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ACTIVITEITENKALENDER 
 
JUNI 
Ma 20 Bijeenkomst Erfgoedwet RCE (pag.4) 
 
JULI 
Vr 15 BBQ** 
 
AUGUSTUS 
 
SEPTEMBER 
10/11 Open monumentendag, thema Iconen en 

symbolen: 

 Tentoonstelling Archeologie van 
Woensel in Petruskerk Eindhoven 
(10+11) (pag.3) 

 Erfgoedhuis is open op 10 sept.* 
Do 15 Presentatie Pauwenbotje (pag.3) 
 
OKTOBER  
Maand van de Geschiedenis, thema Grenzen** 
Za 8 Archeoloop Boxtel** 
14-16 Nationale Archeologie Dagen**  
 
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... 
 
 

... het beleidsplan van AVKP gereed is en op de website staat. Lees er meer over op pagina. 20 

... de Algemene Ledenvergadering van AWN een geslaagde dag was in het Erfgoedhuis Eindhoven 

... ook wethouder Mary-Ann Scheurs en Marcus van Eindhoven aanwezig waren 

... het Erfgoedhuis Eindhoven een eigen website heeft (pagina 3) 

... er wel tien pagina’s met archeologisch nieuws in deze Actueel staan (vanaf pagina 3) 

... u mee kunt stemmen om de peeltrofee naar archeologie te laten gaan (pagina 4) 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
  

Mei Mei/Juni Juni Juni

Wk Wk Wk Wk

21 22 23 24

Ma 23 30  6 13

Di 24  31  7 14  

Wo 25  1 Lezing Jan Rooijmans 8 Bestuursvergadering 15

Do 26  2 9 16

Vr 27  3  10 17

Za 28  4 Excursie Eben Emaul 11 18

Zo 29  5 12 19

Juni Juni/Juli Juli Juli

Wk Wk Wk Wk

25 26 27 28

Ma 20 27  4 11

Di 21  28  5 12  

Wo 22  29  6 13  

Do 23  30 7 14

Vr 24  1  8 15 BBQ

Za 25  2 9 16

Zo 26  3 10 17

Juli Juli/Augustus Augustus Augustus
Wk Wk Wk Wk

29 30 31 32

Ma 18 25  1 8

Di 19  26  2 9  

Wo 20  27  3 10  

Do 21  28 4 11

Vr 22  29  5 12

Za 23  30  6 13

Zo 24  31 7 14

Augustus Augustus Augustus/September September
Wk Wk Wk Wk

33 34 35 36

Ma 15 22 29 5

Di 16  23 30 6  

Wo 17  24 31 7  

Do 18  25 1 8

Vr 19  26 2 9

Za 20  27 3 10 Open monumentendag

Zo 21  28 4 11 Open monumentendag

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines

in het Erfgoedhuis
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
15 juli BBQ 
Op vrijdag 15 juli vindt de jaarlijkse AVKP-
barbecue plaats bij het Erfgoedhuis Eindhoven. 
Nadere informatie volgt per flits.  
 
10 september Open monumentendag 
De wederopbouwperiode is heel belangrijk voor 
Eindhoven, in die periode de snelst groeiende stad 
van Nederland. Het Erfgoedhuis geeft tijdens en 
na Open Monumentendag een overzicht van het 
wederopbouwerfgoed in Eindhoven. Naast monu-
menten en gebieden is er ook aandacht voor kunst 
en bouwconstructies uit die periode. Het Erfgoed-
huis is ook het startpunt voor een aantal routes 

langs de bezienswaardigheden en monumenten uit 
de wederopbouw. Tijdens Open Monumentendag 
is het Erfgoedhuis geopend van 11-17 uur.  
In de Petruskerk aan de Kronehoefstraat in 
Woensel staat tijdens Open Monumentendag een 
kleine archeologische tentoonstelling over de 
archeologie van het grondgebied van het 
middeleeuwse Woensel.  
 
15 september Gedichtenbundel Pauwenbotje  
Op 15 september presenteert Piet vd Boom zijn 
gedichtenbundel het Pauwenbotje over voor-
werpen in het Erfgoedhuis Eindhoven. 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
 
Opgravingen in Eindhoven 
Komende weken zal in Eindhoven met twee eerder 
aangekondigde opgravingen worden begonnen: 
het Luciferterrein en Stratum (Past. Sickingstraat). 
Bij het Luciferterrein gaat het om een gedeelte van 
de middeleeuwse stadskern dat buiten de oorspro-
nkelijke grachten ligt, thans ‘de Bergen’ genaamd. 
Hier zal een nieuw hotel worden gebouwd met 
daaronder een parkeergarage. Gedurende de 
eerste weken van het onderzoek zal de veront-
reinigde bovengrond op een archeologisch verant-
woorde manier worden verwijderd. Eventueel in de 
bodem nog aanwezige funderingen zullen worden 
ingetekend en onderzocht. Deelname door vrijwilli-
gers is mogelijk, maar pas nadat de verontreinigde 
bovenlaag is verwijderd (tot op het hoogste deel 
van het dekzand). Wat er in het dekzand allemaal 
gevonden gaat worden is uiteraard een verrassing.  
 
De tweede opgraving die binnenkort start betreft 
een fors deel (1 hectare) van de middeleeuwse 
dorpskern van Stratum. Het gaat hier vooral om 
erven achter de middeleeuwse bebouwing. De 
sloop van de bebouwing is bovengronds nagenoeg 
afgerond. Momenteel wordt hier nog asbest 
verwijderd, in principe start daarna het archeo-
logisch onderzoek. Tijdens deze opgraving zal op 
een zaterdag (vermoedelijk in juli) voor liefhebbers 
een korte en gratis veldcursus worden gegeven. 

Belangstellenden die dat nog niet hebben gedaan 
kunnen zich hiervoor opgegeven op: 
erfgoedhuis@eindhoven.nl. 
Bovendien zullen in het noorden van Eindhoven 
(Aanschotse Beemden) archeologische waarne-
mingen plaats gaan vinden tijdens herinrichting 
van het gebied in en langs het dal van de Groote 
Beek. Met dit onderzoek zal in september worden 
begonnen. 
 

 
Het opgravingsterrein van Stratum tijdens het einde van 

de sloop van de bebouwing. 
 
Het Erfgoedhuis is ook online! 
Kijk op www.erfgoedhuiseindhoven.nl voor meer 
informatie. 

mailto:erfgoedhuis@eindhoven.nl
http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
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Scherven op tafel 
Komende weken zal een nieuwe serie potscherven 
op de tafels van het Erfgoedhuis worden uitgelegd. 
Dit betreft het roodbakkend aardewerk uit de 
grachten van het Kasteel van Eindhoven. Het is 
een zeer grote hoeveelheid. Het doel is het mini-
mum aantal potten te tellen, onder meer door zo-
veel als mogelijk de scherven te passen. Eerder 
kwamen van dezelfde vindplaats het steengoed, 
het witbakkende aardewerk en het majolica op 
tafel. 
 
Kinderen en geschiedenis 
De Eindhovense basisschool de Hasselbraam 
heeft in mei een project gehad over geschiedenis 
en archeologie. Het project is begonnen met een 
korte inleiding door de Eindhovense stads-
archeoloog, bijgewoond door alle 270 leerlingen. 
 

 
Leerlingen van de Hasselbraam tijdens de opening van 
hun project geschiedenis. 

 
Het onderwijzend personeel zong een zelf 
geschreven archeologenliedje. In de hal van de 
school was in een vitrine de reconstructie van 
Marcus van Eindhoven tentoongesteld. Vier groe-
pen hebben een rondleiding met enkele activiteiten 
gekregen in het Erfgoedhuis. Aan het project was 
ook een prijsvraag verbonden. In de vitrine in de 
hal stond ook een pot uit omstreeks 1525, 
gevonden op het Stadhuisplein. Kinderen (maar 
ook enkele ouders) konden raden waarvoor deze 
pot is gebruikt: fruitmandje, om in te kakken, 
lampion, een verwarming, vergiet, waspot, voor 
kool, om te koken, om centen in te bewaren, 
kruiden-kookpot, offerpot, voor soep, vergiet, 
pispot, bloempot, enz. Onder de ruim honderd 
inzendingen was er welgeteld één goede. Deze 
kwam van Daan uit groep 8b, het is een 
komfoortje. 
 
Vuilnisbelt 
Afgelopen maanden zijn archeologische waar-
nemingen gedaan tijdens de sanering van een 
oude vuilnisbelt in het Genderpark te Eindhoven. 
Daarbij is veel glas, metaal en aardewerk ver-
zameld daterend uit de eerste helft van de vorige 
eeuw. Opmerkelijke vondsten zijn een Duitse 
Stahlhelm, serviesgoed van de Luftwaffe en enkele 
insignes van Engelse soldaten uit de Tweede 
Wereldoorlog. De vondsten zullen komende 
maanden worden tentoongesteld in het 
Erfgoedhuis. 

 

 
 
 
 

BIJEENKOMST ERFGOEDWET 20 JUNI 
 
 
Op 20 juni organiseert de landelijke AWN samen 
met de RCE een informatiebijeenkomst voor 
vrijwilligers over de Erfgoedwet. Tijdens deze 
bijeenkomst worden eerst kort de hoofdlijnen van 
deze wet voor archeologie toegelicht en daarna 
komen via korte presentaties en discussies drie 
thema’s nader aan bod: 

 Archis: melden en raadplegen 

 Zeldstandig opgraven door vrijwilligersorgani-
saties en de samenwerking met gemeenten  

 Meewerken met bedrijven. 

Als voorbeeld uit onze regio zal de archeologische 
werkgroep van de heemkundekring Schijdel uitleg 
geven over de samenwerkingovereenkomst met 
de gemeente over de rol van de werkgroep bij 
archeologische onderzoek. 
 
Tijd:13.30 – 16.15 uur 
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort.  
 
Aanmelden via 
http://cultureelerfgoed.nl/agenda/vrijwilligers-in-de-
archeologie-en-de-erfgoedwet 

http://cultureelerfgoed.nl/agenda/vrijwilligers-in-de-archeologie-en-de-erfgoedwet
http://cultureelerfgoed.nl/agenda/vrijwilligers-in-de-archeologie-en-de-erfgoedwet
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

 
Locatie Uitvoerende 

instantie 
(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Valkenswaard – Amundsenstraat (proefsleuven en 
eventuele doorstart naar opgraving) 

IDDS? Juni 2016? 

Bergeijk – Bokkerijder (proefsleuven) BAAC? Juni 2016? 

Deurne – Haageind 60 (opgraving) ?? Zomer 2016? 

Bergeijk – Riethovensedijk (proefsleuven) ?? Zomer 2016 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? Zomer 2016 

Vessem – De Donk (proefsleuven) ?? 2016? 

Best – Sonseweg 11-13 (proefsleuven) ?? 2016? 

Breugel – St. Genovastraat (proefsleuven) ?? 2016 

Hooge Mierde – De Baan (proefsleuven) ?? 2016 
Reusel- De Voort (proefsleuven) ?? 2016 
Oirschot – Westfields (proefsleuven) Grontmij ? Zomer 2016 

Netersel – locatie Hems (proefsleuven) ?? 2016 

Bladel – Randweg (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 

Casteren – Kerkstraat (proefsleuven) ?? 2016? 

Heeze – Geldropseweg 40 (proefsleuven) ?? 2016? 
Beek en Donk – Laarsche Velden fase 2 
(proefsleuven) 

?? 2016? 

 
 
 
 
 
 

STEM MEE VOOR DE PEELTROFEE 
 
 
Het Peelnetwerk reikt een jaarlijkse prijs uit, de 
Peeltrofee, aan een organisatie met het beste 
idee voor een unieke bijdrage aan de kwaliteit van 
leven in de Peel. Dit jaar staat het thema cultuur 
en erfgoed centraal. https://www.peeltrofee.nl/   
 
Er zijn twee projecten waaraan ik (belangenloos) 
mag bijdragen: de historische wandeling door 
Brandevoort en het bezoek aan Helmondse 
monumenten. Allebei mooie initiatieven.  

Maar ook de andere plannen vind ik wel mooi, dus 
laat ik de keuze aan jullie.  
 
Een stem betekent in elk geval dat het initiatief van 
de Peeltrofee door de regio gedragen wordt en 
‘belangrijk’ genoeg is om volgend jaar te herhalen, 
met nieuwe initiatieven en kansen  
 
Theo de Jong 

 

https://www.peeltrofee.nl/
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Monumenten in Best 
In 1819 werd Best een zelfstandige gemeente. 
Vanaf de volle middeleeuwen hoorde het bij de 
Heerlijkheid Oirschot. De oudste vermelding van 
het woord Best komt voor in een akte uit 1307 van 
Woensel. Hierin wordt gesproken over gemeen-
schappelijke gronden die grenzen met een bos ‘te 
Acht te Best wart’. Van voor het jaar 1800 zijn 
lokaal maar een handvol monumenten boven-
gronds terug te vinden. Deze hebben de Weder-
opbouwperiode kunnen overleven, maar helaas 
zijn er ook veel ter prooi gevallen aan het 
vooruitgangsdenken van na de oorlog. Deze 
bestaande monumenten staan in het buitengebied 
en zijn min of meer beschermd. Het gaat hier 
vooral over boerderijen, waaronder natuurlijk de 
Aarlese Hoeve oftewel Armenhoeve oftewel Amel-
rijck Booth Hoeve. Hier heeft men mede op basis 
van dendrochronologisch onderzoek kunnen vast-
stellen dat het oudste gedeelte van de boerderij 
gebouwd werden in 1263. Om deze kennis niet 
verloren te laten gaan werd eind maart een cursus 
georganiseerd door de Heemkundekring Dye van 
Best en Stichting de Kapellekes aan geïnteres-
seerden. Op de eerste cursusavond werd door 
Paul Maas uitgebreid stilgestaan bij de transitie-
periode in de 13

de
 eeuw. In deze periode werden 

de gebinten steeds meer op poeren gebouwd door 
de rijke boeren en niet meer met gaten in de 
grond. Hierdoor kunnen archeologen geen verkleu-
ringen in het zand meer waarnemen daar waar de 
steunpalen gestaan hebben. Ook blijkt dat de 
eerste boerderij met langgebinten is opgericht. 
Ergens tussen 1500 en 1600 is het rigoureus met 
dwarsgebinten omgebouwd. Daarna is de eigenaar 
rond 1700 langzaamaan begonnen met verstening 
van de boerderij. Deze informatie en veel meer 
bieden genoeg stof voor de deskundigen om over 
te buigen.  
Op de tweede cursusavond kregen we van Jan 
Timmers achtergrondinformatie over de ontwikke-
ling van Hallehuis tot Langgevelboerderij in Noord 
Brabant. Tijdens de derde cursusmiddag bezoch-
ten we de betreffende boerderij. Bouwhistoricus 
Dick Zweers vertelde uitgebreid over wat de 
diversen kenmerken zijn die dit een belangrijk 
historisch pand maakt. Enkele jaren geleden werd 
nog gezegd dat er eigenlijk niks ouds meer in ons 
dorp te vinden was. Tot er grootschalige archeolo-
gische opgravingen begonnen in het buitengebied 
van Aarle en tegelijk de oudste boerderij ontdekt 
werd. Nu blijkt er wel degelijk een ondergrondse 

en bovengrondse archeologische geschiedenis 
aanwezig te zijn. Ik hoop dat dit gekoesterd gaat 
worden en terug zal komen in een of andere vorm 
in het straatmeubilair. Om het wijd en zijt bekend 
te maken dient er ook mijn inziens blijvend mee op 
de boer gegaan te worden met lespakketten en 
historische festiviteiten. Al over 3 jaar kan er 
uitgebreid stilgestaan bij gaan worden dat Best 
200 jaar een zelfstandige gemeente is met een 
rijke historie. Dit zal een mooi aanknopingspunt 
voor een uitgebreide feest. En het feest zal 
helemaal compleet zijn als we onze oude buurman 
ook uitnodigen.  
Frank de Kleyn 
 
Middeleeuwse gehucht in Geldrop 
In opdracht van Laride heeft RAAP in maart 2016 
een onderzoek in de vorm van proefsleuven 
uitgevoerd in het plangebied De Jonkvrouw in 
Geldrop, gelegen ten westen van het station, in 
verband met planontwikkeling aldaar. Door de 
beperkte ruimte naast het spoor kon maar een 
klein deel van het hele plangebied worden 
onderzocht. Het onderzoek waarbij dertien proef-
sleuven zijn aangelegd, met een gezamenlijke 
oppervlakte van 1830 m², heeft echter een 
verassend goed beeld opgeleverd van het totale 
gebied. 
Het landschap in het plangebied bestaat uit een 
dekzandrug die doorsneden wordt door een 
beekdal. Op de dekzandrug is een veldpodzol 
gevormd waarop een esdek is ontstaan. In het 
laagste deel van het beekdal is een veenbodem 
gevormd, en op de flanken is eerder sprake van 
een natte veldpodzol. Door het esdek zijn de 
archeologische resten beschermd tegen bodem-
ingrepen. Op de noordflank van het beekdal en de 
dekzandrug noordelijker is een vindplaats uit de 
Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd aangetroffen. Het 
gaat om 43 paalkuilen, 6 kuilen, 10 greppels en 
een serie ploegsporen. Er is een bescheiden 
hoeveelheid vondsten tijdens het onderzoek verza-
meld, bestaande uit keramiek, metaal en natuur-
steen. Het aardewerk bestaat uit verschillende 
baksels, namelijk grijs- en roodbakkend aarde-
werk, steengoed en pijpaardewerk, dat vanaf de 
14-15

e
 eeuw dateert. Het natuursteen betreft een 

groot plat stuk kalksteen dat mogelijk als stiep of 
anderszins als bouwmateriaal is gebruikt. Het 
metaal bestaat uit een enkele duit, een middel-
eeuws ijzeren klapmes, een loden netverzwaarder 
en een keurloodje uit de 16e-19e eeuw. Vermoe-
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delijk betreft het restanten van bewoningsresten, 
indicaties voor visvangst in de beek, en andere off 
site-fenomenen zoals akkerbegrenzingen in de 
vorm van een houtwal. De zone met sporen valt 
samen met het gehucht Papevoort, waarvan een 
deel in het begin van 20ste eeuw is afgebroken bij 
de aanleg van de spoorlijn Eindhoven – Weert. 
Gezien de datering van de scherven kan de 
bebouwing ter plekke teruggaan tot de 15e of zelfs 
de 14e eeuw. Dit gehucht is opgenomen als 
historische kern op de erfgoedkaart van Geldrop-
Mierlo (archeologische verwachtingen: 
https://atlas.odzob.nl/erfgoed/. 
 

 
Waterput uit de Nieuwe tijd aangesneden bij het 
proefsleuven onderzoek in de Spoorzone in Geldrop. 

 
Uit de waardering van de vindplaats is gebleken 
dat de vindplaats behoudenswaardig is. Bij de 
bestaande planvorming is de kans reëel dat de 
archeologische resten verstoord worden. Indien de 
plannen zodanig kunnen worden aangepast dat de 
archeologische vindplaatsen zoveel mogelijk in de 
bodem behouden kunnen blijven, vindt daar geen 
verstoring van plaats en worden kosten voor 
verder onderzoek vermeden. Er kan ook gekeken 
worden naar mogelijkheden om de locaties van de 
geplande bodemingrepen te verplaatsen naar 
gebie-den waar geen vindplaats aanwezig is, of 
om de omvang van de bodemingrepen te beper-

ken door archeologie-vriendelijk bouwen. Indien 
planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen 
om in de zones van het plangebied waar behou-
denswaardige archeologische resten verwacht 
worden een archeologische opgraving te laten 
uitvoeren teneinde de wetenschappelijke informa-
tie van de vindplaats veilig te stellen (behoud ex 
situ). 
Xavier van Dijk,  
RAAP Archeologisch Adviesbureau BV 
 
(Pre)historische bewoning en een urnenveld in 
Heeze 
Tussen 24 februari en 2 maart 2016 voerde VUhbs 
archeologie een inventariserend veldonderzoek 
door middel van proefsleuven uit in het plangebied 
Heeze-Leende - De Bulders. Hier zal in de nabije 
toekomst een nieuwe woonwijk verrijzen. Er zijn in 
het ruim 20 ha grote plangebied ruim 100 
proefsleuven aangelegd in een razend snel tempo 
en onder erg natte omstandigheden! Maar dat 
leverde wel resultaat op. Op een dekzandrug zijn 
de sporen aangesneden van een urnenveld, dat 
nog niet nauwkeuriger kan gedateerd worden dan 
Late Bronstijd - Vroege IJzertijd.  
 

 
Impressie van het proefsleuvenonderzoek bij De Bulders 

 
De vindplaats beslaat vermoedelijk een groot deel 
van de dekzandrug en zet zich mogelijk verder 
voort aan de overzijde van de weg Kruis. Op 
dezelfde dekzandrug zijn verder ook nederzet-
tingssporen gevonden die vermoedelijk dateren uit 
de Late Prehistorie - Romeinse tijd. De sporen 
bestaan uit paalkuilen, een greppel en een water-
kuil. Eveneens is een zespalige spieker aangetrof-
fen. Op de flank van de dekzandrug naar het 
beekdal vlakbij het Schaverspad, is een waterkuil 
aangesneden. Deze waterkuil is gelegen ten zui-
den van een sloot en wordt afgedekt door een 

https://atlas.odzob.nl/erfgoed/
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cultuurlaag/vondstenlaag. In deze laag zijn een 
vijfribbige La-Tene armband en drie scherven 
gevonden, waaronder een randscherf reducerend 
gebakken Romeins aardewerk. 
In het plan voor de nieuwe woonwijk zal gekeken 
worden of de vindplaats (deels) behouden kan 
blijven, maar daar waar dat niet kan, zal een 
opgraving plaats moeten vinden. 
Ria Berkvens 
 
Grachten in Mierlo 
Op 7 april 2016 heeft VUhbs een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd aan de Overakker in Mierlo 
waar twee nieuwe woningen zullen 
worden gebouwd. Hieraan vooraf-
gaand had een langslepende discussie 
met het archeologisch bureau plaats 
dat het vooronderzoek had uitgevoerd. 
Die waren stellig van mening dat het 
gebied verstoord was (mede door de 
reeds gesloopte stal) en dat nader 
archeologisch onderzoek totaal over-
bodig zou zijn. De ODZOB en de 
gemeente waren echter niet overtuigd 
van de vermeen-de verstoring, net zo 
min als de heemkundekring, die hier 
een sterk vermoeden had van het 
bestaan van een middeleeuws slotje 
en omgrachte pastorie. In het verleden had de 
heemkundekring hier ook al waarnemingen 
gedaan en deze resultaten waren ook aan het 
bureau dat het vooronderzoek deed, doorgegeven. 
De resultaten van het sleuven-onderzoek laten nu 
ook duidelijk zien dat de interpretatie van de 
boringen uit het booronde-rzoek totaal niet 
kloppen. De geplaatste boringen waren telkens 
geïnterpreteerd als verstoring, terwijl men in feite 
in de grachtvulling heeft geboord. 
Bij het onderzoek zijn binnen het plangebied twee 
sleuven gegraven van 40 bij 5 m. Tijdens het 
veldwerk bleek dat de ondergrond slechts deels 
verstoord was en dat er binnen het plangebied wel 
degelijk sprake was van een intacte archeolo-
gische vindplaats. Het gaat om een groot 
grachtencomplex met waarschijnlijk één gracht die 
meerdere keren is uitgegraven, maar het is ook 
mogelijk dat hier meerdere grachten liggen die na 
elkaar zijn gegraven en die een net andere loop 
hebben ten opzichte van elkaar. Naast de grachten 
zijn er nog wat kleine greppels gezien die als 
afwateringsgreppels op de gracht worden geïnter-
preteerd. Het grachtencomplex dateert van oor-
sprong vermoedelijk in de Late Middeleeuwen. 
Vooral onder uit de gracht kwam veel aardewerk 
waaronder een kruik met Maria en het kindje 

Jezus. Op basis van een voorlopige datering van 
de vondsten lijkt de gracht te dateren tussen de 
13e en de 18e eeuw. Mogelijk heeft de gracht 
toebehoord aan “Het Cleijn Slotje”, een versterkt 
huis dat in een bron uit de 16de eeuw wordt 
genoemd en dat vermoedelijk ouder was dan het 
kasteel van Mierlo.  
 

De loop van de gracht lijkt het patroon van 
perceelgrenzen op de kadastrale kaart uit 1832 te 
volgen. Ook de grenzen ten westen van de 
Overakker kennen een wat rondlopend patroon.  
Omdat de nieuwbouw van de huizen zich zal 
beperken tot een diepte van 80 cm onder 
maaiveld, zullen de waardevolle resten van de 
grachten niet geschaad worden en kunnen we 
spreken van behoud in situ. In de te verlenen 
omgevingsvergunning zal de voorwaarde worden 
opgenomen dat dan ook geen graafwerken dieper 
dan 80 cm onder maaiveld uitgevoerd mogen 
worden. Het uitgraven van de bouwputten zal 
aanvullend nog gevolgd worden door leden van de 
heemkundekring (verrichten van waarnemingen). 
Ria Berkvens 
 
 Kasteel Mierlo 
Op 23 en 24 oktober 2015 is op het voormalige 
kasteelterrein van Mierlo een archeologisch boor- 
en grondradaronderzoek uitgevoerd door een 
grote groep vrijwilligers van de heemkundekring 
Myerly en de Archeologische Vereniging Kempen- 
en Peelland. Daarbij is een gebied van circa 2 
hectare onderzocht door middel van radar-
metingen, bodemkundige boringen en enkele 
proefputten. Aanleiding vormde het verzoek van de 

Steengoed kruikje met applique van moeder en kind afkomstig uit de gracht 
(rechts in beeld). 
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gemeente om meer te weten te komen over de 
daadwerkelijke archeologische waarde in de 
bodem, sinds het terrein in 2014 aangewezen was 
als gemeentelijk archeologisch monument. Daar-
mee wil de gemeente enerzijds richting de grond-
eigenaren de aanwijzing tot monument beter 
verantwoorden en anderzijds wil de gemeente 
graag meer aan inwoners en bezoekers laten zien 
van dit roemrijke verleden van Mierlo. 
Tot omstreeks 1800 kende Mierlo een imposant 
kasteel, waarvan echter niet bekend is wanneer 
het precies is gebouwd. Al in de 13

e
 eeuw werden 

wel heren van Mierlo in de oorkonden vermeld, 
maar het vermoeden bestaat dat het kasteel in de 
14e eeuw is gebouwd, waarschijnlijk in de tijd van 
de heren van het geslacht Dickbier. Het oudste 
gedeelte van het kasteel was een donjon of 
versterkte toren. Als voorgangers van het kasteel 
mogen we de hoeve Hofgoet beschouwen, even-
tueel in samenhang met de hoeve Bennendonk, 
die tot 1315 bezit was van de heer van Mierlo en 
dicht nabij het Hofgoet lag (zie het archeologisch 
onderzoek aan de Overakker in deze nieuwsbrief). 
In de 15

e
 eeuw was het kasteel een hoog massief 

gebouw, omgeven door dubbele grachten en 
voorzien van een voorburcht. Om het kasteel te 
bereiken moest men eerst een ophaalbrug over 
naar de voorburcht en vervolgens nog een 
ophaalbrug naar het kasteel.  

Tekening uit de eerste helft van de 18de eeuw van het 
kasteel van Mierlo (tekening van Jan de Beijer uit 1738, 
Noordbrabants Museum ‘s-Hertogenbosch). 

 
Qua vorm kan het kasteel vergeleken worden met 
het nieuwe kasteel van Deurne en als een kleine 
uitvoering van het slot Loevestein. Mogelijk heeft 
de familie Dickbier zich laten inspireren door 
kastelen in het rivierengebied. We weten dat Hen-
drik Dickbier een schoonzoon was van de heer van 
Megen en dat zijn zoon zelf heer van Megen was. 
Veel familieleden van de heer waren woonachtig in 
de stad Den Bosch. In die omgeving lagen ver-

sterkte kastelen, die een belangrijke rol speelden 
in de verdediging van Brabant tegen de hertog van 
Gelre.  
 
Uit de resultaten van de 89 boringen en de grond-
radar komt duidelijk de ligging van een massieve 
constructie, mogelijk de hoofdburcht ofwel de 
donjon/woontoren van het kasteel, naar voren. De 
hoofdburcht bestond uit een flinke vierkante toren 
met aangebouwd woongedeelte. Onder de hoofd-
burcht in de kelders bevonden zich een wijnopslag 
en een kerker voor gevangenen. De boringen in 
het westelijke deel zijn minder eenduidig. Hier 
komen zowel grachtvullingen als puin/muurfunde-
ringen tevoorschijn zonder duidelijk concentraties 
of lijnen. Mogelijk is dit de voorburcht die ommuurd 
was en op drie hoeken voorzien van een toren. Op 
de binnenplaats was een privékapel voor de heer 
van Mierlo.  
Opvallend is de uitslag vanaf 140 cm in het 
zuidoostelijke deel. Hier lijkt een zwaar gefundeerd 
gebouw te liggen, maar het zou ook kunnen dat we 
hier met een andere grondslag, bijvoorbeeld een 
veenlaag, te maken hebben. Het zou dan kunnen 
gaan om een visvijver die hoorde bij het kasteel. 
Diverse lijnen uit de radarbeelden komen duidelijk 
overeen met de kadasterkaart van 1832. De 
contouren van de vermoede oude grachtenloop 
volgen precies dezelfde lijnen in het zuidwesten, 
midden en oosten. De oostelijke gracht heeft aan 
haar westzijde duidelijk een scherpe begrenzing. 
Mogelijk wordt de grens hier gevormd door een 
muur of paalbeschoeiing.  
Op basis van de grondboringen van RAAP en de 
boringen uit 2015 samen met de grondradar-
metingen en de kaart van 1832 is een recon-
structie gemaakt van de vermoedelijke ligging van 
de diverse onderdelen op het kasteelterrein. 
Hoewel de gracht niet in alle boringen is aange-
troffen, lijkt het op basis van de oude afbeeldingen 
toch duidelijk te gaan om brede grachten. Gravend 
onderzoek zal nodig zijn om vast te kunnen stellen 
wat de aangeboorde resten van puin, mortel, veen 
nu precies voorstellen. Noch de boringen, noch de 
radarmetingen kunnen hier uitsluitsel over geven. 
De gemeente gaat hierover in overleg met de 
eigenaren en we hopen daar als vrijwilligers weer 
graag aan deel te nemen. Omdat het hier om een 
beperkt waarderend proefsleuvenonderzoek zal 
gaan, zullen sporen slechts selectief worden 
gecoupeerd en vondsten selectief worden verza-
meld. Sporen zullen zoveel mogelijk intact worden 
gelaten en na onderzoek weer toegedekt. Het doel 
is om zoveel mogelijk de archeologische resten 
intact te laten en alleen het hoognodige aan 



 

10 

informatie uit de bodem te halen, dat nodig is om 
de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.  
 

Dan weten we ook echt wat voor pareltje we hier in 
handen hebben. 
Ria Berkvens 
 

 
Het beeld van de grondradar op 140 cm –mv met daarop geprojecteerd de uitgevoerde grondboringen 
 

 
Het beeld van de grondradar op 150 cm –mv met daarop geprojecteerd in rode lijnen de contouren van perceelgrenzen en 
gebouwen op de kadasterkaart van1832. 

Mogelijke reconstructie van de ligging van de hoofd- en voorburcht op basis van de boringen uit 1990, 2015 en het 
grondradaronderzoek. 
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Romeinse huisgodin gevonden op terrein 
Betonson in Son 
Bij het inmiddels afgeronde archeologisch 
onderzoek op het voormalige Betonson terrein in 
Son zijn in het voorjaar sporen van nederzettingen 
uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd aangetroffen. Opgraving van de resten 
was noodzakelijk vanwege de door DOKVAST 
geplande nieuwbouw van een groot logistiek 
centrum, naast Rhenus en Post-NL. Ook bij deze 
ontwikkelingen is archeologisch onderzoek uitge-
voerd waarbij eveneens sporen van bewoning uit 
vroegere tijden tevoorschijn kwam. Het gebied hier 
vlak bij de Dommel had duidelijk aantrekkings-
kracht in alle perioden. De archeologische resten 
waren ondanks de latere bouw van de beton-
fabriek in de 20

e
 eeuw nog goed bewaard 

gebleven, en dat is bijzonder omdat heel vaak 
gedacht wordt dat deze door de bouw zijn 
verdwenen.  
In de laatste week van de opgraving werd nog een 
onverwachte vondst gedaan in een verdiept 
staldeel van een Romeinse boerderij. Het gaat om 
een Romeins terracotta of aardewerken 
godenbeeldje, waarvan alleen het hoofd bewaard 
is gebleven. Het is de beeltenis van een Gallisch 
Romeinse huisgodin die waarschijnlijk opgesteld 
stond in het huisaltaar van de woonstalboerderij. 
 

 
Hoofd van een Romeinse godin (foto R. Berkvens) 

 
Uden 25 jaar werkgroep archeologie 
In 2015 was het 25 jaar geleden dat de werkgroep 
archeologie van de Udense heemkundekring werd 
opgericht. Op dat moment was Uden op archeo-
logisch gebied nog een praktisch onbeschreven 
blad. Nu een kwart eeuw later is er veel veranderd. 
Mede door de inspanningen van de werkgroep-
leden kon een aantal spraakmakende onderzoe-
ken worden uitgevoerd. Over de soms 

spectaculaire resultaten en dito vondsten is 
regelmatig in deze rubriek gepubliceerd. In ieder 
geval reden genoeg om het jubileum niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan. Na wat brain-
stormen over de manier waarop dit zou kunnen 
gebeuren koos de heemkundekring ervoor een 
workshop archeologie aan te bieden aan “Stichting 
C “, een lokale marktplaats die vraag en aanbod 
op het gebied van cultuur samenbrengt. Deze 
stichting, die haar 10 jarig jubileum vierde, organi-
seert onder andere workshops voor leerlingen in 
het basis- en voortgezet onderwijs. De werkgroep 
archeologie is met het idee aan de slag gegaan en 
heeft voor een drietal basisscholen een archeo-
logisch lesprogramma opgesteld waar in totaal 180 
kinderen aan hebben deelgenomen. 
 

 

 
 
De kinderen waren van verschillende 
leeftijdscategorieën en de vraagstellingen van de 
scholen varieerden zodat elke workshop anders 
moest worden opgezet. Er werd begonnen met in 
de klas of op locatie een al dan niet uitgebreid 
praatje over archeologie te houden waarna de 
kinderen zelf aan de slag gingen. De groepen 
werden gesplitst waarna een gedeelte van de 
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kinderen voorwerpen ging opgraven in een grote 
zandbak terwijl de andere groep met metaal-
detectors het veld in ging. Uiteraard was er voor 
gezorgd dat er genoeg te vinden zou zijn.  
 

 

 
 
Eén van de scholen wilde een uitgebreider 
programma voor haar leerlingen. Daar werden in 
de klas al thema’s behandeld als: oud, tijdsbalk, 
stuk en heel. De kinderen werd gevraagd oude 
voorwerpen van thuis mee naar school te brengen 
hetgeen interessante zaken opleverde zoals 
bijvoorbeeld vliegtuigonderdelen uit WO 2, fossiele 
haaientanden en oude munten. Het praktijk-
gedeelte was voor deze groepen ook uitgebreider. 
Naast het zoeken in de zandbak en met de 
detector werden scherven genummerd en geplakt. 
Verder werd er getekend en gefotografeerd. De 
inzet en het enthousiasme van de kinderen waren 
overwel-digend tijdens alle activiteiten. Het was 
ook prachtig om te zien hoe blij en trots ze 
reageerden als ze iets gevonden hadden en ook 
de leerkrachten en begeleidende ouders hadden 
het goed naar de zin. Als herinnering kregen alle 
kinderen na afloop een flesje gevuld met zand 
afkomstig van de middeleeuwse nederzetting aan 
de Schepersweg. Terugkijkend was het een zeer 
geslaagde activiteit die veel inspanning vergde 
maar ook veel voldoening heeft opgeleverd. 

Gezien het aantal kinderen dat aangaf  later 
archeoloog te willen worden kan de werkgroep de 
komende 25 jaar met vertrouwen tegemoet zien.  
Goof van Eijk, Foto’s van Wim Heijmans 
 
Tentoonstelling bijzondere archeologische 
vondst Oerle-Zuid 
Van 4 april tot 1 juli is in ontvangstruimte van het 
gemeentehuis een bijzondere archeologische 
vondst te bewonderen. Een Romeins voorraadvat 
(dolium), gevuld met honderden ijzeren voor-
werpen. De vondst werd gedaan tijdens een 
opgraving in Oerle-Zuid. Over deze unieke vondst 
is ook een boekje verschenen. 
In het voorjaar van 2008 werd in het plangebied 
Oerle-Zuid, in voorbereiding op de aanleg van een 
nieuwbouwwijk, een bijzondere ontdekking ge-
daan. Munitiespecialisten op zoek naar ongespron-
gen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog 
vonden met hun magnetometer een Romeins 
voorraadvat (een dolium) gevuld met ijzerschroot. 
De archeologen die enkele tientallen meters 
verderop een Romeinse nederzetting aan het 
vrijleggen waren, hebben het dolium met inhoud 
vakkundig geborgen. Na een lang restauratie-
proces is de bijzondere vondst in de vaste 
opstelling van het Noordbrabants Museum terecht-
gekomen. Op verzoek van de gemeente Veldho-
ven is de vondst pas onlangs zorgvuldig gedocu-
menteerd. De gemeente kan de vondst, die 
eigendom is van de provincie, voor enkele maan-
den in bruikleen nemen. Het dolium met inhoud is, 
net als het verhaal erachter, van grote archeolo-
gische betekenis. 
 
De tentoonstelling is te bezichtigen gedurende de 
openingstijden van het gemeente-huis en is gratis 
toegankelijk. 
 
Over het dolium is een boekje geschreven door dr. 
H.A. Hiddink, met als titel: ‘Een voorraadvat vol 
raadsels; Een Romeins dolium met ijzeren 
voorwerpen uit een nederzetting bij Oerle’. 
De nieuwe inwoners van Oerle-Zuid ontvangen 
een exemplaar als welkomsgeschenk in de nieuwe 
wijk. De gemeente heeft nog enkele tientallen 
boekjes beschikbaar die op aanvraag kunnen 
worden toegezonden, zolang de voorraad strekt: 

 vul het aanvraagformulier in (zodat het boekje 
u kan worden toegezonden) 

 download de pdf van het boekje 'Een 
voorraadvat vol raadsels; Een Romeins dolium 
met ijzeren voorwerpen uit een nederzetting bij 
Oerle' (PDF, 3.5 MB) 

https://www.veldhoven.nl/data/downloadables/3/9/1/aanvraagformulier-boekje-dolium.docx
https://www.veldhoven.nl/data/downloadables/3/9/2/dolium-publieksboekje.pdf
https://www.veldhoven.nl/data/downloadables/3/9/2/dolium-publieksboekje.pdf
https://www.veldhoven.nl/data/downloadables/3/9/2/dolium-publieksboekje.pdf
https://www.veldhoven.nl/data/downloadables/3/9/2/dolium-publieksboekje.pdf
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AWN STUDIEREIS NAAR ORKNEY EN SHETLAND 
 
 
Met zestien (resp. 14) personen, waar onder enige 
professionele archeologen, hebben we van 15 t/m 
23 mei 2016 een studiereis naar Orkney en 
Shetland gemaakt. We hebben 41 sites bezocht in 
8 dagen. Op deze eilanden zijn vele restanten van 
het neolithicum, de bronstijd en de ijzertijd te 
vinden. De invloeden van neolithische volkeren en 
de latere  Picten en Vikingen zijn herkenbaar en 
ruim aanwezig. Ons wachtte een schat van 
archeologische bezichtigen.Twee aanstekelijk 
enthousiaste lokale archeologen, Julie Gibson 
(afb.1) in Orkney en Chris Dryer (afb.11) in 
Shetland, gaven een uitgebreide inleiding tot de 
geschiedenis en de archeologische sites.  
 
In deze nieuwsbrief een greep uit de vele bezochte 
locaties, zonder te streven naar volledigheid.  
Maes Howe (afb.2), een neolithische tombe met 
o.a. runen-inscripties van de Vikingen, met een 
gang naar een centrale ruimte, gelegen in een 
artificiële heuvel, de Stones of Stenness (afb.3): 
neolithische staande stenen, de Ring van 
Brodgar (afb.4) en een opgravingssite, de Ness 
van Brodgar, welke helaas was gesloten, vormen 
samen één geheel. 
Skara Brae (afb.5 en 6). Tijdens een heftige storm 
in 1850 verdween een laag stuifzand boven deze 
neolithische nederzetting en kwam het best 
bewaarde prehistorische dorp in Noord Europa, 
bewoond van 3100 tot 2500 BC, aan de 
oppervlakte. De huizen zijn functioneel ingedeeld, 
tonen slaapvertrekken, voorraadruimtes, kasten en 
een centrale vuurplaats binnen.  
In Stromness wordt het museum bezocht en 
hierna de resten van een kerk uit de 12

e
 eeuw 

(Orphir). 
De volgende dag varen we naar Roussay, een 
eiland met vele archeologische vondsten, o.a. 
crannogs (door mensenhanden gemaakt eilanden) 
en de Knowe of Yarso (afb.7), een 4 m lang graf 
met verschillende compartimenten. Terug op het 
vaste land bezoeken we Midhowe cairne: een 
groot ganggraf, een centrale gang met 12 
compartimenten, Midhowe Broch: een versterkte 
nederzetting uit de ijzertijd, Broch of Gurness, de 
Italiaanse kapel, door krijgsgevangen Italianen 
gebouwd tijdens hun detentie in Orkney, gelegen 
aan het begin van de Churchill-barrier (afb.8): 
een in de oorlog aangelegde dam tussen de 
zuidelijke eilanden om Duitse U-boten de 
doorgang naar de Britse marinehaven te beletten. 
Vervolgens gingen we naar de Tomb of the 

Eagles, een megalithisch graf waarin door 
arenden schoongemaakte skeletten, als onderdeel 
van een begrafenisritueel, in aparte kamers, 
gesorteerd, schedels bij schedels enz. (fab.9) 
werden opgeslagen. De entree is vrij krap (afb.10). 
De Broch van Birsay, een van de 7

e
 tot 13

e
 eeuw 

door Picten en Vikingen bewoond eiland, dat 
slechts bij eb is te bezoeken, bleek helaas pas 
vanaf medio juni bereikbaar te zijn. 
 
Vervolgens vlogen we naar Shetland, waar Chris 
Dyer in Old Scatness (afb.11), een nederzetting 
uit de ijzertijd, ons vertelt over de te bezoeken 
sites. 
Ronduit indrukwekkend is de Broch van Mousa 
(afb.12 en 13) op het gelijknamige eiland: een 
redelijk gave neolithische versterkingstoren, zeer 
vernuftig gebouwd, bestaande uit meerdere 
verdiepingen, waar de bewoners werden 
beschermd tegen onheil van buiten. 
Ook indrukwekkend is Jarlshof, 4.000 jaar oud, 
met overblijfselen uit het neolithicum, ovale huizen 
uit de bronstijd, een broch uit de ijzertijd, een 
Vikinghuis en dat alles deels over elkaar gebouwd. 
Het Shetlandmuseum in Lerwick werd bezocht 
met artefacten uit alle tijden, o.a. een replica van 
een Pictische schat, gevonden op het schiereiland 
St.Ninian, dat ook door ons werd bezocht. Niet ver 
daar vandaan werd Scalloway Castle uit 1600 
bezocht.  
De laatste dag bezochten wij Clickimin Broch, 
een ijzertijd nederzetting aan de rand van Lerwick, 
de Stanydale tempel uit de steentijd in het 
westen, waarvoor we 800 m naar de top van een 
heuvel moesten baggeren door het natte veen, de 
Scord of Brouster met restanten van een 
steentijddorpje, waarna we werden verwend met 
een prachtig uitzicht over de zonnige baai van 
Sound of Papa. 
 
U zult verwachten dat wij vanwege de vele 
bezichtigen uitgeput waren. Integendeel, de reis 
was prettig gedoseerd opgebouwd, waarvoor dank 
aan de organisatoren: Liesbeth Theunissen, 
Tonnie van de Rijdt, Bas Aarts en Carol van Driel. 
Mede door uitleg van diverse reisgenoten, die zich 
tevoren hadden ingelezen, is het een boeiende 
reis door de eeuwen en geschiedenis van Orkney 
en Shetland geworden. Het vervoer geschiedde 
met twee personenbusjes, bestuurd door leden 
van het reisgezelschap.  
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Er bleef ook ruimte voor het spotten van 
zeehonden (afb.14) en vele zeevogels, o.a. de 
kleurrijke Puffin (afb.15) op de kliffen.  
Soms leek het of het weer per kwartier 
veranderde, van ijskoude wind en regen tot 
aangenaam voorjaarsweer. En het reisgezelschap 
(afb.16) was uitermate plezierig.  
 
Willem van Erp 
 

 
Afbeelding 1, JudieGibson 
 

 
Afbeelding 2, Maes Howe 
 

 
Afbeelding 3, Stones of Stenness 
 

 
Afbeelding 4, Ring of Brodnar 
 

 
Afbeelding 5, Skara Brae 

 

 
Afbeelding 6, Skara Brae 
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Afbeelding 7, Knowe of Yarso 
 

 
Afbeelding 8, Churchill barrier 
 

 
Afbeelding 9, Tomb of the Eagles 

 
Afbeelding 10, Ingang Tomb of the Eagles 

 
Afbeelding 11, Old Scatness Chris Dryer 
 

Afbeelding 12 en 13, Broch of Mousa 
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Afbeelding 14, Zeehond 
 

 
Afbeelding 15, Puffin 

 
 
 

Afbeelding 16, groepsfoto 
 

 
 
 

NIEUWE PAALKRANSEN VOOR DE GRAFHEUVELS IN OERLE, 
EEN ARCHEOLOGISCH FEESTJE IN MIJN ACHTERTUIN 
 
 
Inleiding 
Een berichtje in de AVKP over de vervanging van 
de paalkransen bij de grafheuvels in Toterfout-
Halve Mijl trok mijn aandacht. De grafheuvels 
liggen zowat in mijn achtertuin en hebben een 
speciaal plekje in mijn hart. Heerlijk om daar te 
wandelen, te mijmeren en de magie van de 
omgeving te voelen. De prehistorie .. zo tastbaar! 
Het prikkelt telkens weer mijn fantasie “hoe zou het 
geweest zijn, toen”. Kortom met dit berichtje in de 
AVKP werd voor mij de deur geopend naar een 
bijzonder leerzaam archeologisch feestje en dat in 
mijn achtertuin… 
 
De aanleiding, paalkransen 
De werkgroep Onderhoud kleine Landschaps-
elementen van de IVN Veldhoven e.o. onderhoudt 
al jarenlang in opdracht van de gemeente Veld-
hoven, 27 prehistorische grafheuvels, waaronder 
die van Toterfout-Halve Mijl.  
Deze grafmonumenten uit de midden-bronstijd zijn 
+ 3500 jaar oud. Door een verbod van de toen-
malige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodem-
onderzoek werd in 2006 het vervangen van de 

palen beëindigd, het zou een mogelijke verstoring 
van het archeologisch erfgoed met zich mee-
brengen. Gevolg, een behoorlijk aantal palen is 
inmiddels verrot, scheef getrokken en deels 
verdwenen. Fiets- en motorcrossers gebruiken de 
heuvels om overheen te racen en een bronzen 
informatieplaat, gestolen.  

Grafheuvels bij Toterfout-Halve Mijl, foto Wikimedia 
Commons  
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Stilleven van een opgraving, foto Ine Boermans 2016 

 
In 2015 heeft de rijks-dienst voor cultureel erfgoed, 
in samenspraak met de gemeente Veldhoven 
vastgesteld dat onder-houd noodzakelijk is en 
werd besloten tot kleinschalig archeologisch 
onderzoek voorafgaand aan het plaatsen van 
nieuwe houten paalkransen. Dit interessante, non-
destructieve archeologisch onderzoek aan de rand 
van de grafheuvels, (niet in het heuvellichaam 
zelf),  is medio april 2016 uitgevoerd, onder de 
bevlogen leiding van archeologen Liesbeth 
Theunissen (projectleider) en Jan-Willem de Kort 
(veldwerkleider) van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed en de gemeente Veldhoven, in samen-
werking met vrijwilligers van de AVKP en de IVN-
werkgroep Veldhoven e.o.  
Doelen: Meer te weten te komen over het effect 
van paalkransvervangingen op het bodem-archief. 
De heuvels voorzien van nieuwe paalkransen 

zodat het grafveld meer aansprekend wordt en een 
landelijke richtlijn opstellen voor paalkrans-
vervanging.  
Voorafgaand aan de opgraving heeft de IVN een 
demonstratie gegeven over de wijze waarop tot 
2006 de verrotte palen vervangen werden en hoe 
verstoring van het bodemarchief tot een minimum 
werd beperkt. Hiervan zijn ook video opnamen 
gemaakt. De opgraving zelf is met hulp van de 
AVKP vrijwilligers uitgevoerd. Daarbij hebben de 
landmeters van de rijksdienst het hele gebied met 
data en foto’s in kaart gebracht.   
Ook hebben Ruud Hemelaar en Bas Verbeek van 
de AVKP met de bodemradar geofysisch 
onderzoek van een aantal grafheuvels uitgevoerd 
en daarmee bijgedragen aan nieuwe informatie 
over het gebruik van radaronderzoek bij 
grafheuvels.  
 
De resultaten:  
Het blijkt dat de oudste paalgaten in geen duizen-
den jaren zijn aangeroerd. En heel belangrijk,  de 
palen die sinds die tijd vervangen zijn, hebben 
maar weinig schade aan het bodemarchief 
toegebracht. De bevindingen uit dit onderzoek 
staan nu model voor het ontwikkelen van landelijke 
richtlijnen voor paalkransvervangingen, met prak-
tische handvaten en adviezen voor de beheerders 
van deze archeologisch monumenten. De resul-
taten worden ook gebruikt voor het project ‘Moni-
toring rijksmonumenten’ dat vanuit de rijksdienst 
wordt uitgevoerd. Dat de gemeente Veldhoven 

Vrijwilligers van de AVKP en het team van de rijksdienst werken samen in een werkput in 3500 jaar oude 
paalkransgrafheuvel. Hierdoor kwam het maaiveld uit de middenbronstijd onder de heuvels weer tevoorschijn.  
Foto Herbert Vorwerk, 2016 
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goed oog, oor en zorg heeft voor haar 
monumenten blijkt uit de reactie van de 
beleidsmedewerkster Erfgoed, die het advies van 
de AVKP-vrijwilligers omarmde om de paden-
structuur en bestaande crosspaadjes en wandel-
paden over de grafheuvels, te verleggen, zodat de 
grafheuvels worden ontzien en het motorcrossers 
moeilijker wordt gemaakt de heuvels te bescha-
digen. In de zomer van 2016 worden de nieuwe 
paalkransen geplaatst.  

 
En ik, ik kijk terug 
op een fantastisch 
en boeiend arche-
ologische feestje in 
mijn achtertuin! 
Zoals Willem 
schreef, ‘Het was 
puur genieten’. Ik 
verheug me op 
een volgende keer! 
Nb. De gestolen 
bronzen plaat, een 
van de oudste uit-
legplaten van 
Noord-Brabant, is 
weer terecht en 
wordt opnieuw 

door de gemeente geplaatst. 
 
Voor wie meer wil lezen: 

 Artikel in erfgoednieuws: 
http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nieuwe-
paalkransen-voor-oude-grafheuvels 

 Keetposter, De grafheuvels van Toterfout en 
Halve mijl, Liesbeth Theunissen, 2016  

 Artikel op Kennislink: 
http://www.kennislink.nl/publicaties/opknapbeu
rt-voor-paalkransen-uit-de-bronstijd 

 Artikel Veldhovens Weekblad 20 mei 2016,  
Het favoriete plekje van....André Driessen 

 Glasbergen W., 1954: Barrow excavations in 
the Eight Beatitudes. The Bronze Age ceme-
tery between Toterfout & Halve Mijl, North 
Brabant, Groningen/Djakarta. 

 Liesbeth Theunissen, Midden-bronstijd-
samenlevingen in het zuiden van de Lage 
Landen (Proefschrift Leiden, 1999). Download 
via Google Books. Te koop via Sidestone 
Press, Leiden. 

 Evert van Ginkel en Liesbeth Theunissen, 
Onder heide en akkers. De archeologie van 
Noord-Brabant tot 1200. (Uitgeverij Matrijs, 
2009) 

 Liesbeth Theunissen en Mat Theunissen, 
Eersel, een cultuurhistorische fietstocht. 
Uitgeverij Matrijs, 2012. Deze fietstocht gaat 
ook via de Toterfoutse paalkransgrafheuvels. 

 

artikel ED paalgraven 

06042016.pdf
 

 http://www.omroepbrabant.nl/?news/24715710
23/Bronzen+plaat+bij+grafheuvels+Veldhoven
+gestolen.aspx 

 
Ine Boermans 
 
Red: lees het volledige artikel op: http://www.awn-
archeologie.nl/23/images/verslag_Toterfout.pdf  

 
 
 
 

GESLAAGDE ALV VAN AWN IN HET ERFGOEDHUIS EINDHOVEN 
 

 
Wethouder Mary-Ann Schreurs opent de vergadering en vrijwilligerswerk in het preHistorisch Dorp in Eindhoven 

http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nieuwe-paalkransen-voor-oude-grafheuvels
http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nieuwe-paalkransen-voor-oude-grafheuvels
http://www.kennislink.nl/publicaties/opknapbeurt-voor-paalkransen-uit-de-bronstijd
http://www.kennislink.nl/publicaties/opknapbeurt-voor-paalkransen-uit-de-bronstijd
https://books.google.nl/books?id=7duI4-koYLYC&pg=PA22&dq=glasbergen+theunissen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj4rZ3518_MAhVCB8AKHTqKBGkQ6AEIMjAD#v=onepage&q=glasbergen%20theunissen&f=false
https://books.google.nl/books?id=7duI4-koYLYC&pg=PA22&dq=glasbergen+theunissen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj4rZ3518_MAhVCB8AKHTqKBGkQ6AEIMjAD#v=onepage&q=glasbergen%20theunissen&f=false
https://secure.matrijs.com/Onder-heide-en-akkers.-De-archeologie-van-Noord-Brabant-tot-1200.html
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2471571023/Bronzen+plaat+bij+grafheuvels+Veldhoven+gestolen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2471571023/Bronzen+plaat+bij+grafheuvels+Veldhoven+gestolen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2471571023/Bronzen+plaat+bij+grafheuvels+Veldhoven+gestolen.aspx
http://www.awn-archeologie.nl/23/images/verslag_Toterfout.pdf
http://www.awn-archeologie.nl/23/images/verslag_Toterfout.pdf
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
21 maart tot en met 12 juni  2016 
 

Boeken 
Geen nieuwe boeken. 
 
Tijdschriften 
Westerheem  
Jaargang 65 nr 2 
Wie het eerst komt die het eerst maalt. 
Penningen uit de West-Friese bodem door Marco 
Harst. 
 
In Brabant. 

Jaargang 7, nummer 2, juni 2016 
Van woeste grond tot stuifzand. 
Onderzoek naar de ontwikkeling en ouderdom van 
een stuifzand ten noordoosten van Deurne. 
 
Rapporten 
Baac A15--163 
Lierop Florastraat 
Opgraving in een dorpskern  
April 2016 

Drs J.R. Mooren 
Conclusie: Vermoedelijk door ontgronding zijn er 
weinig sporen gevonden van dit lang gebruikt 
perceel. 
 
BAAC rapport A-15.167 
Oirschot Oude Grintweg 54 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
proefsleuven. 
A.C. Aarts 
Advies. De archeologische verwachtingen binnen 
het plangebied zijn laag. 
Februari 2016 
 
ZAN 366-2016 
Inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven in het plangebied Brede school, 
Waalre Dorp aan de Meester Slootsweg 1 
Marijn van Haasteren en bijdrage Koen Hebinck. 
Conclusie: Geen vindplaats aangetroffen. 
 

 
 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Topografische atlas van Noord Nederland en 
West Nederland. 
Rob Kersemakers en anderen. 
Uitgeverij 12 provinciën. 
Deel een en twee van een vierdelige serie 
topografische atlassen. 
 
Een gebonden versie en een losbladige versie 
ineen. Handzaam in het gebruik thuis en tijdens 
wandeling of opgraving. 
Het kaartmateriaal is van het Kadaster. Schaal 1: 
50.000 en van 2014 
 
Carel van den Boom 
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Nieuwe veldwerkcoödinatoren  
Op de laatste ledenvergadering heeft Henk Wijn 
afscheid genomen als bestuurslid en daarmee ook 
als veldwerkcoördinator. Henk is verhuisd naar 
Soest. Henk heeft de afgelopen jaren twee grote 
opgravingen voor ons georganiseerd, zoals in 
Stiphout en vorig jaar samen met Dik Bol in Boxtel. 
Daarnaast heeft hij samen met een klein groepje 
‘vaste vrijwilligers’ diverse projecten uitgevoerd.  
 

 
Henk Wijn in actie bij de opgraving bij de grafheuvels in 
Toterfout-Halve Mijl 

 
Een opvolger diende zich niet direct aan. Mensen 
die we polsten vonden het een te zware taak. 
Daarom hebben we als bestuur er voor gekozen er 
‘deelfuncties’ van te maken. Dat sloot duidelijk 
beter aan bij wat mensen zelf wilden en deels ook 
reeds deden. Daarom hebben we nu drie 
veldwerkcoördinatoren, met ieder een eigen regio: 

 Theo van der Vleuten: Kempen 

 Willem van den Bosch: Peelland 

 Ruud Hemelaar: Meierij  
 
Binnenkort gaan bestuur en deze coördinatoren 
gezamenlijk nadere afspraken maken over hun 
werkwijzen en taakverdeling.  
 
Beleidsplan 2016 -2021 
In een aantal commentaarrondes via email hebben 
we als bestuur ons beleidsplan geactualiseerd en 

in de vergadering van 15 mei vastgesteld. Onze 
doelstellingen en koers zijn hetzelfde gebleven. 
Daar is ook, zo constateerden we tijdens de 
jaarvergadering op 16 maart, brede steun voor. 
Onze rollen zijn in het nieuwe beleidsplan 
aangevuld en bijgesteld. Die rollen zijn: 

 De missionaris 

 De goede herder en trouwe waakhond 

 De organisator van activiteiten  

 De netwerker. 
De rol van missionaris is aangevuld met onze 
betrokkenheid bij en medeverantwoordelijkheid 
voor de ArcheoHotspot. Bij de rol van goede 
herder en waakhond hebben we onze adviesrol 
naar heemkundekringen voor goede waarborging 
van archeologie in ruimtelijke procedures 
explicieter aangegeven. We hebben geen vaste 
RO-groep meer, we schakelen naar behoefte 
deskundigen in.  
Als organisator van activiteiten (voorheen aange-
duid als ‘animator’) maken we een onderscheid 
tussen activiteiten om actief of meer passief met 
archeologie bezig te zijn.  
Het beleidsplan sluit af met “Dat AVKP kan 
floreren danken we naast onze leden ook aan het 
enthousiasme, de betrokkenheid, expertise, 
gastvrijheid en goede samenwerking met het 
erfgoedteam van de gemeente Eindhoven per 
2015 samen met Eindhoven in Beeld 
ondergebracht in het “Erfgoedhuis”. 
Het volledige beleidsplan is te vinden op: 
http://www.awn-archeologie.nl/23/index.php/onze-
activiteiten/organisatie/anbi-gegevens 
 
Na de bestuursvergadering hebben we drie vragen 
voorgelegd aan de aanwezigen en later nog per 
mail aan alle leden.  

 Waarom word/blijf je lid van de AWN/AVKP? 

 Wat biedt de AWN aan haar leden 
(meerwaarde)? 

 Wat willen de leden van AWN? 
In de volgende AVKP-Actueel komen we terug op 
de antwoorden, die we hebben ontvangen.  

 

http://www.awn-archeologie.nl/23/index.php/onze-activiteiten/organisatie/anbi-gegevens
http://www.awn-archeologie.nl/23/index.php/onze-activiteiten/organisatie/anbi-gegevens

