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ACTIVITEITENKALENDER 
 
FEBRUARI 
Do 4 Excursie Haarlem (pag 3) 
Wo 17 Lezing Rob Schlooz (pag 3) 
 
MAART 
Wo 16 Jaarvergadering AVKP 
 

APRIL 
Za 9 Jaarvergadering AWN in Erfgoedhuis 
 
Over de activiteiten met:  
een ster* staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
drie sterren*** datum onder voorbehoud 

 

WIST U DAT... 
 
 

... u binnenkort met een paard door middeleeuws Eindhoven kunt rijden... 

... althans als u mee helpt de stad en de woningen vorm te geven... 

... u daarom op 17 februari van harte welkom bent om te komen kijken en luisteren naar Rob Schlootz. 

... we tijdens de jaarvergadering met u in gesprek willen gaan  

... we met u de visie en het beleid voor AVKP en voor AWN landelijk willen bespreken 

... of wel ‘waar staan voor en waar gaan we voor’ 

... dat we hiervoor een paar goede vragen aan het voorbereiden zijn 

... u daarom op 16 maart van harte welkom bent om uw mening te geven en mee te denken 

... we de jaarvergadering zoals gebruikelijk afsluiten met een hapje en een drankje. 

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: 2016

Januari Januari Januari Januari

Wk Wk Wk Wk

1 2 3 4

Ma 4  11 18  25

Di 5  12 19 26  

Wo 6 Nieuwjaarsborrel 13 20 Bestuursvergadering 27

Do 7 14 21 28  

Vr 8 15  22 29  

Za 9 16  23 AVKP Regiodag 30  

Zo 10  17 Archeoloop 24 31  

Februari Februari Februari Februari

Wk Wk Wk Wk

5 6 7 8

Ma 1 8  15 22

Di 2  9 16 23

Wo 3  10 17 Lezing Rob Schlooz 24

Do 4 Excursie Haarlem 11 18 25

Vr 5 12 19 26

Za 6 13 20 27

Zo 7 14 21 28

Februari/Maart Maart Maart Maart

Wk Wk Wk Wk

9 10 11 12

Ma 29 7  14 21

Di 1 8  15 22

Wo 2 Bestuursvergadering 9 16 ALV AVKP 23

Do 3  10 17 24

Vr 4  11 18 25

Za 5 12 19 26

Zo 6 13 20  27

Maart/April April April April

Wk Wk Wk Wk

13 14 15 16

Ma 28  4 11 18

Di 29  5 12 19

Wo 30 6 13 20

Do 31  7  14 21

Vr 1 8  15 22

Za 2 9 ALV AWN 16 23

Zo 3  10 17 24

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines

in het Erfgoedhuis
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
17 februari Historisch Eindhoven als game 
Ron Schlooz heeft onderzocht of het mogelijkheid 
is om historisch Eindhoven weer te geven via 
computerbeelden. En dat is gelukt. Hij wil er nu 
een game van gaan maken. Met de game wil Rob 
bijdragen aan twee AWN-missies: het bijdragen 
aan de kennis over het archeologisch erfgoed en 
het uitdragen van die kennis en het bevorderen 
van betrokkenheid van de bevolking, als ambassa-
deurs voor de archeologie. 
Voor de uitwerking is Rob op zoek naar mensen 
die mee willen denken over het verhaal en de 
(historische) achtergrond. En iemand die de 
projectsturing op zich wil nemen.  
Rob nodigt iedereen uit om op 17 februari mee te 
denken en laat ter inspiratie veel voorbeelden zien. 

De bijeenkomst begint om 20 uur in het 
Erfgoedhuis Eindhoven en is vrij toegangelijk. 
 

Excursie 
4 februari: Haarlem  
Bezoek aan de opgraving in de “Sint Bavo”, op 
donderdag 4 februari met een rondleiding van Sem 
Peeters. Verder wordt een bezoek gebracht aan 
het Archeologisch Museum, de Archeologische 
dienst. Indien mogelijk wordt een lezing gegeven 
door Erik Weber van de Archeologische 
Werkgroep over de opgraving van kasteel Ter 
Kleef. En afgesloten met een korte rondwandeling 
door de stad, via Bakenessergracht, Spaarne, 
Teylers Museum (bezoek?), Damstraat, Grote 
Markt. Aanmelden was mogelijk tot 8 januari.  

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
 
Bewegwijzering en parkeren bij Erfgoedhuis 
Het Eindhovense Erfgoedhuis staat op een mooie 
plek aan de rand van het centrum van Eindhoven 
maar is voor velen nog steeds moeilijk te vinden. 
Begin januari is langs de Nachtegaallaan en op het 
terrein een bewegwijzering geplaatst, waarop ook 
het nieuwe logo staat afgebeeld. Dit zal helpen het 
Erfgoedhuis te vinden. 
Het parkeren met de auto achter het grote witte 
hekwerk is voortaan alleen toegestaan voor 
sommige personeelsleden van de gemeente 
Eindhoven (die er voor moeten betalen). Ook 
bezoek voor het Erfgoedhuis mag hier niet meer 
parkeren. Dat kan wel op een groot nabijgelegen 
terrein maar dat kan niet gratis (betalen met 
muntgeld). Waarschuwing: er wordt intensief 
gecontroleerd door parkeerwachters. 
 
Nieuwe ArcheoHotspots  
In januari is in Utrecht de 
vierde archeologische hot-
spot van Nederland 
geopend. Deze is geves-
tigd in het Universiteits-
museum van Utrecht.  
De andere drie zijn in 
Amsterdam (Allard Pierson 

Museum), ’s-Hertogenbosch (Tuighuis) en Eind-
hoven (Erfgoedhuis). Komende tijd worden ook in 
Arnhem en in Nijmegen ArcheoHotspots geopend. 
 
Kasteel van Eindhoven in 3d 
Vrijwilliger Rob Schlooz is begonnen met de pro-
ductie van een virtuele 3-dimensionele recon-
structie van het Kasteel van Eindhoven (omstreeks 
1550). Uitgangspunt is de fraaie maquette die in 
het Erfgoedhuis staat opgesteld. Het gaat niet 
alleen om de buitenkant van het kasteel, ook 
inpandig kan er op basis van archeologische en 
historische gegevens worden gereconstrueerd. Zo 
zijn de plekken van de kelder, de kapel en de 
keuken bekend. Voor de virtuele inrichting moet 
nog onderzoek worden gedaan zodat de recon-
structie zo verantwoord als mogelijk kan worden 
uitgevoerd. Hoe zag bijvoorbeeld het meubilair 
(stoelen, tafels, kasten) er in de zestiende eeuw 
uit? En hoe de keuken? Vrijwilligers die aan dit 
onderzoek mee willen helpen kunnen zich op 
woensdagavonden melden bij Nico Arts. 
 
Nieuwe vondsten 
Vaak worden in het Erfgoedhuis door archeo-
logische vrijwilligers nieuwe archeologische vond-
sten gemeld. Afgelopen tijd waren dat onder meer 
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een bronzen hielbijl uit het noorden van gemeente 
Eindhoven, een bronzen speerpunt uit Gemert en 
een nieuwe vindplaats uit de Romeinse tijd en 
vroege en volle middeleeuwen in het oosten van 
gemeente Eindhoven. Deze vondsten worden 
geregistreerd in het archeologisch archief van 
gemeente Eindhoven. Wanneer het landelijke 
Archis weer naar behoren werkt zullen de gege-
vens ter zijne tijd ook daar geregistreerd worden. 
 
Tijdelijke tentoonstellingen 
Op initiatief van AWN-lid Theo van der Vleuten 
zullen in het Erfgoedhuis eenvoudige tijdelijke 
kleinschalige tentoonstellingen worden ingericht 
die elk zo’ n 2 maanden blijven staan. Het zal tel-
kens gaan over een bepaald thema waarbij 
vondstmateriaal wordt gebruikt uit het archeolo-
gisch depot van de gemeente Eindhoven. Voor-
beelden zijn: kinderspeelgoed, wapentuig, medisch 
gerei en bouwmateriaal. Meer ideeën zijn welkom. 
De eerste tentoonstelling zal eind februari worden 
ingericht.  
 
Archeoloog Jos Deeben 
overleden 
In de avond van 25 november 
2015 overleed op 60-jarige 
leeftijd Jos Deeben. De dag 
erna hoorden de Nederlandse 
archeologen dit tragische 
nieuws bij de opening van het 
landelijke archeologische con-
gres ‘Reuvensdagen’ in 
Zwolle.  
 

Jos was hoofd Archeologie van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Hij is geboren 
in Eindhoven en groeide op in Geldrop. Als 
archeologisch vrijwilliger voerde hij samen met 
groenteboer Piet Derks (1928-2002) en Wijnand 
van der Sanden (thans provinciaal archeoloog van 
Drenthe) op jonge leeftijd tal van veldverkenningen 
uit in de regio, ook in Eindhoven. Tijdens de aan-
leg van de wijk Geestenberg in Eindhoven verza-
melden zij begin jaren 70 veel potscherven uit de 
ijzertijd. Jos werkte ook mee aan een opgraving op 
de Heesterakkers in het noorden van Eindhoven 
en vele jaren lang aan een opgraving van 
steentijd-nederzettingen in Westelbeers. Daar 
raakte hij bevriend met enkele andere archeolo-
gische vrijwilligers. Een aantal van hen is samen 
met Jos archeologie gaan studeren aan de 
Universiteit van Amsterdam. Samen raakten zij in 
Amsterdam bekend als ‘the Southeners’ en lande-
lijk onder de geuzennaam ‘Kempenbende.’  
 
Vanouds richtte Jos zich op het onderzoek van de 
steentijd in het zuiden van Nederland. Hij publi-
ceerde veel, onder andere samen met Nico Arts. 
Jos stond bekend vanwege zijn onorthodoxe 
manier van handelen en zijn gruwelijke hekel aan 
bureaucratie. De druk bezochte uitvaartdienst vond 
plaats op de Kapelberg bij Leenderstrijp, een plek 
waar hij zo van hield. Hij ligt begraven in 
begraafplaats Eikenhof te Valkenswaard, dicht bij 
zijn oude vriend Piet Derks. 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende 
instantie 

(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Nuenen – HOV Europalaan (archeologische 
begeleiding) 

VUhbs Nov. 2015-2016 

Valkenswaard – Zeelberg (proefsleuven) ADC Januari 2016 

Bergeijk – Beukenhof (proefsleuven met doorstart) ?? 2016 

Heeze - De Bulders (proefsleuven) ?? Februari – maart 
2016 

Vessem – De Donk (proefsleuven) ?? Voorjaar 2016 

Son – Betonson (opgraving) ?? 2016 

Geldrop- Spoorzone (proefsleuven) Grontmij? Voorjaar 2016? 

Gemert - Fitland (proefsleuven) ?? 2016 

Knegsel – Dorpshart (proefsleuven) ?? 2016 

Spoordonk – Kleine Beerze (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2016 

Cranendonck - Buulder Aa (archeologische 
begeleiding) 

RAAP 2016 

Oirschot – Beerseweg 9 (proefsleuven) ?? 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? 

Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 
(proefsleuven) 

?? 2016? 

 
 
 
 
 
 
 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Noodonderzoek door AVKP bij Heeze–
Toversnest 
Op 30 december 2015 werd door een twintigtal 
vrijwilligers van de Heemkundekring Heeze-
Leende-Zesgehuchten en de Archeologisch Ver-
eniging Kempen- en Peelland een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd bij de fundamenten van het 
voormalige Liefdesgesticht St. Nicasius, later ge-
meenschapscentrum “D’n Toversnest”. Het onder-
zoek werd gedaan onder leiding van de regio-
archeoloog Ria Berkvens (Omgevingsdienst Zuid-

Oost-Brabant). Het onderzoek kon worden 
uitgevoerd omdat er een melding was gedaan van 
een onbekende kelder bij het sloopwerk. Bij het 
zogenaamde veldwerk werd een wirwar aan fun-
damenten uit de beginfase en latere verbouwingen 
van het liefdes-gesticht gevonden. Ook werden 
een put en enkele zinkputten gelokaliseerd. Met 
name de zware gemetselde fundamenten van het 
oorspronkelijk liefdesgesticht en de kleine kelder 
riepen vraagtekens op. 
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Op 31 december werd nog uitvoerig archief-
onderzoek gedaan in het gemeentehuis en werd 
met name studie gemaakt van de nog beschikbare 
bouwtekeningen uit 1952. Met name de tekening 
van de bestaande toestand in 1952 verschafte veel 
duidelijkheid. Op dat moment was er inderdaad 
aan de achterzijde van het gebouw nog een kleine 
kelder. Op de bouwtekeningen voor de verbouw en 
deels nieuwbouw van het bejaardentehuis annex 
klooster kwam deze kelder niet meer voor. Hij 
moet toen zijn opgevuld. Ook bleek, dat de fun-
damenten bij de bouw in 1881 zo zwaar waren 
uitgevoerd. De wirwar van andere fundamenten 
zijn met name afkomstig van de latere verbou-
wingen in 1964 en 1978. Bestudering van de 
tekeningen leverde ook nog wat extra informatie 
op over muurresten van de kerktoren van de in 
1933 gesloopte Waterstaatskerk die nog in het 
gebouw aanwezig zijn. 
 

 
Impressie van het onderzoek in Heeze, 30 december ‘15 
 

Na uitvoerig overleg met Ria Berkvens werd op 4 
januari 2016 besloten, dat de sloopwerkzaam-
heden mogen doorgaan. De vrijwilligers krijgen 
later ook nog een keer de gelegenheid om mee te 
kijken wanneer diepere sleuven voor de nieuwe 
funderingen moeten worden gemaakt. Omdat het 
gebouw en zijn directe omgeving nooit echt 
uitvoerig is beschreven, is afgesproken dat de 
vrijwilliger cultuurhistorie van de gemeente Heeze-

Leende (tevens lid Heemkundekring) de bouw-
geschiedenis en gebruik van het voormalig 
liefdesgesticht met school in een rapport voor nu 
en het nageslacht zal vastleggen. Daarbij zal ook 
de situatie 1832 worden beschreven. 
 

 
Impressie van het onderzoek in Heeze, 30 december ‘15 
 

In het rapport zullen ook de resultaten van het 
veldonderzoek worden opgenomen. Omdat het 
archief van de gemeente Heeze bij een brand in 
1943 tijdens WO II grotendeels verloren is gegaan, 
zal de gemeente kijken of er in het parochiearchief 
nog relevante aanvullende gegevens beschikbaar 
zijn.  
Jo Shiffelers, Heeze 
 
Romeinse graven en middeleeuwse bewoning 
onder De Zwaan in Son 
Bij archeologisch onderzoek in het centrum van 
Son zijn in november 2015 Romeinse begravingen 
en sporen van een middeleeuwse nederzetting 
aangesneden. Opgraving van de resten was 
noodzakelijk vanwege uitbreiding van de zalen bij 
café De Zwaan. De plek is bijzonder omdat deze 
direct gelegen is naast de laatmiddeleeuwse 
kerktoren van Son. Het schip van de kerk is eind 
19

e
 eeuw ingestort en afgebroken. De begraaf-

plaats in en rond de kerk, waar sinds de Late 
Middeleeuwen mensen werden begraven, raakte 
rond 1850 in onbruik. De begraven mensen liggen 
hier echter nog steeds onder het kerkplein, wat 
ook bleek uit de opgravingen bij de Zwaan. Hier 
werd namelijk de kerkhofmuur en een deel 
hierbinnen opgegraven waarbij diverse begra-
vingen al direct tevoorschijn kwamen.  
 
Bijzonder bij de opgravingen was de onverwachte 
vondst van twee (overblijfselen) van Romeinse 
crematiegraven. In die tijd werden mensen ver-
brand en werden de verbrande botresten vaak 
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samen met bijgiften in een kuil onder een kleine 
grafheuvel geplaatst. Een van deze grafheuveltjes 
is ook nog teruggevonden in de vorm van een 
grafgreppel. In één van de graven werd nog een 
aardewerken ‘kruikje’ aangetroffen, zie de foto 
hieronder.  
 

 
Aardewerken kruikje 

 
Er zijn drie waterputten aangetroffen, waarvan 
twee grotendeels nog onder de weg Kerkplein 
liggen. Deze zijn niet opgegraven omdat ze verder 
niet door de bouw verstoord worden. Midden in de 
bouwput van de Zwaan werd een grote middel-
eeuwse waterput gevonden, die gemaakt was van 
een uitgeholde boomstam van een eik (zie foto 
hieronder). De boomstam is aan tenminste één 
zijde tijdens zijn gebruik gerepareerd met een 
aantal planken en balken. Deze is waarschijnlijk in 

onbruik geraakt omdat er op meerdere plaatsen 
lekkages ontstonden waardoor de put vol liep met 
zand. Rond de waterput zijn sporen van 
waarschijnlijk een boerderij gevonden die lijkt te 
dateren uit de 13

e
 eeuw. 

 

 
Grote middeleeuwse waterput van een uitgeholde 
boomstam van een eik 

 
De middeleeuwse sporen liggen allemaal op een 
dik stuifzandpakket zo’n circa een halve meter. De 
Romeinse sporen zitten hier grotendeels onder. Dit 
wijst erop dat het hier in Son flink is gaan stuiven 
na de Romeinse tijd waarbij dit eerder vrij laag 
gelegen gebied waar later de kerk werd gebouwd, 
is opgehoogd.  
Ria Berkvens 

 
 
 
 
 

ARCHEOLOOP OP 17 JANUARI 2016: TOTERFOUT EN HALVE MIJL. 
 
 
Naamgeving 
Toterfout. Heemkundigen hebben er geen goed 
antwoord op. Het zou een verbastering van 'Dode-
vaart' of 'Tot de voort' kunnen zijn, wat dat dan ook 
betekenen moge. Halfmijl, ofwel 'Halve Mijl', zou 
'halve' duiden op lugubere, afgelegen oorden. Het 
woord mijl kan afkomstig zijn van het middel-

eeuwse 'banmile = rechtsgebied'; in het Franse 
woordje 'banlieu' (buitenwijk) zou 'lieu' mijl 
betekenen. 
 
In 1845 ontdekte de schoolmeester en beminnaar 
der oudheid Petrus Norbertus Panken de begraaf-
plaats Toterfout Halve Mijl en onderzocht en 
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beschreef deze vluchtig. Op de late namiddag van 
vrijdag de dertiende oktober 1950 waren twee 
D.U.W. arbeiders bezig met het uitspitten van de 
laatste grondsporen van een vrijwel afgewerkte 
grafheuvel. De tumulus, genummerd 1 B maakte 
deel uit van een grote grafheuvelgroep, die 
oorspronkelijk ruim 40 tumuli omvatte. De 
grafheuvels lagen in een groepje over een afstand 
van ruim 2 kilometer op een lage zandrug tussen 
de gehuchten Toterfout en Halve Mijl, ten Z.W. van 
Eindhoven, in de pre historisch rijke streek, die 
door Brabanders wordt aangeduid als Acht 
Zaligheden. De urn van Toterfout is een begrip in 
de internationale archeologie. Dankzij deze vondst 
kon aardewerk uit de bronstijd beter worden 
gedateerd.  
Op 17 januari traden 11 AVKP leden in de 
voetsporen van meester Panken en Dr. 
Glasbergen en bekeken deze begraafplaats en 
monument. De sneeuw en het heldere weer 

zorgden ervoor dat deze bijzondere plek een 
mooie aanzien kreeg. 
 

 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

CULTUURHISTORISCHE PROBLEMEN IN HET DOMMELDAL  
WERKBEZOEK GEDEPUTEERDE HENRI SWINKELS 
 
 
In de vorige AVKP-actueel is dit werkbezoek reeds 
aangekondigd en beloofd verslag te doen. 
 
Op 4 november gingen we in een door de 
provincie geregeld busje op ‘erfgoedexcursie’ door 
het Dommeldal. Aanwezig waren de gedeputeerde 
Leefbaarheid en Cultuur, Henri Swinkels. (Ivka 
Orbon, hoofd van de afdelingen Cultuur en 
beleidsmedewerkers Martin Meffert en Philip 
Peeters. Van de Heemkunde Kring Schijndel Jan 
Aalders (tevens Stichting Brabantse Boerderij.), 
Gerard van Kaathoven en Ruud Hemelaar. Cor 
van Laarhoven en Hans Hendriks van hkk De 
Oude Vrijheid Sint Oedenrode) en namens AVKP 
Ria Berkvens en ikzelf. 
De middag startte op de landgoed de 
Denneboomse Hoeve waar de familie van 
Rijckevorsel, eigenaar van het landgoed, ons in 
stijl ontving aan een rijk gedekte tafel voor een 
lunch. We kregen uitleg over de geschiedenis van 
het landgoed en de problemen om dat in stand te 
houden.  
Daarna ging de route naar een in verval zijnde 
monumentale boerderij (een beschermd rijksmonu-
ment) en bespraken we wat gemeenten en pro-
vincies kunnen of zouden moeten doen om dit te 

voorkomen. De Erfgoedwet stelt straks onderhoud 
van rijksmonumenten verplicht en dat biedt meer 
mogelijkheden om ook in te grijpen. 
 

 
Landgoed de Denneboomse Hoeve 

 
Het volgende stoppunt was het archeologisch 
monument De Hogert bij Gemonde Hier stond 
mogelijk een groot Romeins huis. De aanwezig-
heid van dakpannen, Romeins aardewerk en 
(secundair toegepast) tuf-steen wijst hierop. Of het 
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ook een villa was, zoals een bord vermeld, weten 
we niet. Bij booronder-zoek werd een grindpakket 
aangetroffen in het gebied wat mogelijk wijst op 
een Romeinse weg.  
 

 
De Kaatse Hoeve in Gemonde 
 

Op de percelen vindt nu gras- en boomteelt plaats. 
Het maaiveld wordt daardoor steeds verder 
verlaagd, wat goed zichtbaar is. Ook hier was onze 
vraag wat de rol van de provincie is bij de 
bescherming van zo’n gebied. Dat de provincie 
niet veel mogelijkheden bleek wel uit de suggestie 
om nu maar eens provinciale archeologische 
monumenten te gaan aanwijzen. Alleen als gebie-
den van provinciaal belang zijn – en dat zijn er op 
dit moment geen in Brabant – kan de provincie 
ingrijpen. Vervolgens ging de route door een 
gebied met open en deels bolle akkers. In het hele 
gebied zijn bij veldverkenningen veel vondsten 
gedaan waarvan veel uit de Romeinse tijd. In dit 
gebied is boomteelt sterk in opkomst en overal zijn 
al percelen met bomen in verschillende stadia van 
groei te zien. Die teelt tast het open karakter van 
het landschap aan als ook het bolle reliëf. De 
bovengrondse cultuurhistorische waarde van een 
open en reliëfrijke karakter van het landschap 
verdwijnt. De teelt van grote laanbomen is tevens 
een bedreiging voor de archeologische ondergrond 
door degradatie van de grond. Een deel van de 
route met daarin een aardkundig waardevolle 
meander van de Dommel, konden we door 
wegwerkzaamheden helaas niet bereiken.  
 
Bij de archeologisch waardevolle Brugakkers aan 
de Dommel bespraken we de problematiek van 
drainage. Op deze hoge akkers zijn bakken vol 
met scherfmateriaal gevonden uit de late prehis-
torie, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Het is een 
AMK-terrein en onze vraag is of drainage (sleuf-
loos of niet) op dergelijke terreinen wel moet 
worden toegestaan. Met in het verlengde daarvan 
de vraag of er op AMK-terreinen niet meer beper-

kingen zouden moeten worden opgelegd aan het 
grondgebruik dan nu het geval is.  
De gevolgen van boomteelt stonden ook centraal 
bij het bezoek aan Slotje Ten Hulst, tevens een 
AMK terrein. Het slotje was een omwaterd huis en 
wordt 1300 voor het eerst vermeld. In 1807 werd 
het slotje verbouwd tot het huidige herenhuis, dat 
nog steeds omgeven is door de oorspronkelijke 
gracht. Zowel het terrein van ’t Slotje als de 
omliggende terreinen zijn archeologisch waarde-
vol. De omliggende percelen worden echter ver-
gaand door teelt van hele grote bomen ingenomen 
en de vrees is hier dat er op termijn van het 
bodemarchief letterlijk niets meer overblijft. Met de 
teelt van zulke grote bomen wordt bij elke boom 
wel 1 m3 grond mee naar het buitenland vervoerd, 
waardoor we inmiddels ook in Finland Romeinse 
scherven tegenkomen! Knelpunt is ook dat de 
ondergrond binnen de gracht, planologisch niet 
goed beschermd is. 
 

 
In café het Groene Woud 
 

Het laatste doel op de route was de Kerkakkers in 
Liempde. Dat is een mooi voorbeeld van hoe het 
wel kan. In de grond zijn de contouren van de Sint-
Janskapel, vanaf 1603 de eerste eigen parochie-
kerk van Liempde, met stenen zichtbaar gemaakt. 
Het werkbezoek werd afgesloten met een drankje 
in Café het Groene Woud. 
 
Oplossingen zijn uiteraard die middag niet direct 
voor handen. Wel is de toezegging gedaan daar 
nader naar te gaan kijken. Op de vraag over de 
betrokkenheid van de provincie bij de vergunning 
voor drainage voor de Brugakker is antwoord 
gekregen, waaruit blijkt dat er geen juridische 
grond was voor een negatief advies. We zullen er 
voor moeten gaan pleiten om in een nieuwe 
omgevingsverordening ook archeologische belan-
gen beter te borgen. 
Voor wat betreft boomteelt en archeologie heeft de 
provincie een verzoek aan Erfgoed Brabant ge-
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daan om een gesprek te organiseren tussen 
boomkwekers, natuurbeschermers en erfgoed-
vrijwilligers. In St. Oedenrode is er een convenant 
tussen Stichting Roois Landschap, boomkwekers 
en de gemeente. Dat kan mogelijk tot voorbeeld 
dienen voor archeologie. Die bijeenkomst staat 
voorlopig gepland voor 21 april. Jullie horen daar 
meer over en wie mee wil denken en praten kan 
dat bij mij melden. 

De hele route met toelichting is voor geïnteres-
seerden te vinden op onze website: 
http://www.awn-
archeologie.nl/23/images/Programma_toelichting_
GS.pdf 
 
Tonnie van de Rijdt (vdrijdtiae@iae.nl)  

 
 
 
 
 

RO-BELEID 
 
 
Hkk Son en Beugel trekt zienswijze in, na 
compromis  
 
In juli 2015 diende de heemkundekring Son en 
Breugel een zienswijze in bij het ontwerpbestem-
mingsplan Driekhoek 9. We gaan hier wat uitge-
breid op deze zaak in omdat het als voorbeeld ook 
voor andere werkgroepen en kringen leerzaam is. 
In het bestemmingsplan werd een agrarisch bouw-
blok omgezet in een woonbestemming. Dit volgens 
het Ruimte voor Ruimte beleid van de provincie. 
Agrarische bouwblokken hadden in het tot dan toe 
geldende bestemmingsplan Buitengebied een vrij-
stelling voor archeologisch onderzoek en de 
gemeente had die vrijstelling intact gelaten bij deze 
wijzing van bestemming. Daartegen heeft de 
heemkundekring in haar zienswijze bezwaar 
gemaakt. Voor het gebied geldt volgens de 
beleidskaart van de gemeente de Archeologische 
Waarde 3 (een hoge archeologische verwachting). 
In het in 2012 uitgevoerd bureau- en booronder-
zoek was nader proefsleuvenonderzoek als 
selectieadvies gegeven. 
 
De gemeente leek in eerste instantie niet bereid 
aan die zienswijze tegemoet te komen. De ge-
meente en ook de vergunningvrager voor de 
ruimte voor ruimte woning stelden dat bouwblok-
ken in het verleden waren vrijgesteld omdat die 
verstoord zijn en dat dus ook bij een bestem-
mingswijziging nog geldt. De heemkundekring 
heeft daarop advies gevraagd aan AVKP en 
gezamenlijk hebben we het verdere overleg met 
de gemeente gevoerd.  
 
Als eerste hebben we advies gevraagd aan de 
juridisch adviseur van de AWN, Jaap Kool. Hij 
bevestigde dat bij een wijziging van bestemming 

alle belangen opnieuw moeten worden afgewogen. 
Dit juridisch advies hebben we de gemeente laten 
weten en daarbij hebben we ook gewezen op de 
uitspraak van de Raad van State bij een beroep 
van de hkk Asten en Someren. Die uitspraak houdt 
in dat ook bij agrarische bouwblokken verstoring 
via onderzoek moet worden aangetoond. Omdat 
de vergunningvrager zich daar niet zomaar bij neer 
wilde leggen dreigde een langdurige juridische 
kwestie. Dat wilde niemand. In goed overleg met 
de gemeente en de gemeentelijke adviseur Ria 
Berkvens hebben we mee gezocht naar een goed 
compromis. Dat is ook bereikt. Door middel van 
één proefsleuf is het nu te bebouwen bouwvlak 
onderzocht. Daarbij zijn archeologische resten 
aangetroffen, waaronder een waterkuil met een 
scherf uit de ijzertijd. Omdat er geen aanwijzingen 
waren voor grotere structuren is het advies het 
bouwvlak vrijgegeven maar ook alleen het 
bouwvlak. 
 

 
Werkvlak 1 in de proefsleuf 

 
 

http://www.awn-archeologie.nl/23/images/Programma_toelichting_GS.pdf
http://www.awn-archeologie.nl/23/images/Programma_toelichting_GS.pdf
http://www.awn-archeologie.nl/23/images/Programma_toelichting_GS.pdf
mailto:vdrijdtiae@iae.nl
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De archeologische bestemming dient  intact te 
blijven voor de rest van het gebied. Wanneer meer 
huizen gebouwd gaan worden zal eerst nader 
onderzoek moeten plaatsvinden. De heemkunde-
kring heeft haar zienswijze ingetrokken maar wel 
het recht voorbehouden nog bezwaar in te kunnen 
dienen op de beslissing van de gemeente naar 
aanleiding van de resultaten van het proefsleuven-
onderzoek. 

De winst voor het archeologiebeleid is breder. De 
gemeente onderkent dat bij nieuwe Ruimte voor 
Ruimte projecten en bij actualisering van het 
bestemmingsplan Buitengebied de vrijstelling voor 
agrarische bouwblokken moet worden aangepast.  
 
Tonnie van de Rijdt, Bart van Gils en Marjo van 
Gils
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Boeken 
’t Goet te Aarle 
De Aarlese Hoeve, de Armenhoef, de Amelrijck 
Booth Hoeve.Meer dan zeven eeuwen een 
boerderij. 
Dr. O. Brinkkemper, T. v.d. Hurk, J.W. de Kort , P. 
maas, J.Timmers, D. Vangheluwe, J. Verspay en 
D. Zweers. 
 
Tijdschriften 
Westerheem  
Jaargang 64 nr 6 
De Grootte van Roedelbergen, S Jurgens. 
Meningen van lezers. C Visser en T van de Rijdt. 

Brabants Landschap. 
Nr.189 Winter 2015 Dynamische bedrijfsgebouwen 
van een hoge ouderdom. Vlaamse schuren.. 
 
In Brabant. 
Jaargang 6 nummer 4 december 2015 
Jheronimus Bosch Visioenen van een genie. 
 
Noord Brabants  Historisch Jaarboek deel 32 2015 
o.a. handelingen van het 17 e colloquium “De 
Brabantse stad”. 
 
 

 
 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Archeologische schatten zijn altijd de klos 
Cor Speksnijder : Volkskrant 24 dec  
De verwoesting van Palmyra de stad van “duizend 
zuilen” een van de belangrijkste archeologische 
plaatsen in het midden oosten viel dit jaar ten prooi 
aan de beeldenstorm van IS. 
Een van de voorbeelden van kunstroof en illegale 
handel in archeologische voorwerpen. 
 
 
 
 

De urn van Toterfout en de reformatie van de 
Britse Bronstijd. 
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van buitengewoon hoogleraar in de pre-
historie van West en Middeneuropa en de Archeo-
logie van Nederland aan de UVA 25 maart 1957. 
Drs W. Glasbergen. 
 
De Archeoloop van januari gaat naar dit gebied, er 
zijn plannen voor een herstel/reconstructie in 2016. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 


