie Antwerpen (Belgie) 28

Zo 8 Studiedag NBAG 'Vroege ME' 15 22 29  

Werkavonden Excursie / veldloop Feesten & borrels Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Thema- of feestdagen Deadlines

georganiseerd door AVKP EIB Gemeente
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
Rondom de tentoonstelling ‘Cold Cases in de 
Nederlandse archeologie’ worden twee lezingen 
georganiseerd.  
 
23 september: Mike Groen 
Mike Groen, forensisch archeoloog van het 
Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk is nauw 
betrokken bij onder andere het opgraven van en 
zoeken naar clandestien begraven lichamen. Als 
archeoloog kan hij aan de hand van grondsporen 
en materiële overblijfselen het verleden recon-
strueren en zo de politie en het Openbaar Mini-
sterie helpen om misdaden op te lossen. 
 
21 oktober: Nico Arts 
Nico Arts, stadsarcheoloog van Eindhoven vertelt 
over het archeologisch onderzoek van prehistoris-
che, Romeinse en (na)middeleeuwse grafvelden in 
Eindhoven en de regio. In grafvelden worden vaak 
goed bewaarde menselijke overblijfselen gevon-
den. Hiermee kunnen we veel aspecten van het 
leven van vroeger reconstrueren. 
 
De lezingen worden gehouden in het Erfgoedhuis 
en beginnen om 20 uur. De tentoonstelling is t/m 
25 oktober 2015 te zien in het Erfgoedhuis. Zowel 
de lezingen als de tentoonstelling zijn gratis 
toegankelijk. 
 

 
Tentoonstelling Cold Cases 

 
 
 
 

Excursies en archeolopen 
 
5 september: Huis van Hilde 
Bezoek aan het “Huis van Hilde”, het gloednieuwe 
Archeologiecentrum in Noord-Holland, Broek in 
Waterland en Zaandam, kunsthistorisch begeleid 
door Jelle Dekker.  
 

 
 
8:00 Vertrek uit Eindhoven naar Broek in 

Waterland 
9:30 Bezoek aan het houten dorp Broek in 

Waterland en "Het Beroemde Huis" en de 
Volkse Oranjezaal . 

10:30 Vertrek naar Zaandam 
11:00 Bezoek aan het Tsaar Peter huisje en het 

het Intel Hotel. 12:00 Lunch ergens in 
Zaandam 

13:00 Vertrek naar Castricum 
13:45 Bezoek Huis van Hilde  
15:00 Nog wat drinken of naar huis 
18:00 Terugkomst in Eindhoven, wellicht met 
nog een lekkere gezellige maaltijd 
 
Kosten bedragen € 10 toegangsbiljetten en € 15 
reiskosten (voor de chauffeurs met eigen auto). 
Lunch en diner zijn op eigen kosten. Aanmelden 
via het emailadres: awnafdeling23@gmail.com 
 
10 oktober: Maastricht onder- en bovengronds 
Een stevige wandeling door het Limburgse 
heuvelland ten zuiden van Maastricht tijdens deze 
Archeoloop. Onderwerpen zijn: natuur, wijnbouw, 
historie, geologie, mergelwinning, forten en 
grotten. Vooraf aanmelden voor 10 september is 
noodzakelijk via havorwerk@gmail.com. Lees 
meer op pagina 11. 
 
8 november Archeoloop Den Bosch uitgesteld 
Vanwege de studiedag NBAG: “De vroege 
middeleeuwen in Brabant” op zondag 8 november 
2015 te Oirschot, komt de Archeoloop in en om ’s-
Hertogenbosch op die dag te vervallen. 
Wij programmeren die wandeling in 2016 opnieuw. 
 

 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
mailto:havorwerk@gmail.com
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NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
 
Erfgoedhuis steeds bekender maar nog steeds 
moeilijk bereikbaar 
Steeds meer groepen mensen weten de weg naar 
het Erfgoedhuis te Eindhoven te vinden. Dat blijkt 
wel uit de toename van aanvragen voor rond-
leidingen. Wat ook mee speelt zijn voor het publiek 
toegankelijke lezingen op woensdagavonden die 
bekend gemaakt worden via het huis aan huis blad 
‘Groot Eindhoven’. Een probleem blijft echter nog 
de bereikbaarheid. Het gebouw waarin het Erf-
goedhuis is gevestigd staat op een omheind terrein 
en de weg langs het gebouw is nog steeds niet 
openbaar. Bovendien is het Erfgoedhuis aan de 
buitenzijde nog steeds niet als zodanig herken-
baar. Gevolg is dat veel bezoekers klagen over de 
moeite die het hen heeft gekost om het 
Erfgoedhuis te vinden. Wanneer de bereikbaarheid 
wordt verbeterd is nog niet bekend. De oorzaak is 
een lopende langdurige bezwaren-procedure van 
enkele omwonenden over de sanering van het 
terrein. 
 
Lezingen Cold Cases 
In het Erfgoedhuis staat 15 juni t/m 25 oktober 
2015 de tentoonstelling ‘Cold Cases in de 
Nederlandse archeologie’ opgesteld. Rondom 
deze tentoonstelling worden op de woensdag-
avonden van 23 september en 21 oktober twee 
lezingen gehouden. Deze vinden plaats in het 
Erfgoedhuis van 20.00-22.00 uur. De toegang is 
gratis, ook niet-leden zijn welkom. In het weekblad 
Groot Eindhoven zal kort voor de lezingen hieraan 
bekendheid worden gegeven. 
Woensdag 23 september: Mike Groen, forensisch 
archeoloog van het Nederlands Forensisch 
Instituut in Rijswijk. Hij is nauw betrokken bij o.a. 
het opgraven van en zoeken naar clandestien 
begraven lichamen. Als archeoloog kan hij aan de 
hand van grondsporen en materiële overblijfselen 
het verleden reconstrueren en zo de politie en het 
Openbaar Ministerie helpen om misdaden op te 
lossen. 
Woensdag 21 oktober: Nico Arts, stadsarcheoloog 
van Eindhoven. Hij gaat vertellen over het archeo-
logisch onderzoek van prehistorische, Romeinse 
en (na)middeleeuwse grafvelden in Eindhoven en 
de regio. In grafvelden worden vaak goed 
bewaarde menselijke overblijfselen gevonden. 

Hiermee kunnen we veel aspecten van het leven 
van vroeger reconstrueren. 
 
Oud hout in Dutch Design Week 
Marielle van Swam en Jolene Carlier zijn deze 
zomer afgestudeerd aan de prestigieuze Design 
Academy te Eindhoven. Onder begeleiding van de 
te Eindhoven gevestigde designer Mieke Meijer en 
Angelique van Gemert en Nico Arts (namens het 
Erfgoedhuis) hebben zij enkele hedendaagse 
voorwerpen bedacht van oud (archeologisch) hout. 
Dit hout is afkomstig van houten wielsegmenten 
die gevonden zijn van funderingen van plaggen-
putten in Eindhoven en Best. Er zijn zoveel van die 
segmenten gevonden dat ze niet allemaal meer 
worden bewaard en daardoor beschikbaar zijn 
voor andere doeleinden. Tijdens de komende 
Dutch Design Week (17-25 oktober 2015) zullen zij 
hun objecten tentoonstellen in het Erfgoedhuis. Die 
lange week zal het Erfgoedhuis dagelijks geopend 
zijn, de tijden zullen nog worden bekend gemaakt. 
 
Opening Archeohotspot op vrijdag 9 oktober 
De Archeohotpot in het Erfgoedhuis Eindhoven 
wordt op vrijdag 9 oktober officieel geopend. De 
voorbereidingen en het programma zijn in de 
maak. De uitnodigingen worden nog verstuurd. 
Maar noteer deze middag alvast in uw agenda. 
 
Vondstendag op zaterdag 10 oktober 
Op zaterdag 10 oktober 11.00-16.00 uur wordt in 
het Erfgoedhuis Eindhoven een vondstendag 
georganiseerd. Particulieren kunnen dan terecht 
voor het laten beoordelen van historische voor-
werpen en archeologische vondsten. Bij voorkeur 
gaat het om voorwerpen die te maken hebben met 
de (voor)geschiedenis van Eindhoven en omge-
ving, maar dat is niet verplicht. Er worden geen 
taxaties gegeven. 
 
Welkom 
Het Erfgoedhuis Eindhoven is gelegen aan de 
Nachtegaallaan 15 (gebouw 3) in Eindhoven. De 
openingstijden zijn van maandag t/m donderdag 
van 10.00-16.00 uur en op woensdagavonden van 
19.30-22.30 uur.  
Voor rondleidingen of andere vragen neem even 
contact op via 040-2388899 of mail naar 
archeologie@eindhoven.nl. 

  

mailto:archeologie@eindhoven.nl.
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Oirschot – Oude Grintweg (proefsleuven) BAAC Augustus 2015 

Lierop – Florastraat (opgraving) BAAC Augustus 2015 

Leende – Broekerstraat (archeologische 
begeleiding) 

RAAP? September 2015 

Casteren – Kerkeneind (opgraving) ?? September 2015 

Best – Aarleseweg (proefsleuven) Archol Oktober/november 2015 

Reusel – Lensheuvel (archeologische 
begeleiding) 

?? Eind 2015? 

Son – Betonson fase 2 (proefsleuven) BAAC 2015 

Spoordonk – Kleine Beerze (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2015 

Cranendonck - Buulder Aa (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 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? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 
(proefsleuven) 

?? 2015? 

 
 
 
 

 



 

6 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Speelgoedkruikje of offerkruikje in Bergeijk 
Op 12 augustus is een 2000 jaar oud kruikje 
gevonden tijdens opnames voor een documentaire 
over het leven van Johan Biemans. De film wordt 
gemaakt door Harry Verhoeven van het Techniek-
huys uit Veldhoven. Johan, onze AVKPcontact-
persoon in Bergeijk en conservator van het Eicha 
Museum vertelde dat hij op deze vindplaats in 
Bergeijk eerder Romeinse overblijfselen heeft 
aangetroffen. 'Volwassen' Romeinse vondsten zijn 
niet heel bijzonder voor Bergeijk en omgeving, 
maar wel als het een ‘speelgoedkruikje’ is.   
 

 
Het gevonden kruikje, foto geleend van het ED 

 
Nico Arts gaf Johan vorige week de tip dat in het 
centrum van Bergen op Zoom bij de Gertrudiskerk 
ook kruikjes zijn gevonden. Speurwerk op internet 
levert het volgende op: ‘In Bergen op Zoom is 
Romeins aardewerk gevonden dat uniek is voor 
Europa. Het gaat om mini-amforen (kruikjes), die 
werden geofferd bij een tempeltje aan een ven, in 
wat nu hartje stad is, achter de Gertrudiskerk.’

1
 

Volgens dit artikel uit 2008 uit BN de Stem zou dit 
aardewerk tussen 150 tot 250 na Christus in 
Bergen op Zoom of omgeving zijn gemaakt.  
 
Hoewel de opgraving in Bergen op Zoom tussen 
2002 en 2007 plaats vond, werden deze kruikjes 
pas in 2008 als ‘offerkuikjes’ bekend, omdat er 
geen vergelijkingsmateriaal was. Dit meldde 
stadsarcheoloog Marco Vermunt in het artikel. Met 
deze vondst is de geschiedgeschrijving van 

                                                      
1
http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/romeins-

aardewerk-gevonden-in-bergen-op-zoom-1.673274 

 

Bergen op Zoom verschoven van de twaalfde 
eeuw naar de Romeinse tijd.  
Johan Biemans gaat nog contact opnemen met 
Bergen op Zoom om de kruikjes te vergelijken. Het 
Bergeijkse kruikje mist een scherfje, maar Johan 
vindt restaureren nog niet noodzakelijk. Het kruikje 
is vanaf 1 september te zien in het Eichamuseum 
in Bergeijk. www.eichamuseum.nl   
Ellen van der Steen  
 
Molen Ten Vorsel blijft boven komen drijven 
In het voorjaar van 1830 valt de Vorsselse molen 
ten prooi aan de vlammen. Met een bestaan van 
meer dan 6 eeuwen verbond zij de middeleeuwse 
en moderne geschiedenis van Bladel. Tot op de 
dag van vandaag komen restanten, soms vrij 
letterlijk, bovendrijven bij werkzaamheden aan de 
Goorloop. Het meest recent bij het opschonen van 
de beekbodem eind 2014.  
 

 
 
Waterschap De Dommel pakt in de crisisjaren voor 
WO-II de normalisatie van de beek op. Ter hoogte 
van de voormalige molen van Ten Vorsel wordt 
een gedeelte direct stroomafwaarts rechtgetrokken 
en het profiel aangepast. Molenkolk en –vijver 
verdwijnen. In het kader van de ruilverkaveling van 
de jaren ’70 vindt verdere profielverbetering 
(verbreding en verdieping) plaats, ter hoogte van 
de verdwenen molen wordt een betonnen vlonder 
geruimd. Nico Roymans legt in zijn Negende 
Zaligheid uit 1975 vast dat bij laatstgenoemde 
werkzaamheden in de jaren ’70 zware eikenhouten 
steunpalen naar boven kwamen, brokstukken van 
molenstenen en het nodige schervenmateriaal. 
Daaronder ook fragmenten van ongeglazuurd 
steengoed en scherven van sterk gemagerd 
witgrijs en zwart gesmoord aardewerk. Dat laatste 
zou volgens hem prima aansluiten bij een datering 
in de 12de-13de eeuw.  

http://www.eichamuseum.nl/
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Ook sedertdien zijn bij werkzaamheden van het 
waterschap restanten van de watermolen, zoals 
stukken molensteen, op het schouwpad aange-
troffen. De laatste keer dus bij het opschonen van 
de waterbodem eind 2014. Toen lagen verschil-
lende palen, balken en verbrand hout op het 
droge. En in het op de kant geworpen slib werden 
munten, scherven en fragmenten molensteen 
aangetroffen. 
 

Aantal van de palen in situ. 

 

 
Balk ex situ 143x15.5x8.5.  
Vermoedelijk onderdeel sluiswerk. 

 
De munten en (weinige) scherven dateren in de 
nieuwe tijd. In het zuidelijk talud werden palen 
aangetroffen die nog in situ zijn. Stroomopwaarts 
een paal die mogelijk een restant is van een 
beekovergang.  
Beetje bij beetje ontglipt ons aldus de kans de 
geschiedenis van deze molen te ontrafelen en 
antwoorden te vinden op onbeantwoorde vragen. 
Zoals hoe de verdwenen molen er uit zag en de 
vraag of deze molen een eerdere fase stroom-
opwaarts heeft gekend. In 1836 passeert namelijk 
bij notaris Meyer een akte van deling van hoeve 
Vorsel. In die akte worden veldnamen genoemd 
van percelen die tot de hoeve behoren. Daaronder 
is ook die van ‘oude vloed’. Dit gegeven roept de 
vraag op of hier eertijds een (later verplaatste) 
molen heeft gelegen.  
 

 
 
Het zou goed zijn als bij komende natuur-
ontwikkeling langs de Goorloop alsook bij het 
regulier beheer het Waterschap het erfgoed van 
ons en ons nageslacht adequaat tot zorg rekent. 
Bart Beex 
 
Middeleeuwse nederzetting in Tilburg 
In de Tilburgse wijk Jeruzalem zijn sporen van een 
Middeleeuwse nederzetting gevonden. Het gaat 
om een stuk bouwgrond van vijftig bij honderd 
meter aan de Caspar Houbenstraat. De oplettende 
amateurarcheoloog Frans van Neunen vond 12e- 
of 13e-eeuwse restanten op het bouwterrein. Na 
de vondst werd het archeologisch onderzoek en 
adviesbureau van de Universiteit van Amsterdam 
ingeschakeld. De houten palen die er ooit stonden 
zijn weggerot. Het hout heeft een verkleuring in het 
zand achtergelaten waardoor de archeologen een 
beeld krijgen van de nederzetting. In 2010 werd er 
een nederzetting in Tilburg gevonden die uit de 
achtste eeuw dateert. Door deze vondst moest de 
aanname dat Tilburg in de loop van de 12e eeuw 
is ontstaan bijgesteld worden. In het Liber Aureus 
uit 1191 komt de naam Tilburg voor het eerst voor. 
Het gaat om een overgeschreven document uit 
709 dat opgemaakt zou zijn in Tilburg. 
Tekst geleend van Gerti de Koeijer 
http://archeologieonline.nl/nieuws/middeleeuwse-nederzetting-
in-tilburg?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 
Uden Noord  
In de eerste week van augustus heeft Archol B.V. 
een bescheiden opgraving uitgevoerd op een 
terrein aan de Erphoevenweg pal naast het zieken-
huis Bernhoven. Na de recente sloop van de daar 
nog aanwezige bebouwing kon nu eindelijk ook het 
laatste stukje van het plangebied Uden Noord 
onderzocht worden. Eerder onderzoek had al 
uitgewezen dat de Romeinse nederzetting zich 
waarschijnlijk tot in dit gebied uitstrekte en dat 

http://archeologieonline.nl/auteur/Gerti%20de%20Koeijer


 

8 

bleek ook inderdaad het geval te zijn. Zo werden 
onder meer een huisplattegrond en een waterkuil 
aangetroffen. Op basis van het hoge percentage 
handgevormd aardewerk en de gevonden fibulae 
lijkt een datering in de Vroeg-Romeinse tijd het 
meest waarschijnlijk. Wellicht bevond zich hier de 
vroegste fase van de Romeinse nederzetting 
waarvan inmiddels niet minder dan 28 
huisplattegronden zijn blootgelegd. Tijdens het 
onderzoek werd Archol actief bijgestaan door 
vrijwilligers van de AVKP en de plaatselijke 
heemkundekring. 
 

 
Vrijwilligers rond de waterkuil.  
 

 
Een grote spinsteen uit de huisplattegrond.  

 

Het terrein leverde nog een aardige vondst op die, 
hoewel niet archeologisch van aard, toch het 
vermelden waard is. Tijdens de aanleg van het 
vlak raakte de kraan een enorme veldkei van 
kwartsiet. Hoewel keien uit oude Rijn en Maas 
afzettingen (Formatie van Beegden) bepaald niet 
zeldzaam zijn in onze regio is de omvang van dit 
exemplaar (130x50x50cm) toch wel uitzonderlijk te 
noemen. Het Natuurcentrum de Maashorst wilde 
de steen graag in haar collectie opnemen en mede 
dankzij de medewerking van de gemeente Uden, 
die het transport voor haar rekening nam, is de kei 
inmiddels daar te bezichtigen. 

 

 
De aangetroffen kei in situ. 

 
Volkel Hemelrijk  
Onlangs voerden leden van de Udense werkgroep 
archeologie een archeologische verkenning uit 
rond de zandwinningsplas Hemelrijk in Volkel. 
Archeologische vondsten leverde dit niet op maar 
wel trof men enkele onbekende noten aan. 
Naspeuringen naar de herkomst leidden naar een 
recent exemplaar van het tijdschrift “Grondboor & 
Hamer” (Nederlandse Geologische Vereniging) 
waarin een artikel over dit onderwerp te vinden 
was. Het bleek dat we te maken hadden met de 
zogenaamde Juglans Bergomensis, een fossiele 
walnootsoort die waarschijnlijk al tijdens het Vroeg-
Pleistoceen in Europa is uitgestorven. Een 
interessante vondst want het aantal in Brabant 
bekende vindplaatsen is zeer beperkt. De 
walnootbomen (Juglans Regia) zoals we die 
tegenwoordig kennen werden door de Romeinen 
naar onze streken meegenomen.  
 

    
De buiten- en binnenzijde van de gevonden noten.  

 
Goof van Eijk, foto’s van Hanneke van Alphen 
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Tipje van de sluier gelicht van historie 
Valkenswaard 
Deze zomer is opgravingsbedrijf BAAC uit Den 
Bosch bezig geweest met archeologisch onde-
rzoek in het centrum van Valkenswaard ten zuiden 
van de Luikerweg aan de zuidzijde van de Markt. 
Hier zal bouwbedrijf Pennings na de bouwvak 
starten met de bouw van het nieuwe appar-
tementencomplex Kloosterpark.  
 
Het gebied wat nu is onderzocht, is van groot 
belang om meer te weten te komen over de 
bewoningsgeschiedenis van Valkenswaard. In de 
12e en 13e eeuw bestaat Valkenswaard nog 
vooral uit een groep van gehuchten, waarvan de 
belangrijkste ligt bij de Kromstraat en het begin 
van de Dommelseweg, iets ten westen van de nu 
onderzochte locatie. Hier aan de Kromstraat lag 
ook de oudste kerk van Valkenswaard, waar een 
omgracht terrein genaamd Kerkendries eeuwen-
lang het bezit was van de abdij van Echternach. In 
de 16

e
 en 17

e
 eeuw groeit juist dit gehucht in 

noordoostelijke richting en zet deze zich door tot 
de vorming van de kern van het huidige 
Valkenswaard.  
 

 
Reconstructie van Valkenswaard rond 1500 (uit Bots en 
Mélotte 1977). 
 

In de 19e eeuw was het gebied in gebruik als 
akker en/of moestuin met langs de huidige Luiker-
weg aaneengesloten bebouwing, die in het oosten 
werd begrensd door de Maastrichtse Baan (de 
huidige Maastrichterweg), in het oosten door het 
Heuvelmansstraatje (de huidige Molenstraat) en in 
het noorden door de Steenweg van Luik naar ‘s -
Hertogenbosch (de huidige Luikerweg). De huidige 
Maastrichterweg en de Molenstraat werden voor 
circa 1700 respectievelijk de Bredestraat en de 
Gruenstraat genoemd. Aan het begin van de 
huidige Molenstraat lag in de 15

e
 eeuw de hoeve 

De Hatenhof. In 1499 was een persoon genaamd 
Hovelman de eigenaar van deze hoeve en 

veranderde de naam van de boerderij met 
bijbehorende gronden in ’t Heuvelmanneke. Ten 
noordoosten van het plangebied lag het Marktveld; 
een driehoekig plein met waterkuil. Dergelijke 
pleinen waren gemeenschappelijk bezit en werden 
als drenkplaats voor het vee gebruikt.  
 

 
 

 
Impressie van de opgraving in Valkenswaard 

 
Bij het archeologisch onderzoek zijn een wirwar 
aan sporen uit het verleden ontdekt die hier 
samenhangen met de ontwikkeling van Valken-
swaard tot echt dorp. Het gaat om nederzettings-
sporen uit de late Middeleeuwen en Nieuwe tijd, 
waaronder waterputten, waterkuilen, afvalkuilen, 
moesbedden, paalsporen en greppels. Een deel 
hiervan zal samenhangen met de 15e eeuwse 
hoeve De Hatenhof (later 't Heuvelmanneke 
genoemd). De enorme hoeveelheid sporen en 
vondsten zullen nog nader uitgepuzzeld moeten 
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worden na afloop van het veldwerk om een goed 
beeld van het verloop van de bewoning hier te 
krijgen. Duidelijk is wel dat er bijzondere vondsten 
uitkomen, zoals een enorme boomstamwaterput 
met een diameter van 1.3 meter uit de 14/15

e
 

eeuw. Bijzonder omdat grote bomen na 1200 
zeldzaam worden in deze regio en lijken uit te 
sterven; of zo’n grote joekel van een boom dan 
ook daadwerkelijk in Valkenswaard gekapt is of 
van verder weg komt, is nog een vraag die bij de 
uitwerking hopelijk beantwoord zal gaan worden. 
De waterputten worden na 1200 vooral gemaakt 
van opgestapelde heideplaggen. Zulke putten zijn 

er op het terrein inmiddels meerdere aangetroffen. 
Een van deze plaggenputten was geconstrueerd 
op een heel groot karrenwiel wat als bodem van de 
put is gebruikt met een speciaal gemaakte 
constructie daar rondom. De heideplaggen die er 
op waren gestapeld waren zo vers, dat het leek 
alsof de put gisteren was gebouwd. 
Het archeologisch onderzoek is in week 31 
afgerond en dan gaat het puzzelen binnen verder. 
Uiteindelijk zullen de resultaten in een uitgebreide 
rapportage voor het publiek toegankelijk worden 
gemaakt. 
Ria Berkvens 

 
 
 
 
 

ZOMERNIEUWSBRIEF AWN WERKGROEP ARCHEOLOGIE SCHIJF 
 
 
Hoe klein groot  kan zijn. De kleine maar zeer 
actieve AWN Werkgroep Archeologie Schijf 
(gemeente Rucphen) geeft tweemaal per jaar een 
eigen Nieuwsbrief uit. Omdat er In West Brabant 
geen actieve AWN-afdeling meer is heeft de 
Werkgroep zich aangesloten bij de AVKP. Daarom 
willen we graag ook in AVKP-actueel van tijd tot 
tijd over deze werkgroep berichten. 
De Zomernieuwsbrief 2015 laat weer een 
gevarieerd beeld zien van de activiteiten van deze 
Werkgroep. Jaarlijks geeft Toon Naenen een 
gastles voor groep 7 van de Basisschool, zo ook 
dit jaar. Daarnaast is er ook een doedag voor de 
leerlingen van de basisschool waaraan dit jaar zo’n 
40 kinderen hebben meegedaan. Ze mochten 
zoeken met een metaaldetector, kregen vragen 
over archeologische voorwerpen en uitleg over 
munitie en geweren. Na afloop kreeg iedereen een 
diploma. 
De Werkgroep heeft drie vitrines staan in de 
Heemtuin, een in een horecazaak en een tijdelijke 
vitrine in het Dienstverleningscentrum Rucphen. 
Deze locaties brengen veel mensen in contact met 
de plaatselijke archeologie en levert de werkgroep 
nieuwe belangstellenden op. 
Met de jeugdgroep (en ouders) worden 
veldonderzoeken gedaan. Dit jaar drie maal. Er 
zijn weer mooie steentijd werktuigen gevonden. 
Naast werktuigen zijn er ook sporen van 
waarschijnlijk turfafgravingen ontdekt. Zichtbaar 
waren de vele afwateringsslootjes, Er zijn foto’s 

van gemaakt. Helaas mochten ze dit zelf niet 
verder onderzoeken. 
 

 
De jeugd in stijgende lijn, zo ook de Steentijd vondsten 
steeds meer worden. 

 
De Werkgroep heeft een derde fietsroute 
samengesteld. Ditmaal met De Heimolen, een 
rijksmonument, als centraal punt. Het is een route 
van 20 km die ook goed, zoals al hun routes, met 
kinderen kan worden gedaan. Wie interesse heeft 
in die fietsroute kan die aanvragen bij 
peditija@home.nl. Wie zelf graag die 
nieuwsbrieven van de Werkgroep Schijf wil 
ontvangen kan dat via datzelfde emailadres 
melden.  

 
 
  

mailto:peditija@home.nl
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UITNODIGING ARCHEOLOOP MAASTRICHT ONDER- & BOVENGRONDS  
Zaterdag 10 oktober 2015 
 
 
Informatie 
Wie van een stevige wandeling houdt door het 
Limburgse heuvelland ten zuiden van Maastricht 
komt op 10 oktober aan zijn of haar trekken. 
Tijdens deze Archeoloop komen: de natuur, 
wijnbouw, historie, geologie, de mergel winning, 
forten en grotten met schilderingen van de 
Jezuïeten allemaal voorbij. Uiteraard is het 
daarnaast nog sportief & gezellig ! 
 
Aanmelden noodzakelijk 
Deze keer is aanmelding vooraf noodzakelijk om 
het vervoer goed te kunnen regelen en ook 
moeten de gidsen worden ingekocht voor de 
groepsrondleidingen op de te bezoeken locaties. 
Graag ontvangen we je definitieve opgave per 
mail voor 10 september via 
havorwerk@gmail.com  Ook vernemen we dan 
graag of je bereid bent als chauffeur op te treden. 
 
Reizen 
We reizen per privé auto 200 km. v.v. De 
inzittenden betalen de chauffeur € 10,-- p.p.  
 
Horeca  
We raden je aan om zelf een lunchpakket en 
drinken mee te nemen omdat de bezoeken aan de 
horeca niet geheel zijn in te plannen.  
 
Programma 
08:00  Verzamelen bij het Erfgoedhuis in 
Eindhoven retour om ca. 18:00 uur. 

Onderstaande landschappelijke en historische 
plekken bezoeken we op deze Archeoloop: 

- De Jezuïeten Grot 
- Omgeving van kasteel Neercanne 
- Het Jekerdal en de Enci groeve (Motte op 

de Napoleonsberg) 
- Rondleiding Fort Sint Pieter Maastricht  
- Rondleiding door de Kazematten  

Een uitgewerkt programma van deze Archeoloop 
ontvang je na 10 september als alle aanmeldingen 
binnen zijn. 
 
Toegankelijkheid 
De rondleidingen in het Fort en de Kazematten zijn 
niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 
De temperatuur ondergronds is ca. 12 graden. Een 
vest, trui of jas en stevig schoeisel wordt 
aangeraden. 
 
Kosten 
De entreekosten voor de drie ondergrondse 
attracties zijn bij 15 deelnemers ca. € 15,--  p.p. 
 
Informatie: 
www.jezuietenberg.nl 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersberg 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastricht 
https://www.youtube.com/watch?v=IRQgOz-eK2E 
 
Vriendelijke groet, de Archeoloop Commissie. 

    

mailto:havorwerk@gmail.com
http://www.jezuietenberg.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastricht
https://www.youtube.com/watch?v=IRQgOz-eK2E
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WERKGROEP INNOVATIEVE MEETTECHNIEKEN  
 
 
Onder leiding van archeologe en docente Anne 
van Hilst van de Vrije Universiteit in Amsterdam 
waren, ondanks de hittegolf in juni, een tiental 
eerstejaarsstudenten archeologie en oudheid-
kunde, drie weken lang bezig om langs de 
Zandoerlseweg tussen Oerle en Zandoerle een 
nederzetting uit de IJzertijd-Romeinse periode op 
te graven.  
Voor de WIMA een uitgelezen kans om radar 
metingen te kunnen vergelijken met echte 
opgravingsresultaten en voor de studenten een 
mooie gelegenheid om eens kennis te maken met 
moderne technieken. 
 

 
Figuur 1. Het grote opgravingsvlak waar reeds een 
begin werd gemaakt met couperen. 

 
Op 5 juni vond het eerste onderzoek plaats op het 
grote opgravingsvlak (Figuur 1), waar slechts 
bodemverkleuringen zichtbaar waren. De studen-
ten mochten, na een uitleg van Bas, om beurten 
actief meedoen aan de metingen. Hoewel de 
verwachtingen niet erg hoog gespannen waren 
(het ging tenslotte slechts om verkleuringen in de 
bodem: grijs zand in een matrix van geel zand met 
ijzeroer) waren de resultaten spectaculair.  
 
 

 
Figuur 2. Het radarreflectieplaatje van de greppel. 

 

 
Figuur 3. Profiel met scheiding van zandlagen arm 
(boven) en rijk (onder) aan oer 

 
De waargenomen verkleuring, geïnterpreteerd als 
een lange greppel die de hoek van de omheining 
van de nederzetting vormde, was zeer helder 
zichtbaar (tussen de witte lijnen in Figuur 2). 
Bekomen van onze verbazing over dit resultaat 
realiseerden we ons dat het de afwezigheid van 
het ijzeroer in de bodem (zichtbaar als gele-rode 
vlekken) op de plaats van de greppel was die deze 
zichtbaar maakte (zichtbaar als donkerblauwe 
baan). Een van de coupes (Figuur 3) die van de 
greppel gemaakt werd liet dat verschil nog eens 
duidelijk zien. Dit principe geeft voor het oerrijke 
zand in Brabantse bodems veel mogelijkheden die 
we verder gaan onderzoeken. Volgend jaar zijn we 
in ieder geval weer van de partij in Oerle. 
 
Bas Verbeek en Peter Seinen 
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ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING, BIJ DE AANLEG VAN HET 
WEGCUNET AAN HET KERKENEIND IN CASTEREN. 
 
 
Stap 1, wat is een wegcunet? Opzoeken in 
Wikipedia. Oh, dat is de aanleg van een bed voor 
een straat! Mooi, dat weten we. 
Archeologische begeleiding! Genoeg van gehoord 
en al gedaan; je loopt achter de graafmachine aan 
en kijkt of er sporen te vinden zijn van vroegere 
bewoning. Mooi, kom maar op! 
 
De Gemeente Bladel is heel actief geworden als 
het gaat over archeologische zaken. Zij heeft 
daarom in de opdracht naar de uitvoerende firma 
op laten nemen dat de AVKP toezicht moet 
houden op de werkzaamheden. Geweldig! Dit 
komen we niet overal tegen! 
In een gesprek met de directie en de uitvoerder 
blijkt dat de uitvoerende firma ruime ervaring heeft 
met archeologie in hun werkzaamheden. Op 
diverse plaatsen hebben ze samengewerkt met het 
opnieuw laten meanderen van beekjes en het 
aanleggen van nieuwe natuurgebieden. Hun 
machinisten hebben ervaring opgedaan bij de 
firma Luijten in Hapert. Toppie dus! Goed gesprek, 
goede indruk, goede medewerking, wat wil je nog 
meer! Nu maar afwachten wanneer ze gaan 
beginnen! 
 
Telefoon, ’s morgens om 7.15 uur. (ik lig nog in 
Morpheus armen). “Hallo, met de uitvoerder”. “Ik 
wil even zeggen dat we vorige week de 
drainagebuizen hebben aangelegd en dat we 
morgen gaan beginnen met het aansluiten van de 
riolen op de bestaande riolen. Daarna ligt het werk 
even stil want er moet vervuilde grond worden 
gesaneerd en asbest worden verwijderd van een 
boerderij die afgebroken moet worden.” 
“Goed zo, heb je enig idee wanneer jullie weer 
verder gaan?” “Nee, nog niet, maar dat laat ik wel 
weten.” “Prima, ik hoor nog van je.” 
Tsja, we zouden tevoren ingelicht worden. Nu zijn 
de drainagepijpen gelegd, buiten ons medeweten 
om. We hadden al besproken dat we daar toch niet 
veel mee konden, het is een smalle gleuf die 
meteen weer dicht wordt gegooid, maar toch: we 
zouden tevoren op de hoogte gehouden worden. 
Niet dus! 
De aankondigingen voor het verdere werk waren 
iets beter, ik werd niet gebeld om 7.15 uur, maar 
om 7.30 uur. “We gaan vandaag het cunet verder 
aanleggen.” Dat komt leuk uit, want vandaag heb 
ik iets anders te doen en ben niet in staat om er bij 
te zijn. Hoogstens kan ik om een uur of 5 nog even 

komen kijken. Ook ben ik niet meer in staat om 
iemand anders op te roepen om mijn taak over te 
nemen. Dan maar om een uur of 5 met de schop 
over de schouder op pad. Maar dat draaide heel 
anders uit. Blijkt het zo te werken dat de 
graafmachine langs de zandhoop van de drainage 
de strook van een meter of 2 zwarte grond 
weghaalt, aan beide zijden, en dan het 
drainagezand over de oppervlakte verspreidt. Dan 
gaat de machine naar achter en begint de 
volgende strook(3 à 4 mtr.) te bewerken. Kortom, 
ongeveer een minuut of 2 heb je dan de tijd om 
sporen te zien, daarna komt er zand overheen. Ik 
had die dag geen tijd om te controleren, er restte 
mij dus niets anders dan met de schop op de 
schouder rond te lopen. De archeologische 
oppervlakte was weg en ik kon alleen de stort 
langslopen en zien of daar iets herkenbaars in 
aanwezig was. 
 
Ik was op zoek naar scherven, oude (put)stenen 
en eventueel hout van een oude waterput en in het 
drainagezand naar vuurstenen gebruiksvoor-
werpen. (vlakbij zijn in het beekdal bij de 
meandering van de beekje best veel 
vuursteenmateriaal gevonden) 
 
Behalve twee fragmenten van een lei die mogelijk 
afkomstig waren van een kerk of zo, is er niets 
gevonden. Wel zijn er diverse, grote brokken 
onbewerkt vuursteen gevonden. Deze zijn 
aanwezig in de Formatie van Boxtel, die daar aan 
de oppervlakte komt. Zij zijn er gebracht door de 
Maas die in die periode door Casteren stroomde. 
Toen werden de rioleringen aangelegd, een voor 
vuilwater en een lekke buis voor regenwater. 
Hiervoor werd het bed uitgegraven tot 2,50 mtr.  
 
Voor zover ik aanwezig ben geweest zijn er geen 
bijzonderheden gezien. Ik heb gesproken met de 
machinist en hem gevraagd of hij mij wou bellen 
als hij een waterput tegen zou komen. Opvallend 
was zijn antwoord: hij deed dat niet, maar zou de 
uitvoerder bellen die dan vervolgens mij zou 
bellen. Op dat moment gingen bij mij alle 
alarmbellen rinkelen en inderdaad hij heeft nooit 
meer gebeld. Ik ben nog diverse keren op het werk 
geweest en heb diverse keren het terrein 
afgelopen op zoek naar kenmerken, zoals oud 
hout, een hoop stenen etc. maar niets gezien en 
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gevonden. Ik heb dus geconcludeerd dat er 
daadwerkelijk niets is aangetroffen. 
 

 
 
 
 
 

Leringen: 

 De samenwerking met de gemeente was 
geweldig!  Pluim!! 

 De samenwerking met de uitvoerder was echt 
minimaal. Er moeten betere afspraken 
gemaakt kunnen worden. 

 Er zijn, in de smalle stroken die nu bewerkt 
zijn, geen putten gevonden en of er 
archeologische huisplattegronden zijn vernield 
is niet aan te geven. 

Volgende keer kunnen we meer beslagen ten ijs 
komen. 

 
Theo van der Vleuten 

 
 
 

SPEREN EN PIJLEN, SPOKEN EN BIJLEN, PREHISTORIE VAN DE 
KEMPEN  
 
 
Mat Theunissen schreef onderstaand stuk voor de 
Vessemse Heijmraeder over de tentoonstelling 
Speren en pijlen, spoken en bijlen, Prehistorie van 
de Kempen. in Kempenmuseum De Acht Zalig-
heden. Nog tot 20 september te bezoeken.[red.] 

 
“Brabant behoort zonder twijfel tot de vroegst 
bewoonde gebieden van ons land. In de loop van 
de honderdduizenden jaren zijn er ingrijpende 
veranderingen in klimaat geweest. IJzingwekkende 
koude en veel warmere tijdvakken wisselden 
elkaar af. Toch zijn sporen van menselijke 
bewoning nog volop te vinden. Vuistbijlen van de 
Neanderthaler, pijlpunten, prachtig geslepen bijlen, 
een doorboorde hak en bijzondere urnen zijn stille 
getuigen uit een onvoorstelbaar verre tijd. 
Grafheuvels zijn in de Kempen bekend en 
vertrouwd. Een indertijd ‘beruchte’ grafheuvel was 
die van Mirandolle’s Heike. Vanwege het 
volksverhaal van de Gloeiende Engelsman meed 
men die plaats vroeger angstvallig. Een urn die in 
de heuvel begraven was, is een van de mooie 
objecten van deze tentoonstelling. Maar ook de 
tien fraaie bronzen bijlen uit Hoogeloon – mogelijk 
ooit offergaven geweest om de goden gunstig te 
stemmen – zijn nu in eigen omgeving te 
bewonderen.” 
 
Dit is de aanhef van tekst op de website over de 
tentoonstelling uit de oertijd die afgelopen zomer in 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel te 
bewonderen was. En het was niet overdreven. De 

tentoonstelling was boeiend en zeker als je dan 
door een van de drijvende krachten, amateur-
archeoloog Piet van Gisbergen, wordt rondgeleid. 
Het verhaal van Piet heeft vooral te maken met het 
jarenlang zoeken op akkers in de Kempen. De 
stenen werktuigen worden gevonden aan het 
oppervlak van de akker. Er hoeft niet voor 
gegraven te worden. De vondstlocaties laten zien 
dat het gaat om clusters van vondsten, plekken 
waar de steentijdmens kortere of langere tijd 
verbleef. De oudste periode waar de mens als 
jager en verzamelaar rondtrok lag tussen 300.000 
en 35.000 jaar geleden. Deze daarna uitgestorven 
mensensoort wordt Neanderthalers genoemd, 
omdat menselijk botmateriaal in het Neanderthal 
gevonden was. Het bekendste gereedschap van 
de Neanderthaler is de vuistbijl. De laatste jaren 
zijn in de Kempen steeds meer vondsten van de 
Neanderthalers opgeraapt, zoals bij Eersel, Bladel, 
Reusel en Esbeek. 
De ‘moderne mens’ manifesteert zich voor het 
eerst tegen het einde van de laatste ijstijd in onze 
streken, vanaf 11.000 jaar voor Christus. Een goed 
voorbeeld van zo’n kampement lag aan de rand 
van het Beleven tussen Reusel en Hooge Mierde. 
Hier werden door Piet heel wat vondsten gedaan. 
Landelijk bekend zijn ook de mooie vondsten van 
de rendierjagers die bij het Wintelrese Rouwven 
bivakkeerden. Tot ongeveer 5000 jaar voor 
Christus werd de Kempen regelmatig door 
groepen jager-verzamelaars bezocht. In de vitrines 
van de tentoonstelling liggen vondsten van 
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verschillende vindplaatsen zoals Oerle en 
Wintelre. 
In de jongere periodes (laatste deel van de 
steentijd, bronstijd en ijzertijd) wordt de mens 

steeds meer een 
landbouwer die op 
vaste plek voedsel 
gaat verbouwen. De 
tentoonstelling laat de 
jongere periodes ook 
uitgebreid zien met 
onder meer vondsten 
van lokale steentijd 
en detector-amateurs. 
Indrukwekkend zijn 
de reeds vermelde 
bronzen bijlen uit het 
dal van de Kleine 
Beerze in Hoogeloon. 
 

Piet van Gisbergen met een vuistbijl gevonden op een 
van de akkers in de Kempen. 

 

 
 
Kenners weten dat de vuistbijl een werktuig is dat 
in de oude steentijd door Neanderthalers werd 
gebruikt voor een aantal werkzaamheden zoals het 
slachten van dieren en het hakken van hout De 
steen is afgeplat en heeft rondom een scherpe 
rand. Het getoonde exemplaar is niet uit vuursteen 
vervaardigd maar uit kwarsiet. 
 

 

Een collectie stenen werktuigen die gevonden zijn 
bij het Rouwven in Wintelre. Deze collectie van 
wijlen archeoloog Gerrit Beex wordt gepresenteerd 
in zo’n typisch ‘Ad Wouters kastje’. 
 

 
 
De brief die archeoloog Braat in 1934 schreef aan 
veldwachter Huub Joosten in Vessem geeft aan, 
dat er in 1934 de nodige spanning bestond tussen 
amateur-archeologen en de officiële opgravers. 
Meester Rijken behoorde tot een van de eerste 
heemkundigen die het belang van vondsten voor 
de streek inzagen. Er waren echter ook ‘opgravers’ 
die er persoonlijk voordeel in zagen. In die tijd was 
het nog gebruikelijk dat urnen en andere vondsten 
werden verzameld en verkocht.  
 
Mat Theunissen 
 
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 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
15 mei 2015- 15 augustus 2015 

 

Boeken 
Koninklijk Limburgs Geschiedenis – en 
Oudheidkundig Genootschap 
Jaarboek 2014 deel 150 
 
Limburg een geschiedenis. 
Deel 1 tot 1500. 
Deel 2 1500-1800. 
Deel 3 vanaf 1800. 
Koninklijk Limburg Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap. 
Redactie en samenstelling: P. Tummers vrz.,  
L. Berkvens, A. Bijsterveld, A. Knotte, L. Wessels, 
F. Hermans en E. v. Royen (eindred). 
 
Brabant bouwt in Bakstenen 1945-1970. 
Na oorlogse architectuur in NBR. 
J. Michels, S. Bruins, H.v.d.Laan, A.v.Drunen. 
Het Noord Brabants Genootschap. 1993. 
 
Het land van de zeerovers en de kruidenier. 
Archeologie in Noord Holland 4. 
Archeologisch onderzoek naar het ontstaan en de 
ontwikkeling van Oostzaan, een dorp in het 
N.Hollands veen. 
P.Kleij 2013 
Unipers Uitgevers. 
 
Rapporten 
ADC rapport 3917 
Proefsleuven in tuin en weide. 
Aan de Maastrichterweg 118, 120 en 128 te 
Valkenswaard. 
Een inventariserend onderzoek in de vorm van 
proefsleuven. 
PLM Hazen. 
Juni 2015 
Waardering: De archeologische waarden van deze 
percelen is laag, voor het gebied is het onduidelijk. 
 
 

Studieverslag 
De pest en CCR5 - Delta 32. 
Kunnen we een link leggen tussen de ccr5 delta 32 
mutatie en de pest ten tijde van de Middeleeuwen. 
L Boersma en M. Stel. 
Nov.2006 
 
Brochure 
De Groote oorlog rond de Kluis 1914-1918 
2015 De Doodendraad. 
Een vergeten WO1 verhaal. 
De elektrische draadversperring langs de 
Nederlands –Belgische grens was in de 
vergetelheid geraakt. In de Achelse Kluis wordt 
daar nu aandacht aan besteed. 
 
Schenking door M.E.C. 
Landbouw atlas van Nederland. 
Ir. W.T. Rinsema, Ir G.A. van Houten   1959 
Uitgeverij: Tjeenk Willink –Zwolle. 
Het landschap van de Dommel. 
Fotoboek. 
Martien Coppens  
Tekstbijdragen . Ing P.W.E. A. van Bussel, C van 
Heugten en N.M. Speller. 
Oktober 1977 
Uitgeverij. Lectures Eindhoven  
 
Tijdschriften 
In Brabant 
Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed. 
Jaargang 6 nummer 2 juni 2015 
Henk Hiddink vertelt o.a. wat de Villa van 
Hoogeloon zo bijzonder maakt. 
 
Westerheem  
Jaargang 64 nr. 3 juni 2015. 
Rondom de stad Nijmegen, cold casus in de 
Archeologie. 
Nieuwe mannen, een vegetariër en besmet 
voedsel in Eindhoven. 
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VAN DEN LEESPLANK  
 
 
De kleine Keizer,  
Verslag van een passie. 
Martin Bril 
Prometeus Amsterdam. 
Eerste druk 2008, dertiende 
druk 2011. 

 
Niet alleen het verhaal van 
Napoleon, maar ook een 
verhaal van een passie. Het 
is geen geschiedenis boek 
eerder een récit anecdotique. 
Voor Bril is het humeur en de 
eetlust van de keizer net zo 
belangrijk als de iconografie 
van het Empire en de 
finesses van het krijgsbedrijf.  

Het landschap van de Dommel. 
Fotoboek. 
Martien Coppens 
Tekstbijdragen . Ing P.W.E. A. van Bussel, C van 
Heugten en N.M. Speller. 
Oktober 1977 
 
Een fotografisch verhaal van de Dommel van voor 
de ruilverkaveling. Watermolens zijn een kostbaar 
bezit. Mooie aanvulling op het in 2011 verschenen 
boek over deze rivier.  
 
Carel van den Boom 
 
 
 

 
 
 
 
 

NAJAARSSTUDIEDAG : DE VROEGE MIDDELEEUWEN IN BRABANT 
zondag 8 november 2015  

 
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem 
de archeologische Najaarsstudiedag op zondag 8 
november 2015. Het thema van de studiedag is: 
De vroege middeleeuwen in Brabant, Nieuwe 
opvattingen over deze periode 
 
Een spectaculaire opgraving en recent onderzoek 
geven een andere kijk op de vroegmiddeleeuwse 
periode. Zes sprekers hebben inmiddels toe-
gezegd een lezing te verzorgen.  
De werktitels zijn: 

 Lezing 1 door Stijn Heeren: Bloei, ontvolking 
en herkolonisatie van de Brabantse zand-
gronden in de laat-Romeinse tijd (3de -5de 
eeuw n. Chr.). 

 Lezing 2 door Jan de Koning: Resultaten van 
de opgraving in Alphen-Kerkakkers. 

 Lezing 3 door Annemarieke Willemsen: Vijftig 
tinten groen: Merovingisch glas in Noord-
Brabant. 

 Lezing 4 door Frans Theuws: Kolonisatie en 
bewoning van Brabant in de Merovingische 
tijd, n.a.v. de vondsten in Uden, Merovingische 
nederzetting en grafveld. 

 Lezing 5 door Lauran Toorians: De historicus 
en de donkere middeleeuwen; voortschrijdend 
in de tijd komen er meer en meer schriftelijke 
bronnen. 

 Lezing 6 door Martine van Haperen: Grafroof 
in Brabant? Heropende graven uit de Vroege 
Middeleeuwen; is de oude interpretatie van 
grafroof juist? Of is er sprake van iets anders, 
een bepaalde omgang met de overledenen? 

 
De studiedag vindt plaats in Café – Zaal ’t Vrijthof, 
Molenstraat 6 in Oirschot. Een maand voor de 
studiedag wordt het definitieve programma bekend 
gemaakt. 

 
 
 
 

 
 
 

 


