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ACTIVITEITENKALENDER 
 
NOVEMBER  
Zo 8 Studiedag NBAG ‘De vroege middel-

eeuwen’, www.nbag.nl  
 
DECEMBER 
Wo 9 Lezing Terug naar de basis: experimentele 

archeologie centraal (pag 2 en 8) 
 

JANUARI 
Wo 6 Nieuwsjaarsborrel met lezing*** 
 
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... 
 
 

... de ArcheoHotspot Eindhoven op 9 oktober feestelijk is geopend door wethouder Mary-Ann Schreurs   

... AVKP en de gemeente Eindhoven op deze dag ook hun samenwerkingsovereenkomst opnieuw 
hebben getekend 

... deze verstopt zat in een ‘oude’ vaas, die aan stukken is geslagen 

... we met veel plezier terugdenken aan de Friet van Piet 

... op woensdag 6 januari de nieuwjaarsborrel wordt gehouden 

... en deze altijd wordt voorzien van een leuke lezing 

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

 
 
 
 
 
 

 
CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
Rondom de tentoonstelling ‘Cold Cases in de 
Nederlandse archeologie’ worden twee lezingen 
georganiseerd.  
 
9 december Terug naar de basis: experimentele 
archeologie centraal 
Ward Rennen de nieuwe directeur van Eindhoven 
geeft een toelichting op zijn plannen met het 

museum En zijn visie op de collecties die 
voortgekomen uit een fusie van Museum 
Kempenland Eindhoven en Het Openlucht 
Museum Eindhoven (HOME). Lees meer op 
pagina 8. 
 
De lezing begint om 20 uur in het Erfgoedhuis 
Eindhoven en is vrij toegangelijk. 

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 28

Zo 8 Studiedag NBAG 'Vroege ME' 15 22 29  

November December December December December

Wk Wk Wk Wk

49 50 51 52

 

Ma 30  7  14 21  

Di 1  8  15 22  

Wo 2  9 Lezing Ward Rennen 16 Bestuursvergadering 23  

Do 3  10  17 24

Vr 4  11  18 25

Za 5  12 19 26

Zo 6  13 20 27

December Januari Januari Januari Januari

Wk Wk Wk Wk

53 1 2 3

 

Ma 28  4  11 18  

Di 29  5  12 19  

Wo 30  6 nieuwjaarsborrel+lezing 13 20  

Do 31 7  14 21

Vr 1 Nieuwjaarsdag 8  15 22

Za 2  9 16 23 AVKP-regiodag

Zo 3  10 17 24

Werkavonden Excursie / veldloop Feesten & borrels Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Thema- of feestdagen Deadlines

georganiseerd door AVKP EIB Gemeente
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NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
 
Groeiende bekendheid voor Erfgoedhuis 
Eindhoven 
Sinds de opening van het Erfgoedhuis lopen er 
vrijwel dagelijks bezoekers binnen. Vooral sinds de 
zomervakantie is dat het geval. De formele ope-
ning van de ArcheoHotspot (de genae grond van 
het Erfgoedhuis) door de bevlogen Eindhovense 
wethouder Mary-Ann Schreurs op 9 oktober heeft 
de bekendheid vergroot.  
Ook allerlei groepen volwassenen en vooral 
schoolklassen van basisscholen en middelbare 
scholen komen op bezoek en krijgen een rond-
leiding. Lezingen op woensdagavonden worden 
goed bezocht, ook door niet-leden van de Archeo-
logische Vereniging. De bekendheid is mede te 
danken aan de berichten in de lokale dag- en 
weekbladen die door de gemeentelijke afdeling 
Communicatie worden verzorgd.  
 

 
Kunst van oud hout, foto Laurens Mulkens 
 
Tijdens de Dutch Design Week (17-25 oktober) 
werden er zelfs maar liefst 2.325 bezoekers geteld. 
Komende weken zal de inrichting van de vitrines in 
het Erfgoedhuis worden aangepast, temeer omdat 
de tentoonstelling Cold Case Neder-land eind 
oktober is afgelopen. De bedoeling is dat er 
komende tijd ook veel meer toelichtende tekstjes in 
de vitrines komen te liggen. 
 
Opgravingen in Eindhoven 
Komend jaar zullen volgens de huidige planning 
twee grote opgravingen in Eindhoven plaats-
vinden. Op het vroegere ‘luciferterrein’ in de Ber-
gen tussen de Bergstraat, Grote Berg en Kleine 
Berg zal een milieusanering plaatsvinden met 
tegelijkertijd een volledige opgraving. Dit terrein 
hoorde vanouds bij het middeleeuwse Eindhoven, 

maar lag juist buiten de stadsgrachten. Het plan is 
om hier een hotel met parkeerkelder te bouwen. 
In Stratum (bij de Pastoor Sickingstraat, tussen 
Heezerweg en Leenderweg) zal een grootschalige 
opgraving (ongeveer 1 hectare) plaats gaan vinden 
voorafgaand aan de bouw van een nieuwe 
woonwijk. Hier bevond zich een groot deel van de 
middeleeuwse dorpskern van Stratum. Recent 
grondbooronderzoek heeft aangetoond dat de 
bodem van dit nu nog met loodsen bebouwd 
terrein nog grotendeels intact is. 
Omdat het in de Bergen om een vervuild terrein 
gaat zullen vrijwilligers tijdens de milieusanering 
niet mee kunnen werken. Wellicht wordt het onder-
zoek na de sanering voortgezet en dan zullen nog 
afspraken worden gemaakt over deelname door 
vrijwilligers. Dit laatste geldt ook voor Stratum. De 
start van beide opgravingen staat nog niet vast. 
 
Puzzelen met scherven 
De afgelopen maanden is flink gepuzzeld aan het 
witbakkende aardewerk uit de grachten van het 
Kasteel van Eindhoven. Er zijn een aantal restau-
reerbare voorwerpen bij elkaar gepuzzeld. Het 
ging echter vooral om het tellen van het minimum 
aantal verschillende typen voorwerpen. Het gaat 
hier om aardewerk met geel en groen glazuur, 
afkomstig uit zowel de omgeving van Frechen 
(Duits Rijnland) en uit het Belgische Maasland 
(omgeving Andenne), daterend uit de jaren circa 
1420-1650. Van het Kasteel van Eindhoven is nog 
ontzettend veel ander schervenmateriaal dat ook 
een dergelijke bewerking verdient. Het plan is om 
nu eerst majolica en faience te gaan verwerken, 
vervolgd door de veruit grootste vondstcategorie: 
het roodbakkende aardewerk. Uiteindelijk krijgen 
we een heel mooi beeld van de consumptie van 
aardewerk op het Kasteel van Eindhoven, die zal 
worden vergeleken met vindplaatsen elders in 
Nederland en ook (ver) daarbuiten.  
Sinds kort liggen er ook scherven op tafel uit 
Beerse (Vlaamse Kempen) op tafel. Deze scher-
ven zijn afkomstig van een opgraving in oktober 
2014. In Vlaanderen bestaat geen capaciteit voor 
dit soort tijdrovende puzzelwerkzaamheden. De 
Eindhovense stadsarcheoloog heeft zijn Vlaamse 
collega uit Turnhout aangeboden mee te helpen 
met het verwerken van dit vondstmateriaal. Het 
gaat hier om een heel bijzonder vondstcomplex, 
vermoedelijk uit de negende eeuw, van interna-
tionale allure, dat dus zeker ook relevant is voor 
Nederland. Het betreft een pottenbakkersoven van 
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zogenaamd Badorf-aardewerk. Dit soort aarde-
werk wordt regelmatig gevonden in Eindhoven en 
omgeving, en ook elders in het noordwesten van 
Europa, maar wordt dan telkens gedetermineerd 
als zijnde afkomstig uit de type-vindplaats Badorf 
in het Duitse Rijnland. Wellicht zijn er ook in de 
regio reeds producten gevonden van de potten-
bakkerij van Beerse. Een van de uitdagingen bij 
het puzzelen is dat er ook misbaksels bij bevinden 
en dat het aardewerk enigszins poreus is omdat 
het niet volledig is gebakken. Het doel van het puz-
zelen is onder meer te bepalen uit welke pot-
vormen de productie van Beerse heeft bestaan.  
 

 
Een gat boren op de Markt, foto Laurens Mulkens 

 
Tijdscapsule 
Een 50-tal Eindhovenaren hebben in de avond van 
15 oktober een bijeenkomst gehad in het Erfgoed-
huis te Eindhoven. Het thema was ‘Liefde voor de 
stad’. Na een korte voordracht over de oudste 
geschiedenis van de stad, een groepsfoto en een 
borrel is met een oude DAF-bus vertrokken naar 
de oudste plek van de stad: de Markt. Daar is met 
verenigde krachten een bijna 4 meter diep gat 

gemaakt (met een dikke grondboor) waarin een 
tijdscapsule is begraven. Deze capsule, een pc 
pijp in een stalen omhulsel, is gevuld met zo’ n 50 
door de aanwezigen geschreven boodschappen 
aan de toekomst. Als herinnering van deze avond 
kregen de aanwezigen een stalen hartje mee dat 
was uitgefreesd uit de stalen pijp van de tijds-
capsule. De Eindhovense Markt is in september 
1989 ontgrond waarbij de archeologische onder-
grond deels kon worden gedocumenteerd. De 
grondboring van 15 oktober vond plaats in reeds 
verstoorde grond. 
 
Archeologie op Klokhuis-congres in 
Eindhovens stadhuis 
Tijdens de Dutch Design Week (17-25 oktober) 
stond midden op het Eindhovense Stadhuisplein 
een dependance opgesteld van het Erfgoedhuis. 
Dit gebeurde in het kader van ‘Design for Kids.’ 
Geïnspireerd door echte archeologische vondsten 
konden kinderen gipsen pannenkoeken gieten met 
daarin gestempeld motieven uit de archeologie van 
Eindhoven. De mooiste pannenkoek zal nog diep 
onder Eindhoven begraven worden in een 
tijdcapsule. 
Op zondag 18 oktober vond in de raadszaal van 
het gemeentehuis van Eindhoven bovendien een 
kinde-symposium plaats dat was georganiseerd 
door het tv-programma Klokhuis. Een van de 
sprekers was de Eindhovense stadsarcheoloog, 
die een verhaal vertelde hoe over 1000 jaar naar 
onze tijd zal worden terug gekeken. Wat zal er dan 
nog zijn overgebleven van onze samenleving? 
Gebouwen worden gesloopt tot en met de funde-
ringen, begraven mensen worden na 10 of 20 jaar 
opgeruimd, digitale informatie is erg vergankelijk. 
Kortom: leven we in een nieuwe prehistorie? Of zal 
er toch wel iets zijn overgebleven? 
 

  

De 50 Eindhovenaren met de tijdscapsule, foto Laurens Mulkens 
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ARCHEOHOTSPOT EINDHOVEN GEOPEND OP 9 OKTOBER 2015 
 
 

Tonnie van de Rijdt en Mary-Ann Schreurs hakken er op 
los, op zoek naar de nieuwe samenwerkingsovereen-
komst tussen gemeente Eindhoven en AVKP.  
 

Nico Arts geeft uitleg over gevonden voorwerpen 
 

Met Theo de Jong zoeken naar het juiste dier 
 
 
 

Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst onder 
het toeziend oog van ceremoniemeester Peter 

Live verbinding met Wim Hupperetz in de eerste 
ArcheoHotspot Amsterdam in het Allard Piersonmuseum 
 

 

In de rij voor Friet van Piet 

 
Foto’s van Laurens Mulkens 
 



 

6 

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

Locatie Uitvoerende 
instantie 

(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Waalre – fietspad oude spoorbaan (Archeologische 
begeleiding) 

VUhbs Sept. 2015 - 2016 

Nuenen – HOV Europalaan (archeologische 
begeleiding) 

VUhbs Nov. 2015-2016 

Waalre – Meester Slootsweg (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

VUhbs Half november 2015 

Best – Aarleseweg (proefsleuven) Archol 17 november 2015 

Bergeijk – Beukenhof (proefsleuven met doorstart) ?? 2015? 

Gemert - Fitland (proefsleuven) ?? 2015? 

Knegsel – Dorpshart (proefsleuven) ?? 2016 

Spoordonk – Kleine Beerze (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2016 

Cranendonck - Buulder Aa (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2016 

Oirschot – Beerseweg 9 (proefsleuven) ?? 2016 

Vlierden – Haamakkerweg 2 (proefsleuven met 
doorstart) 

?? 2016 

Heeze – Kleine Dommel (archeologische begeleiding) RAAP? 2016 

Valkenswaard – Dommeldal (archeologische 
begeleiding) 

RAAP? 2016 

Leende – Strijperdijk 4 (proefsleuven met mogelijke 
doorstart) 

ADC? 2016 

Lage Mierde – Richelpad (archeologische begeleiding) ADC? 2016 

Casteren – Kerkstraat (proefsleuven) ?? 2016? 

Heeze – Geldropseweg 40 (proefsleuven) ?? 2016? 

Heeze - De Bulders (proefsleuven) ?? 2016? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 (proefsleuven) ?? 2016? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Booronderzoek in Mierlo 
Foto Carel van den Boom 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Slot 't Groenhuiske in Berlicum gevonden 
Door werkzaamheden aan het Dynamisch Beekdal 
bij Berlicum zijn de afgelopen weken de nodige 
archeologische onderzoeken uitgevoerd. Onder-
zoeken die hebben geleid tot opmerkelijke 
vondsten. Zo stuitten de archeologen van advies-
bureau Raap nabij de Hasseltsedijk in Berlicum op 
de restanten van slot 't Groenhuiske. Een kasteel-
tje dat volgens Theo Danen, voorzitter van de 
Heemkundevereniging De Plaets, waarschijnlijk 
ergens tussen 1200 en 1400 is gebouwd. De 
eerste vermelding ervan is in 1566 als het 
kasteeltje van eigenaar wisselt. 
 

 
Foto geleend van het Brabants Dagblad 

 
Opgraven of niet?  
De vondst ervan is een verrassing. Danen zegt 
eigenlijk te hopen dat de eigenaar van het gebied, 
waterschap Aa en Maas, samen met de provin-
ciaal archeoloog, zal besluiten het kasteel op te 
graven. "Ik ben best benieuwd wat daar precies 
ligt", zegt hij. 
Een andere vondst zou bewijzen dat er op Hers-
eind/Runsdijk al zo'n 1000 jaar voor Christus 
bewoning was. Dat zou blijken uit de vele 
paalsporen die in dit gebied gevonden zijn. De 
ouderdom valt af te leiden uit de vorm waarin de 
boerderijen gebouwd zijn. 
Gebaseerd op een bericht in het Brabants Dagblad 
van 2 oktober 2015.  
 
Opgraving Casteren, Kerkeneind 
In het plangebied Kerkeneind te Casteren vindt de 
komende jaren woninguitbreiding plaats. Dit 
plangebied had op basis van eerder sleuven-
onderzoek en de ligging nabij de verdwenen 
laatmiddeleeuwse kerk van Casteren een hoge 

archeologische verwachting. Bij de opgraving door 
Archol in september werd een waarschijnlijk 
laatmiddeleeuwse hooiberg gevonden maar ook 
bewoningssporen van een boerderij erf uit de 
IJzertijd. Opvallend (en ook schokkend) was dat 
ook in de eerder aangelegde proefsleuf diverse 
paalsporen werden gevonden die echter toentertijd 
niet zijn opgemerkt. Het geeft aan dat de kwaliteit 
van archeologisch onderzoek zit in de mensen die 
in het veld staan en niet in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie. 
 
Romeinse begraafplaats in Helmond 
Op 50 meter van de begraafplaats naast de 
Leonarduskerk aan de Wethouder Ebbenlaan in 
Helmond is een Romeinse begraafplaats uit 
(vermoedelijk) de derde eeuw ontdekt. Studenten 
van de Vrije Universiteit van Amsterdam legden 
een stuk of 11 begraafplekken bloot. In totaal gaat 
het waarschijnlijk om 25 graven.  
In de voornamelijk gele aarde zijn donkere sporen 
te zien. "Er werd in die tijd een soort sloot in een 
vierkant gegraven", legt stadsarcheoloog Theo de 
Jong uit. "Aan 1 van de 4 zijdes kon je dan nog 
naar binnen. Binnen het vierkant werden dan de 
resten gelegd van iemand die was gecremeerd. Er 
omheen zie je 9 donkere rondjes. Daar hebben 
palen gestaan van een soort grafmonument.  
 

 
Theo de Jong geeft uitleg. Foto geleend van het 
Eindhovens Dagblad (Ton van de Meulenhof) 

 
Derde begraafplaats 
Het gaat om de derde Romeinse begraafplaats in 
Helmond. Eerder werden die al blootgelegd in 
Mierlo-Hout (140 graven) en Brandevoort (76 
graven). Toch is deze kleine begraafplaats bijzon-
der, zegt vrijwilliger Henk Goossens van het 
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Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond: 
"De 2 vorige begraafplaatsen werden gevonden in 
een gebied van akkerlanden. Zo midden in de stad 
vind je zoiets niet snel, daar is de grond door 
woningbouw vaak al verstoord." 
 
Opgraving Lierop, Florastraat 
In augustus werd bij een kleinschalige opgraving 
door BAAC aan de Florastraat in Lierop, vlak naast 
de verdwenen laatmiddeleeuwse kerklocatie, in 

een afgegraven perceel nog wel een zeer grote en 
diepe waterput aangesneden. Omdat er bij de 
bouw van de hier geplande twee woningen echter 
niet diep gefundeerd wordt dan een meter, werd 
besloten de waterput te behouden in de grond. 
Aan de hand van botanische resten en C14 
onderzoek wordt nog getracht de waterput te 
dateren. Scherven uit de grote kuil en diverse 
vullingen geven een brede datering van Vroege 
Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd. 

 
 
 
 
 

LEZING: TERUG NAAR DE BASIS: EXPERIMENTELE ARCHEOLOGIE 
CENTRAAL 
Woensdag 9 december 2015 
 
 
Eindhoven Museum is in 2012 voortgekomen uit 
een fusie van Museum Kempenland Eindhoven en 
Het Openlucht Museum Eindhoven (HOME) en 
kent twee collecties. Enerzijds een cultuur-
historische collectie van circa 23.000 objecten en 
het Erfgoedpark in de Genneperparken, waar 
bezoekers via levende geschiedenis het verleden 
van de stad en regio ervaren en beleven. Welke 
plannen heeft de nieuwe directeur Ward Rennen 
(37) met het museum? En wat is zijn visie op beide 
collecties? 
 

 
Van begin tot Eindhoven 
 

Speciaal voor de AWN zal hij tijdens de lezing 
dieper ingaan op zijn plannen voor het Erfgoed-
park en hoe archeologie daar weer een centrale rol 
in moet gaan spelen. Daarbij grijpt hij terug op de 
basis waar vanuit het Erfgoedpark ooit ontstaan is, 
namelijk als archeologisch experiment. Waarbij 
door te doen het verleden wordt ervaren en 
proefondervindelijk kennis wordt opgedaan. 
Teruggrijpen naar de wortels van het Erfgoedpark, 
betekent echter niet dat de experimentele 
archeologische werkwijze van toen één op één 
toegepast kan worden in het hedendaagse 
museumbedrijf. Het publiek van nu heeft andere 
verwachtingen van museumbezoek.  
 
Nieuwe presentatie- en interactievormen zijn nodig 
om de lokale en regionale geschiedenis zichtbaar, 
herkenbaar en beleefbaar te maken voor een 
breed publiek. Eindhoven Museum zoekt een 
antwoord op die vraag door experimentele 
archeologie te verbinden met hedendaagse 
technologische en inhoudelijke ontwikkelingen in 
het archeologisch vakgebied. In zijn lezing gaat 
Rennen verder in op hoe die zoektocht eruit ziet en 
hoe het museum professionele en amateur-
archeologen daarbij wil betrekken 
 
De lezing wordt gehouden op woensdag 9 
december in het Erfgoedhuis Eindhoven en begint 
om 20 uur.  
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NOODONDERZOEK VAN EEN MIDDELEEUWSE NEDERZETTING IN DE 
WIJK JERUZALEM IN TILBURG 
 
 
In juli, augustus en oktober is in Tilburg in de wijk 
Jeruzalem een deel van een nederzetting uit de 
volle middeleeuwen opgegraven. Het onderzoek 
werd uitgevoerd door Diachron UvA en heeft 
vooral ook kunnen plaats vinden dankzij de inzet 
van enkele amateurarcheologen uit Tilburg, leden 
van de AWN-Eindhoven en enkele enthousiaste 
buurtbewoners.  
 
De hulp van al deze mensen was hard nodig. 
Omdat het terrein archeologisch was vrijgegeven 
waren de financiële middelen zeer beperkt. Een 
bureaustudie in het kader van een nieuw bestem-
mingsplan voor grootschalige nieuwbouw in de 
wijk Jeruzalem had uitgewezen dat op het bewuste 
terrein een fabriek had gestaan en wellicht door de 
bouw en sloop ervan grotendeels verstoord was. 
Verkennend booronderzoek leek dit ook te beves-
tigen. Dit alles was reden om af te zien van een 
controle in de vorm van proefsleuven. Groot was 
dan ook de verbazing toen tijdens sanerings-
werken en het latere archeologische veldwerk 
bleek dat grote delen van het terrein onverstoord 
waren en er onder een circa 1 meter dik akkerdek 
een goed bewaarde middeleeuwse nederzetting 
lag.  
 

 
Afbeelding 1. Gecoupeerde sporen van drie over elkaar 
gelegen boerderijplattegronden. 

 
In opdracht van de gemeente Tilburg heeft 
Diachron UvA in juli en augustus in een paar fasen 
het meest bedreigde deel van het plangebied 
onderzocht, zoals gezegd met talrijke helpende 
handen. Dankzij de extra financiën en steun van 
de ontwikkelaars Tiwos en Triborgh kon 

aansluitend in oktober een deel van het plangebied 
worden opgegraven dat begin volgend jaar gaat 
bebouwd worden.  
De middeleeuwse nederzetting ligt op het oostelijk 
uiteinde van een smalle dekzandrug tussen het 
brede dal van de Leije in het zuiden en een oud 
erosiedal op de plaats van de huidige Piushaven in 
het noorden. Van de nederzetting is inmiddels een 
gebied van circa 120 bij 70 meter onderzocht.  
Tot nu toe zijn vijf of zes boerenerven opgegraven, 
waarbij op enkele erven het hoofdgebouw twee tot 
drie keer herbouwd is. Het vondstmateriaal bestaat 
vrijwel uitsluitend uit aardewerkscherven, voorna-
melijk zgn. Maaslands wit, roodbeschilderd aarde-
werk, Paffrath aardewerk, enkele fragmenten 
Elmpter aardewerk en protosteengoed. Dat levert 
een voorlopige datering van de bewoning in de 
12e en eerste helft 13e eeuw op.  
 

 
Afbeelding 2. Couperen van de sporen door vrijwilligers 
in de zuidoosthoek van de opgraving. 

 
De bebouwing op de erven lijkt een lint te vormen 
dat pal tegen de noordelijke rand van het oude 
erosiedal aan ligt. Zowel in het oosten als in het 
westen is de begrenzing van de bewoning nog niet 
vastgesteld. Aan de oostzijde is het uiteinde van 
de dekzandrug bijna bereikt en is de beschikbare 
ruimte voor bewoning verder beperkt. Naar het 
westen toe is deze ruimte er wel en de intrigerende 
vraag is dan ook hoeveel verder het middeleeuwse 
bouwlint hier heeft doorgelopen. Wat verder ook 
opvalt, is dat de boerderijen telkens op dezelfde 
plaats herbouwd zijn wat kan duiden op 
ruimtegebrek.  
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De specifieke landschappelijke setting van de 
nederzetting in een smalle zone (vandaar het 
ruimtegebrek) op de rand van een laagte doet 
vermoeden dat we te maken hebben met een 
middeleeuwse nederzetting die bewust hier is 
gevestigd. Verder betreft het mogelijk ook een 
verplaatsing van oudere bewoning (9e-11e eeuw?) 
van een ander, wellicht hoger deel van de 
dekzandrug toen men in de 12e eeuw het land-
schap efficiënter ging inrichten met maximale 
ruimte voor de aanleg van akkers. Uiteindelijk is 
men in de loop van de 13e eeuw opnieuw 
vertrokken naar een voorlopig nog onbekende 
locatie. Mogelijk dat deze verplaatsing ook 
verband hield met een (nieuwe) uitbreiding van het 
akkerareaal. In elk geval heeft men na verloop van 
tijd de akkers uitgebreid over het oude neder-
zettingsterrein tot in het lage dal van de huidige 
Piushaven.  
 

 
Afbeelding 3. Aanleggen en documenteren van een 
werkput langs de Caspar Houbenstraat. 

 

De laatste jaren zijn verschillende (vroeg)-
middeleeuwse nederzettingen opgegraven in Til-
burg maar deze in de wijk Jeruzalem is de eerste 
in het centrum van de stad. Het huidige Tilburg is 
zoals bekend ontstaan uit een conglomeraat van 
gehuchten of zogenaamde herdgangen. Het 
weinige dat we weten van het ontstaan van de 
historisch bekende herdgangen lijkt er op te wijzen 
dat de bewoning in sommige van deze gehuchten 
opklimt tot in de 12e en 13e eeuw, al dan niet nog 
vooraf gegaan door een oudere voorganger op 
een nabij gelegen plaats. Op de plaats of in de 
directe omgeving van de nu deels onderzochte 
nederzetting in de wijk Jeruzalem kennen we geen 
historisch bekende opvolger.  
 
Een voorlopige algemene conclusie zou dan 
kunnen luiden dat er naast de historisch bekende 
laatmiddeleeuwse herdgangen en gehuchten waar 
Tilburg uit ontstaan is, er tot nu toe onbekende 
gehuchten in het huidige centrum van de stad 
hebben bestaan die in loop van de 13e eeuw zijn 
verlaten en verder niet in de historische teksten 
terecht zijn gekomen.  
De komende tijd worden zowel het gebied van de 
huidige nederzetting in westelijke richting en het 
hoge deel van de dekzandrug nog verder 
onderzocht. Zo kan onder andere gekeken worden 
in hoeverre het huidige interpretatie- en 
ontwikkelingsmodel voor dit gebied hout snijdt. 
Wat aanvankelijk een klein archeologisch drama 
leek te worden, belooft dankzij de inzet van velen 
nog een aardig archeologisch verhaal voor Tilburg 
te gaan opleveren.  
 
G. van den Eynde (Tilburg), B. ter Steege 
(DIACHRON) en Fr. van Nuenen (Tilburg). 
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DE HUIZEN VAN HILDE EN TSAAR PETER DE GROTE. 
 

 
Het was een heerlijk en leerzaam dagje uit naar 
Zaandam en Castricum. In Zaandam was het 
hoofddoel het Tsaar Peter huisje, het nederige 
logeeradres van de beroemde Russische Tsaar 
Peter de Grote, die in de zeventiende eeuw 
persoonlijk naar onze Republiek kwam om kennis 
van de nieuwste technologieën op te doen. Hoewel 
zijn verblijf niet veel langer dan een week duurde 
heeft men het houten huisje altijd gekoesterd.  
 

 
Interieur Tsaar Peter huisje (Zaandam). 

 
Door de venige bodem is het behoorlijk scheef 
gezakt, zodat ons binnen een licht gevoel van 
zeeziekte overviel. Dat we het tijdens de wandeling 
door de stad nog steeds groen voor ogen zagen 
lag echter aan de zeer kenmerkende kleur van de 
huizen: zeker vijftig tinten groen…. De poging van 
de voor de oorlog gevluchte Franse impressionist 
Monnet om ook eens lichtblauw te proberen, 
mocht rekenen op een zeer beperkt succes.  
 
Het tweede doel van de dag lag in Castricum, het 
pas geopende “Huis van Hilde”, genoemd naar de 
naam die archeologen aan de vrouwelijke 
skeletresten van een laat Romeinse dame hebben 
gegeven. Met het huis van Hilde poogt de 
provincie Noord-Holland haar archeologisch depot 
voor het publiek toegankelijk te maken. En met 
succes: in het architectonische hoogstandje wordt 
een museale uitstraling gerealiseerd, waarbij de 
archeologische topvondsten uit de provincie te 
bewonderen zijn. Alles wordt overzichtelijk in een 

chronologische volgorde gepresenteerd, met als 
ware blikvangers de gezichtsreconstructies 
(waarvan Hilde er een is) van diverse voorvaderen. 
Volgens de huidige opvattingen wordt de 
boodschap over het belang van de archeologie op 
een kindvriendelijke manier overgebracht, waarbij 
sommige speeltje ook volwassenen lang 
fascineren. Wie wil weten wat dat was moet maar 
een keer zelf gaan…. 
 

 
Gestapelde Zaanse huisje in groen en Monnet-blauw 
(Zaandam). 

 

 
Het Provinciaal depot “Huis van Hilde” (Castricum). 

 
Peter Seinen  
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RO-BELEID 
 
 
Werkbezoek gedeputeerde Henri Swinkels 
Op 4 november krijgen we de gedeputeerde Leef-
baarheid en Cultuur, Henri Swinkels, op bezoek. 
‘We’ zijn in dit geval AVKP en de heemkunde-
kringen van Schijndel en St Oedenrode. We gaan 
de gedeputeerde en een aantal ambtenaren een 
rondleiding geven door het Dommeldal. Het wordt 
een route langs een landgoed, een in verval zijnde 
monumentale boerderij, bolle akkers en open 
akkerlandschap, historische landschapselementen 
en aardkundige waarden en gebieden met 
archeologische waarden. Daarbij gaat het om 
bewoningssporen uit de prehistorie, de Romeinse 
tijd, een voormalig middeleeuws slotje en een 
voormalig kerkje  
Het zijn stuk voor stuk elementen die karakteristiek 
zijn voor de geschiedenis van dit gebied en waar 
we zuinig op moeten zijn. Wat wij die middag 
willen laten zien is de geleidelijke en vaak nau-
welijks zichtbare aantasting van die in het land-
schap gelegen waarden. Vooraf en ter plekke gaan 
we dat toelichten met als doel een bewustwording 
bij de provincie en discussie over het provinciale 
Erfgoedbeleid. Het gebied dat we bezoeken staat 
als geheel op de provinciale Cultuurhistorische 
Waardenkaart. De route met al toelichtingen zullen 
we plaatsten op onze website en in een volgende 
Actueel doen we verslag van dit werkbezoek.  
 
Handreiking “Kracht van de archeologie-
vrijwilliger”  
Gemeenten kunnen voor hun archeologiebeleid 
veel baat hebben van vrijwilligers. Maar welke 
taken kunnen door vrijwilligers worden gedaan en 
welke middelen zijn daarvoor nodig?  
In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE) heeft de AWN hiervoor een 
handreiking voor gemeenten geschreven. Er wordt 
in uitgelegd wat vrijwilligers kunnen doen voor het 
archeologiebeleid, bij vergunningen, toezicht en 
handhaving,wat hun bijdragen kunnen zijn bij 
archeologisch onderzoek en bij publieksbereik en 
educatie. De gemeente kan op haar beurt de 
vrijwilligers op tal van manieren ondersteunen, 
zodat zij hun werk nog beter kunnen doen. Ook dat 
beschrijft deze handreiking 

Deze publicatie is bedoeld voor gemeente-
ambtenaren en beleidsmakers die te maken 
hebben met vrijwilligers in de archeologie. Maar 
ook als AVKP zelf en heemkundekringen kunnen 
we hier ons voordeel mee doen. We kunnen er zelf 
inspiratie uit halen en gemeenten wijzen op deze 
handreiking. 
 

 
 
De handreiking kan als pdf worden gedownload 
www.archeologieinnederland.nl/de-kracht-van-
vrijwilligers  
Als afdeling zullen we via de RCE ook een gedrukt 
exemplaar ontvangen om aan gemeenten te 
kunnen tonen. 
 
Tonnie van de Rijdt 

  

http://www.archeologieinnederland.nl/de-kracht-van-vrijwilligers
http://www.archeologieinnederland.nl/de-kracht-van-vrijwilligers
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VERSLAG ARCHEOLOOP MAASTRICHT ONDER- & BOVENGRONDS 
Erg skôn, verekes kauw 
 
Voor de Archeoloop op zaterdag 10 oktober 
hadden zich 23 mensen aangemeld. Dat is een 
grote opkomst en het beloofde dan ook een 
boeiende dag te worden. Om 8 uur verzamelden 
wij ons voor het vertrek naar de eerste 
bestemming, de Jezuïtenberg in Maastricht, de 
mooist bewerkte kalksteengroeve ter wereld. 
Tijdens de rondleiding van 1,5 uur vertelde de gids 
ons over de ontginning van de groeve welke plaats 
vond in de periode 1704 en 1880. De zwarte 
plekken in het plafond laten nog zien waar de 
olielampjes hebben gehangen die de arbeiders 
voorzagen van licht bij het uithakken van de 
kalksteen. De totale lengte van de gangen bedroeg 
150 km maar vanwege instorting is niet alles meer 
toegankelijk. Ook vertelde de gids ons dat voor de 
studenten van de Jezuïtenorde de woensdag een 
verplichte vrije dag was en zij die dag gebruikten 
om in houtskool op te wanden te tekenen, 
waaronder hun eigen afbeelding van het gelaat. Er 
zijn een groot aantal reliëfs en beelden in de 
wanden en er is zelfs een alhambra, compleet met 
fontein en vijver, Christus naast Boeddha en het 
hoofd van Rames II. In 1968 vertrokken de 
Jezuïten uit Maastricht. In 1954 werd een gedeelte 
van de Sint Pietersberg voor de NAVO  afgesloten 
om als cruciale post te dienen in de wapenwedloop 
met de Russen. Er werd een volledige stad 
gebouwd waar militairen in het geheim het 
Europese luchtruim in de gaten hielden. 

 
Fort St. Pieter  
Een wandeling door het Jekerdal bracht ons bij het 
Fort St. Pieter waar een andere gids ons 
opwachtte. Het fort werd gebouwd in 1701-1702  in 
opdracht van de militaire commandant van 
Maastricht ter verdediging van de zuidelijke 
vestingmuren van Maastricht. Het fort is in een 
vijfhoek gebouwd en bestaat uit lange donkere 
gangen met een waterput en aan de buitenkant 
rond de galerij schietgaten waarmee naar 3 
richtingen kon worden geschoten. Boven bevindt 
zich de kanonnengalerij waar we uitleg kregen 

over de werking van de enorme  kanonnen. 

 
Kazematten 
Na de lunch wandelden we naar de laatste 
bestemming, de kazematten van Maastricht, een 
verdedigingsstelsel dat Maastricht omringde en 
verschillende oudere forten en vestingwerken met 
elkaar verbond. Het stelsel kwam tot stand tussen 
1773 en 1777 en heeft 14 km lange gangen. De 
verdedigingslinie bestaat uit bastions, lunetten en 
droge grachten en het netwerk van tunnels diende 
om de communicatie tussen de verschillende 
onderdelen van het fort beter te laten verlopen. 
De soldaten in deze gangen “luisterden” of de 
vijand probeerde de verdedigingswerken te 
ondermijnen en gingen dan ondergronds in de 
tegenaanval. Koning Willem II maakte in 1867 een 
einde aan Maastricht als vestingstad waarna vele 
verdedigingswerken werden gesloopt. Tijdens de 
2e wereldoorlog fungeerden de kazematten als 
schuilkelder voor meer dan 25.000 mensen en ook 
in de jaren 1960, midden in de koude oorlog, 
werden opnieuw enkele schuilkelders in de 
kazematten ingericht. 

 
Deze prachtige dag bracht ons bij een plaatselijke 
cafeetje waar we nog een drankje nuttigden. 
 
Ineke Krugers, foto’s Carel van den Boom 
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VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Verwerkt verleden 
Helmond vanaf prehistorie tot nieuwe tijd 
Schrijvers. Theo de Jong, archeoloog van 
Helmond, Sem Peters en Ivo Vossen.  
 
In dit boek is voor de eerste keer de 
bewoningsgeschiedenis van Helmond inzichtelijk 
gemaakt. Op chronologische wijze worden 
ondergrond,  de ligging en aard beschreven van: 

 Bewoningssporen 

 Vondsten 

 Voeding 

 Natuurlijke omgeving 
Ook worden bodemvondsten uit Helmond 
afgebeeld. 
 
De Arnhemse Gasfabriek onderzocht 
Artikel uit Westerheem jaargang 64 augustus 
2015. 
Rondom de Stad gemeente archeologie in 
Arnhem. Archeologisch onderzoek op een 
gasfabrieksterrein. 
Jos van Dalfsen. 

 
Gasfabrieken hebben een grote rol gespeeld in de 
industriële tijd waarin de maatschappij sterk 
veranderd. In Nederland hebben 200 gasfabrieken 
gestaan waarvan er tussen 2005 en 2015  in totaal 
148 gesaneerd zijn. 
Dit artikel probeert een antwoord te geven op de 
vraag naar het belang van industriële archeologie   
en de toegevoegde waarde van archeologisch 
onderzoek bij goed gedocumenteerde objecten 
zoals een gasfabriek.   
Lezenswaardig gezien de eigen ondergrond van 
de AVKP huisvesting. 
 
Carel van den Boom 
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WAARVOOR BEN JE AWN-LID? 
 
 
Lezingen zijn in het Erfgoedhuis voor iedereen 
toegankelijk. En als ja als vrijwilliger mee wilt 
werken kan dat ook als je geen AVKP / AWN-lid 
bent. Waarom zou je dan nog lid worden en 
contributie betalen? Het is een vraag die we als 
AVKP-bestuur krijgen maar zeker ook op meer 
plaatsen speelt. Als AVKP bestuur willen we die 
vraag graag oppakken en er samen met jullie als 
leden een antwoord op kunnen geven. Binnen het 
bestuur hebben we al een eerste lijstje gemaakt en 
we nodigen jullie graag uit daarop te reageren.  
 
Voordelen van een AWN-lidmaatschap zijn 
bijvoorbeeld: 
- abonnement op Westerheem; 
- mogelijkheid tot deelname aan landelijke 

studiedagen, archeologische werkweken e.d.  
- verzekering bij deelname aan archeologische 

outdoor activiteiten; 
- platform / gelegenheid tot het doen van 

vakpublicaties / verslagen in Westerheem; 
- onderdeel van de Archeo-Community” 

(communicatie, congressen, etc.) 
 
Als AWN-lid ben je tevens lid van een lokale 
archeologische vereniging (AVKP) en dat bied je: 
- actuele informatie over de archeologie in deze 

regio (door nieuwsflitsen /AVKP actueel); 
- lezingen, excursies, Archeoloop en andere 

activiteiten.  
- de basiscursus en de vele mogelijkheden om 

je al doende te bekwamen in vondstverwerking 
en archeologisch onderzoek 

- en ook zeker belangrijk: de contacten met 
anderen met eenzelfde interesse en de 
gezelligheid. 

Voor een aantal activiteiten moet je wel is waar 
ook zelf betalen en kunnen soms ook niet leden 

deelnemen, maar zonder vereniging zouden die 
activiteiten er niet zijn. 
 
Je lidmaatschap heeft ook een breder belang. Het 
is een ondersteuning van de maatschappelijke 
relevantie van archeologie en draagt bij aan 
bescherming van ons erfgoed. Omdat wij een 
vereniging zijn, zijn we landelijk een gespreks-
partner voor het Rijk en als afdelingen voor 
gemeenten en provincies. We maken ons sterk 
voor een goed archeologiebeleid op al die niveaus. 
Dat die rol belangrijk is en resultaat heeft is de 
afgelopen jaren wel gebleken. Voor individuele 
leden zal dat veel minder zichtbaar zijn, zeker 
waar het gaat om het landelijk beleid. Maar dat de 
bijdragen van vrijwilligers voor de archeologie 
erkend en gewaardeerd worden, is onmiskenbaar 
een verdienste van de AWN 
 
Blijft natuurlijk de vraag, is dat alles de contributie 
waard? Bieden we als AWN onze leden wat zij 
willen? Heb je voor dit alles een landelijke 
vereniging nodig en wat kost dat? Het landelijke 
bestuur, waar ik dus ook voorzitter van ben, is zich 
dit soort vragen terdege bewust. De komende 
maanden gaat het landelijk bestuur op bezoek bij 
alle afdelingen. Er zal dan gezamenlijk gekeken 
worden naar wat de afdeling nu doet en wat die in 
de toekomst graag zou willen, welke bijdragen 
vanuit de landelijke vereniging daarvoor gewenst 
zijn en hoe de beschikbare financiële middelen het 
best benut kunnen worden. We komen hier dus 
zeker op terug maar horen nu al graag jullie 
reacties. 
 
Tonnie van de Rijdt 

 

 

Rondleiding in het Erfgoedhuis door Ben van den Broek, foto Laurens Mulkens 


