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ACTIVITEITENKALENDER 
 
SEPTEMBER 
8/9 Open Monumentendag op diverse 

locaties 
Zo 9 Onthulling Erfgoedbordjes en lezing 

over Eindhovens kanaal, pag 4. 
Wo 19 Lezing De laatste Romeinen en de 

eerste Franken in de Lage Landen 
door dr. Stijn Heeren, pag 3.  

Za 22 AWN Studiedag Grondradar, pag 18 
 
OKTOBER – Maand van de Geschiedenis 
Hele maand – zie landelijk programma. 
Ma 1 Opening tentoonstelling Eindhoven op 

stand in Erfgoedhuis. 

Wo 10 Lezing Eindhoven op stand, door Nico 
Arts en Jelle Dekker, pag 3. 

Za 13 Nationale Archeologiedagen met 
diverse activiteiten, zie pag 9. 

12-14 Nationale Archeologiedagen op diverse 
locaties 

 
NOVEMBER 
Vr 2 Excursie Neanderthal & Ceramique-

museum Düsseldorf, zie pag 3. 
Wo 21 Lezing** 
 
Over de activiteiten met:  
twee sterren** wordt u nog geïnformeerd. 
drie sterren*** datum onder voorbehoud 

WIST U DAT... 
 
 

...  het thema van Maand van de Geschiedenis ‘Opstand’ is 

...  we dit thema vertaald hebben naar ‘Eindhoven Op Stand’ om de kastelen, omgrachte hoeven en 
landhuizen van Eindhoven onder de aandacht te brengen 

...  we daar tijdens de Nationale Archeologiedagen een leuk programma voor hebben gedacht  

...  iedereen van harte welkom is om mee doen of mee te helpen zie pag 9.  

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

 

 
 
 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2018

 Augustus Augustus September September
Wk Wk Wk Wk

33 34 35 36

Ma 13 20 27 3

Di 14 21 28 4  

Wo 15 22 29 5  

Do 16 23 kopij koerier Brabants Heem  30 6  

Vr 17 24 31 Deadline AVKP-Actueel 7  

Za 18 25 1 8 Open monumentendag

Zo 19 26 2  9 Open monumentendag

 September September September Oktober

Wk Wk Wk Wk Maand vd Geschiedenis

37 38 39 40

Ma 10 17 24 1

Di 11 18 25 2  

Wo 12 19 Lezing Laat Romeins in NL 26 3  

Do 13 20 27 4  

Vr 14 21 28 5  

Za 15 22 AWN studiedag grondradar 29 6  

Zo 16 23 30  7  

 Oktober Oktober Oktober Oktober/November

Wk Maand vd Geschiedenis Wk Maand vd Geschiedenis Wk Maand vd Geschiedenis Wk

41 42 43 Dutch Design Week 44

Ma 8 15 22 29

Di 9 16 23 30  

Wo 10 Lezing Eindhoven op Stand 17 Geen lezing 24 31  

Do 11 18 25 1  

Vr 12 Nationale archeologiedagen 19 26 Deadline AVKP-Actueel 2 Excursie Düsseldorf

Za 13 Nationale archeologiedagen 20 DDW - 1e dag 27 3

Zo 14 Nationale archeologiedagen 21 DDW 28 DDW - laatste dag 4

 November November November November/December
Wk Wk Wk Wk

45 46 47 48

Ma 5 12 kopij koerier Brabants Heem 19 GLOW 26

Di 6 13 GLOW 20 27  

Wo 7 14 GLOW 21 Lezing 28  

Do 8 15 GLOW 22 29  

Vr 9 16 GLOW 23 30  

Za 10 GLOW 17 GLOW 24 1

Zo 11 GLOW 18 GLOW 25  2

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Erfgoedhuis open Cursus Feesten & borrels Deadlines
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
19 september De laatste Romeinen en de 
eerste Franken in de Lage Landen. 
Dr. Stijn Heeren vertelt op over Romeinen, 
Franken, ontvolkingen, goudbetalingen en 
migraties in de Lage Landen (3e tot 6e eeuw), met 
speciale aandacht voor Zuid-Nederland. Zie pag 
10. 
 
10 oktober Eindhoven op stand, 900 jaar 
kastelen, omgrachte hoeven en landhuizen 
door Nico Arts, gemeentelijk archeoloog en Jelle 
Dekker, bouwhistoricus en vrijwilliger, over deze 
speciale woningen en hun bewoners door de 
eeuwen heen. 

 
 

Excursies 
2 november Excursie Neanderthal en Ceramiek 
museum Düsseldorf 
Bekijk 4 miljoen jaar menselijke geschiedenis in 
het Neanderthal Museum en bezoek de enige 
instelling die de ceramiekgeschiedenis van 
verleden tot heden en uit alle culturen verzamelt. 
Lees meer op pagina 10. 
 
Alle lezingen in het Erfgoedhuis Eindhoven vinden 
plaats op de 3

e
 woensdag van de maand en 

beginnen om 20 uur. De lezing op 10 oktober is 
daar een uitzondering op en is in de tweede week. 
De al eerder voor oktober aangekondigde lezing 
over de opgraving in Medel is verschoven naar 
begin volgend jaar. De lezingen zijn gratis en ook 
toegangelijke voor niet-leden. 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 

 
Volg het Erfgoedhuis Eindhoven op:  
www.erfgoedhuiseindhoven.nl, www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven en instagram erfgoedhuiseindhoven.Volg de 
ArcheoHotspots op: www.archeohotspots.nl en twitter@ArcheoHotspots  

 
Herinrichting deel Erfgoedhuis 
De afgelopen weken is gewerkt aan een nieuwe 
inrichting van het Erfgoedhuis in Eindhoven. Het 
betreft het gedeelte waar ook regelmatig lezingen 
worden gegeven. De oude ietwat rommelige inrich-
ting heeft plaatsgemaakt voor een wat frissere 
indeling met op een van de wanden een grote foto 
van de binnenstad van Eindhoven in 1928. Ook 
wordt aandacht besteed aan de Eindhovense 
wederopbouw-architectuur. Uiteraard blijven 
archeologische vondsten onderdeel van de nieuwe 
inrichting. Ook blijft de ruimte geschikt voor 
lezingen, studiedagen en andere evenementen. 
 
Coördinator Erfgoedhuis 
Door het helaas nu definitieve vertrek van Angeli-
que van Gemert als coördinator van het Erfgoed-
huis zijn het afgelopen jaar problemen ontstaan in 
de onderlinge communicatie. Hierbij gaat het zowel 
om de vier in het Erfgoedhuis werkzame organi-
saties onderling (Erfgoed gemeente Eindhoven, 
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Archeolo-
gische Vereniging Kempen- en Peelland, Eind-
hoven in Beeld) als de medewerkers onderling. Als 

tussentijdse oplossing zal Nico Arts met ingang 
van 11 september de functie van coördinator waar-
nemen. Daartoe zal hij in principe elke dinsdag 
(hele dag) in het Erfgoedhuis aanwezig zijn. 
Daarnaast werkt hij ook aan onder andere een 
nieuwe archeologische waardenkaart van de 
gemeente Eindhoven en achterstallige verslagleg-
ging van opgravingen, maar dat doet hij op een 
rustigere plek. 
 
Vroege middeleeuwen in de Antwerpse 
Kempen 
Wat is er bekend over de vroege middeleeuwen bij 
onze directe zuiderburen? Op woensdag 21 
november organiseert de provincie Antwerpen een 
studiedag over deze periode. Deze dag vindt 
plaats in het monumentale Elzenveld in het 
centrum van Antwerpen, voorheen een klooster en 
thans congresgebouw annex hotel. De dag duurt 
van 9 tot 18 uur en is gratis toegankelijk. Een van 
de onderwerpen is de Karolingische potten-
bakkersoven bij Beerse waarvan de vondsten door 
vrijwilligers in het Eindhovense Erfgoedhuis zijn 
verwerkt.  

http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
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Creatief talent voor Goud van Brabant 
De organisaties Brabants Erfgoed, Stichting 
Nieuwe Helden, Provincie Noord-Brabant en 
Omroep Brabant hebben een 
project opgestart waarbij via 
een zelf te kiezen vorm van 
‘kunst’ een kort verhaal van 
vroeger tot leven wordt gewekt. 
Uit de bijna honderd inzen-
dingen voor ideeën zijn er 
twintig geselecteerd. Een ervan 
is het idee van de Eindhovense 
filmmaker Xavier van Delft. Hij 
heeft een flitsende documen-
taire gemaakt over een 
omstreeks 1840 in de Dommel 
bij de Woenselse Watermolen 
gevonden houten beeld van 
Maria met Kind.  
 
Openmonumentendag 

 
Op zondag 9 september (tijdens Openmonu-
mentendag) worden er op het NRE terrein 
verschillende erfgoedbordjes onthuld, die uitleg 
geven over de geschiedenis van de gebouwen. Dit 
is onderdeel van een gevarieerd programma rond 
het Eindhovens kanaal .Zo is er op 9 september 
een lezing over het Eindhovens kanaal in het 
Erfgoedhuis. Kijk voor het hele programma op 
deze link. 
 
Maand van de geschiedenis 
In het Erfgoedhuis is in oktober tijdens de maand 
van de geschiedenis een tentoonstelling te zien 
over Eindhoven op stand, 900 jaar kastelen, 
omgrachte hoeven en landhuizen. Meer informatie 
over het volledige programma staat op pagina 9. 
 
Dutch Design Week 
Tijdens de Dutch Design Week (20-28 oktober) 
zullen Guido Ooms en Karin van Lieshout (Studio 
Oooms, Geldrop) in het Erfgoedhuis hun op 
archeologie en bodem geinspireerde presentatie 

verzorgen. Gepoogd wordt het Erfgoedhuis negen 
dagen lang dagelijks van 10.00-21.00 uur geopend 
te houden. Dit kan alleen maar als er zich 
voldoende vrijwilligers melden dus als je zin hebt 
een grote menigte binnen- en buitenlandse 
bezoekers te verwelkomen: meld je aan op 
n.arts@eindhoven.nl. 
 
Waterrijk Eindhoven 
Stichting Eindhoven in Beeld organiseert tot en 
met oktober de expositie Waterrijk Eindhoven 
Deze is elke werkdag tussen 11 en 16 uur te 
bezoeken op de eerste verdieping in het 
Erfgoedhuis.  

 
 
Referentiecolletie 
In het Erfgoedhuis wordt een referentiecollectie 
aangelegd. Deze bestrijkt in principe de gehele ar-
cheologie; van steentijd tot en met de moderne tijd. 
Dit is uiteraard een flinke klus, dus ondersteuning 
van AVKP-leden is hierbij welkom. Eenieder die 
aan een deel hiervan wil meewerken is daarom bij 
deze uitgenodigd om mee te doen. Met een deel 
wordt bedoeld steentijd, Romeins aardewerk, 
middeleeuws aardewerk, metaal, pijpenkoppen, 
knopen, enzovoort, afhankelijk van je eigen inte-
resse. Meehelpen kan op woensdagavond of 
overdag van maandag tot donderdag, afhankelijk 
van je eigen voorkeur en beschikbare tijd. 
Je kunt je aanmelden bij Dirk Vlasblom, die er mee 
begonnen is en bij Ben van den Broek, de 
aardewerkexpert via d.vlasblom@eindhoven.nl of 
b.vd.broek@eindhoven.nl. Ze zorgen voor de 
coördinatie en benodigde materialen en eventuele 
ondersteuning. Via deze link kun je een idee 
krijgen van de voorbeelden die al verzameld zijn 
maar deels nog van een beschrijving voorzien 
moeten worden. 

https://mailchi.mp/ae3dcb083aa3/nieuwsbrief-september-2018?e=dc77383f01)
mailto:n.arts@eindhoven.nl
mailto:d.vlasblom@eindhoven.nl
mailto:b.vd.broek@eindhoven.nl
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/vondstverwerking/


 
 
 

5 

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

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Netersel – De Hoeve 22 (archeologische 
begeleiding, proefsleuven en opgraving) 

Archol Augustus-
september 2018 

Oirschot – Groot Bijsterveld (proefsleuven en 
opgraving) 

Econsultancy Augustus-oktober 
2018 

Eindhoven – herinrichting Vestdijk en 
Kanaalstraat (archeologische begeleiding) 

?? Sept 2018-2019 

Nuenen – Luistruik fase 3 (proefsleuven en 
opgraving) 

?? Dec 2018 – jan 
2019 

Vessem – Donk 4 (opgraving) Aeres Milieu? 2018? 

Eindhoven – De Hooghwerf (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

RAAP Najaar 2018 

Geldrop- Tweka terrein (proefsleuven) ?? Najaar 2018 

Someren – Wilhelminaplein (proefsleuven) BAAC? Najaar 2018 

Heeze – Rielloop (archeologische begeleiding)  RAAP 2018? 

Best – Veldweg-Ringweg (proefsleuven) ?? 2018 

Mierlo – Broekstraat 55 (archeologische 
begeleiding) 

?? 2018? 

Budel – De Kleine Wereld (opgraving) ?? 2019? 

Middelbeers – herinrichting dorpshart 
(archeologische begeleiding) 

?? Eind 2018 

Zeilberg – Irenestraat (opgraving) Antea Najaar 2018? 

Budel – Cranendoncklaan 92 (proefsleuven) ?? 2018? 

Son – Dommelstraat (proefsleuven) ADC ArcheoProjecten 2018? 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2018? 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? 2018? 

Breugel – St. Genovastraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Westerhoven – St. Servatius (opgraving en 
proefsleuven) 

?? 2018? 

Geldrop – Burghtstraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Oirschot – Wegenstructuur Brainport 
Park/Aarlese Heide (proefsleuven) 

?? 2018-2019 

Eindhoven – C&A (archeologische begeleiding) Aeres Milieu Najaar 2018 

Aalst – Prunellalaan (proefsleuven) ?? Najaar 2018? 

Aalst – Gestelsestraat 16d (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

?? 2018? 

Eindhoven – Aalsterweg (proefsleuf met mogelijk 
doorstart) 

?? 2018? 

Leende – Centrumplan (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

RAAP 2018? 

Bladel – Markt 22-23a (proefsleuven) ?? 2018? 

Son – De Bontstraat-Kanaaldijk Noord 
(proefsleuven) 

?? Najaar 2018? 

Son – Molenstraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Waalre – Markt 14 (proefsleuven) ?? 2018? 

Eindhoven – Laagstraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Valkenswaard - Dr. Schaepmanstraat 
(proefsleuven met mogelijke doorstart) 

?? 2018? 

Eindhoven - Draaiboomstraat – 
Langdonkenstraat (proefsleuven) 

?? 2019? 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
80-jarige oorlog in Eindhovense boekhandel 
Dit jaar is het 370 jaar geleden dat de 80-jarige 
oorlog (1568-1648) werd beëindigd. In dit kader 
zendt de NTR ingaande 28 september elke vrijdag 
vanaf 21.05 uur een 7-delige televisie-serie uit. Het 
wordt ook een landelijk evenement (zie link) met 
onder andere in boekhandel Van Piere te Eind-
hoven op zondag 7 oktober 15 uur een lezing over 
de archeologie en geschiedenis van deze oorlog in 
Eindhoven door stadsarcheoloog Nico Arts. Deze 
volgt na een inleiding Tachtigjarige Oorlog in 
Brabant door Wouter Loeff, hoofd-redacteur van 
Brabants Erfgoed. Aanmelden voor de lezing kan 
via deze link. 
 
Groenlands walrusivoor in Helmond? 
Afgelopen augustus werd in een periodiek met de 
deftige naam Proceedings Royal Society of Lon-
don Biological Sciences door vier onderzoekers uit 
Noorwegen en Engeland een artikel gepubliceerd 
over voorwerpen van middeleeuws walrusivoor uit 
Europa, Svalbard (Spitsbergen) en Groenland. Het 
blijkt mogelijk op basis van DNA een onderscheid 
te maken tussen walrusivoor uit West-Groenland 
en dat uit de noordelijke Atlantische Oceaan. 
Aangetoond is dat er in middeleeuws Europa ivo-
ren voorwerpen circuleerden die gemaakt waren 
van het ivoor van de West-Groenlandse walrus. 
Tussen 1000 en 1450 hebben op twee plekken op 
Groenland Vikingen gewoond. Via hen kwam het 
ivoor in Europa terecht. 
 

 
 
Een van de topstukken van middeleeuws Neder-
land is een schaakstuk van walrusivoor dat werd 
gevonden tijdens een opgraving in 1981-1982 van 
een uit-zonderlijk houten kasteel in Helmond. Dit 
40 mm hoge schaakstuk dateert vermoedelijk uit 

omstreeks 1150. Het heeft de vorm van een bloem 
met bladeren. In de onderkant staan in runenschrift 
gegraveerd onder andere de namen Mathilde en 
Peter. De kans bestaat dat ook het ivoor van dit 
voorwerp afkomstig is van een Groenlandse 
walrus, maar dat is (nog?) niet onderzocht. 
 

 
 
Son – Betonson 
BAAC bv heeft tussen 10 februari en 5 april 2016 
in opdracht van VN OG I b.v. een opgraving uitge-
voerd in het plangebied Betonson te Son. De 
aanleiding voor het archeologisch onderzoek was 
de voorgenomen herontwikkeling van het hier 
gelegen bedrijventerrein. Het plangebied was ja-
renlang als betonfabriek in gebruik geweest, maar 
deze is inmiddels gesloopt. In het ca. 15,92 ha 
grote plangebied is inmiddels een grote expeditie 
hal gebouwd met daaromheen laadkuilen, wegen, 
nutsvoorzieningen, groenstroken en waterpartijen. 
Ter fundering van de hal zijn poeren en balken 
geplaatst. In overleg is besloten om de archeolo-
gische waarden waar mogelijk te behouden in de 
bodem door ophoging en anders op te graven. 
Tijdens het onderzoek is in totaal een oppervlakte 
van bijna 3 ha onderzocht.  
 
Het plangebied ligt op de overgang van een van 
oorsprong hoger gelegen dekzandrug naar het 
laag gelegen beekdal van de Groote Beek. 
Tegenwoordig zijn nog maar weinig reliëf-
verschillen te zien, omdat de laaggelegen delen 
van het terrein sterk zijn opgehoogd. De bodem ter 
plaatse bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden, 
met een humeus dek dat een wisselende dikte 
heeft. Onder het humeuze dek is een oude 
akkerlaag aanwezig. Het gebied was in de nieuwe 
tijd tot aan de bouw van de fabriek in gebruik als 

https://80jaaroorlog.ntr.nl/intro
https://www.libris.nl/vanpiere/agenda/oktober/maand-van-de-geschiedenis-lezing-wouter-loeff-en-nico-arts/
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landbouwgrond. Door de landerijen heen liepen 
wegen (waaronder de doorgaande weg van St. 
Oedenrode naar Woensel), waarlangs enkele 
woningen lagen. Een van deze woningen staat 
bekend als de boerderij van Rooijakkers. De 
geschiedenis van deze woonplaats gaat volgens 
historische bronnen terug tot de 17e eeuw. Uit het 
archeologisch onderzoek blijkt, dat plangebied 
Betonson een lange bewoningsgeschiedenis kent. 
De eerste archeologisch aantoonbare gebruiksfase 
dateert uit het (laat-)mesolithicum. Daarna vond 
achtereenvolgens in verschillende fasen in de 
bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en 
nieuwe tijd bewoning plaats. In feite eindigde de 
laatste bewoning in het plangebied in 1971, toen 
de boerderij van Rooijakkers werd ontmanteld ten 
behoeve van de uitbreiding van de betonfabriek. 
 
De resten uit het laat-mesolithicum bestaan uit 
enkele artefacten van vuursteen die hoofdzakelijk 
gevonden zijn in jongere sporen en lagen.  
Lees meer over deze opgraving in de bijlage.  
 
Bergeijk – Hof 154 
In opdracht van D&P Projectontwikkeling heeft 
ADC ArcheoProjecten in 2016 een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in het plangebied Hof 154 te 
Bergeijk. De aanleiding tot het onderzoek werd 
gevormd door de geplande nieuwbouw van een 
appartementencomplex waarbij een oppervlakte 
van 900 m2 werd bebouwd. Voorafgaand hieraan 
werd een deel van de huidige bebouwing van het 
monumentale Beukenhof (hiervoor pastorie en 
kazerne), gesloopt en werd een deel van het 
plangebied gesaneerd vanwege de aanwezigheid 
van zinkassen. Het archeologisch onderzoek 
omvatte het bege-leiden van de sanering op het 
terrein en het uitvoeren van een proefsleuven-
onderzoek met doorstart naar een opgraving ter 
plaatse van het bouwblok en de inrit tot de 
parkeergarage. 

De sanering beperkte zich in de 
meeste gevallen tot het verwij-
deren van de zinkassen. Voor een 
deel van het terrein werd vanwege 
het beperkt afgraven het archeo-
logisch niveau niet bereikt. Wel 
werden de restanten van de 
gracht die oorspronkelijk het 
Beukenhof omwaterde, aange-
sneden evenals de later hierin 
aangebrachte vijver. Deze maakte 
onderdeel uit van de ‘pleiziertuin’ 
die rondom de pastorie was aan-
gelegd (ca. 1850-1900). De gracht 
werd bij de (her)aanleg van de 

tuin gedempt, terwijl de vijver aanzienlijk werd 
verkleind. Aan de noordkant van het gebouw was 
een deel van het terrein grondig verstoord. Het 
gaat hier om sporen van moesbedden die te 
relateren zijn aan landbouw- of tuinactiviteiten 
rondom de Beukenhof. Uit het proefsleuven-
onderzoek en de opgraving bleek dat de centrale 
zone van de toekomstige bouwput volledig ver-
stoord was. De aanbouw uit de jaren ’60-’70 heeft 
hier gezorgd voor talrijke verstoringen in de diepe 
ondergrond, waaronder een kelder. Enkel aan de 
zijkanten van de bouwput zijn archeologische 
resten bewaard gebleven. Deze omvatten naast 
muurwerk en een oud vloerniveau nog sporen van 
een vermoedelijke gebouwplattegrond uit de Late 
Middeleeuwen, twee waterkuilen, een waterput, 
een greppel en een palenrij. De tijdens het 
onderzoek aangetroffen sporen dateren uit de 
IJzertijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. 
 

 
Aan de achterzijde van het gebouw werd het 
archeologisch niveau nagenoeg nergens bereikt. 

 
De oudste resten die in het onderzoeksgebied zijn 
aangetroffen, dateren in de tweede helft van de 
Midden-IJzertijd (350-250 v.Chr.).  
Lees meer over deze opgraving in de bijlage.  
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Archeologie in Uden, Moleneind  
Verschillende sportvelden in het gebied Sportpark 
Moleneind zijn toe aan een herinrichting van het 
park, een kunstgrasveld en gedeeltelijk een draina-
ge. Archeologisch gezien is de bodemopbouw in 
het hele plangebied intact. Slechts enkele bodem-
verstoringen zijn waargenomen in de westelijke 
zone van de sportvelden grenzend aan de snelweg 
A50. De archeologische verwachting is hierdoor 
hoog. Tijdens onderzoek zijn op verschillende 
plekken reeds vondsten gedaan uit zowel de 
IJzertijd als de Late-Middeleeuwen. In combinatie 
met de onderzoeksresultaten van eerdere onder-
zoeken uit de omgeving van het plangebied is de 
aanwezigheid van archeologische resten in de 
vorm van bodemsporen en artefacten in het gebied 
zeker te noemen. 
 

 
 
De voorgenomen ingrepen omvatten hoofdzakelijk 
het opnieuw belijnen van de sportvelden, het 
aanbrengen van drainage en het omvormen van 
het noordelijke sportveld tot een kunstgrasveld.  
Het grasveld zal verhoogd worden aangelegd, 
conform het eerdere advies Transect/ArchAeO. 
Slechts enkele graafwerkzaamheden, zoals een 
smalle kabelsleuf, zal tot in het archeologisch 
niveau reiken. Daarnaast zal eerst de bouwvoor 
van het aan te leggen kunstgrasveld worden 
afgegraven (tot ca 30 cm). Dit biedt de mogelijk-
heid om er een inspectie/kartering (met detector) 
uit te voeren, direct onder die bouwvoor. Het 
archeologisch sporenniveau ligt er op ruim 50 cm 
onder maaiveld. Aangezien de archeologie niet 
verstoord wordt en in situ blijft is dit natuurlijk een 
voor alle partijen een aanvaardbare oplossing. 
Door Fokko Kortlang, adviseur bevoegde overheid 

is voorgesteld aan de gemeente Uden om de 
archeologische werkgroep in de gelegenheid te 
stellen om deze werkzaamheden te begeleiden. 
De werkzaamheden zijn niet ‘onderzoeksplichtig’. 
De Gemeente Uden is akkoord gegaan met dit 
voorstel en na een voorbereidend gesprek heeft de 
werkgroep Archeologie van de Heemkundekring 
de werkzaamheden ca. een week lang kunnen 
begeleiden en detecteren. Hierbij zijn wat muntjes 
gevonden, ook euro's. De oudste zijn waarschijnlijk 
duitjes. Verder een bronzen gesp met een pin van 
ijzer en 1 vork met 4 lange tanden. Met het 
veldlopen is er wat steengoed aardewerk en een 
paar brokken vloeislak gevonden.  
Jos Kempkens  
Werkgroep Archeologie, Heemkundekring Uden  
 
Uitnodiging kunstproject OUR LEGACY 
In Zilverackers, gemeente Veldhoven, zijn bij ar-
cheologische opgravingen voorwerpen gevonden 
uit de Romeinse tijd waaronder twee dolia. Dit zijn 
aardewerken bolvormige vaten, destijds gebruikt 
als bewaarplek. Hieruit is een kunstproject ontwik-
keld waarbij het dolium en haar eigenschappen als 
uitgangspunt én als verbindend element tussen het 
verleden en de toekomst fungeert. Als titel voor de 
exposities is gekozen voor ‘OUR LEGACY’ 
verwijzend naar de opgravingen van de dolia én 
wat wijzelf achterlaten aan de volgende generatie. 
 

Aan de hand hiervan hebben we 3 verschillende 
exposities ontwikkeld, die in de periode september 
2018 tot en met januari 2019 worden getoond in 
galerie en bed&breakfast van De Kunstpraktijk 
(Dorpstraat 6A, Veldhoven).  
 
De Kunstpraktijk nodigt u van harte uit aanwezig te 
zijn zondag 9 september 2018, 15.00 uur tijdens 
de opening van deze eerste editie van de 
expositie.  
Verdere beschrijving van dit kunstproject zie 
https://www.dekunstpraktijk.nl/verwacht.html.  

 
 

https://www.dekunstpraktijk.nl/verwacht.html


 
 
 

9 

EINDHOVEN OP STAND  
900 jaar kastelen, omgrachte hoeven en landhuizen 
 
 
‘Je ziet het niet en weinig mensen weten het. Maar 
in de Middeleeuwen stonden in Eindhoven zes 
kastelen. Uit die tijd kennen we ook vijf met een 
gracht versterkte boerenhoeven. Vanaf de 17de 
eeuw gaat de elite in landhuizen wonen, waarvan 
er enkele, na veel verbouwingen, nog bestaan. 
 
Wat weten we over deze bijzondere bouwwerken? 
Wie woonden er, wat was de rol van die bewoners 
in de samenleving, waar was hun positie en 
rijkdom op gebaseerd? Wanneer en waarom zijn 
die bijzondere woningen verdwenen? 
In oktober - de MAAND van de GESCHIEDENIS - 
en in het bijzonder op zaterdag 13 de NATIONALE 
ARCHEOLOGIE DAGEN - kunt u dat alles horen 
en zien’. 
 
Dit zijn de eerste regels van de flyer voor de 
activiteiten in Eindhoven voor de Nationale Arche-
ologiedagen (NAD)/Maand van de geschiedenis. 
We hebben weer een leuk programma samen-
gesteld. Het thema is 'Eindhoven op stand, 900 
jaar kastelen, omgrachte hoeven en land-huizen'. 
Het is een woordspeling op het landelijke thema 
‘Opstand’ voor de NAD en sluit mooi aan bij het 
idee om de Eindhovense kastelen weer tot leven te 
brengen. En wat is eigenlijk het verschil tussen 
een kasteel, omgrachte hoeve en een landhuis...? 
 
Vind je het leuk om die dagen mee te helpen? 
Meld je dan aan bij Tonnie, Ine en Ellen of via 
awnafdeling23@gmail.com.  
 

PROGRAMMA EINDHOVEN OP STAND 
Tentoonstelling in het erfgoedhuis 
Hele maand oktober, open ma t/m do 19-16 uur, 
wo 19.30-22.00 uur 
Er zijn kaarten, tekeningen, maquettes en vond-
sten uit opgravingen te zien, elk met hun eigen 
verhaal. 
Op za. 13 zijn er kinderactiviteiten in het 
Erfgoedhuis van 12 tot 16 uur. Terwijl (groot)-
ouders de tentoonstelling bekijken kunnen kinde-
ren zich vermaken met enkele activiteiten. 
 
Lezing door Nico Arts, gemeentelijk archeoloog en 
Jelle Dekker, bouwhistoricus en vrijwilliger, over 
deze speciale woningen en hun bewoners door de 
eeuwen heen. 
Woensdag 10 okt. Erfgoedhuis, 20-22 uur 
 

3D-Rondrit door Middeleeuws Eindhoven 
In de 16

e
 eeuw tekende de cartograaf Jacob van 

Deventer alle steden van de toenmalige Neder-
landen. Rond 1560 heeft hij Eindhoven getekend. 
Die kaart is gevisualiseerd en met een 3D bril kunt 
u een rondrit maken door het toenmalig 
Eindhoven. 
Op 13 oktober om 11 uur wordt deze 3D rondrit 
feestelijk gelanceerd en vanaf dan kunnen bezoe-
kers van het Erfgoedhuis die tijdens openingsuren 
zelf te maken 
 
Stadswandeling o.l.v. Wim van Hoof 
Zaterdag 13 oktober, 12-14 uur, vertrek vanaf het 
Erfgoedhuis. De wandeling gaat langs de voor-
malige kastelen, Die Haghe, Kasteel van Eind-
hoven. het Stenen Huis en landhuis Het Paradijs. 
 
Activiteiten op locatie 
Waar hebben de kastelen Blaarthem en Het 
Borchsken gelegen? Wat is de geschiedenis van 
de nog bestaande landhuizen Eckart en De 
Burgh? Op za. 13 oktober gaan we op die vier 
locaties een of meer publieksactiviteiten organi-
seren. Op onze websites is te zijner tijd te vinden 
waar u terecht kunt en hoe laat. 
 
Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken, aanmelden 
is niet nodig. 
 
 

  

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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LEZING 19 SEPTEMBER: DE LAATSTE ROMEINEN EN DE EERSTE 
FRANKEN IN DE LAGE LANDEN  
met speciale aandacht voor Zuid-Nederland (3e-5e eeuw na Chr.) 
 
 

 
 
De laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen 
stonden lange tijd bekend als de donkere eeuwen, 
maar daar begint nu toch verandering in te komen. 
Er zijn weliswaar slechts weinig geschreven 

bronnen, maar de archeologie levert steeds meer 
vondsten op uit dit tijdvak. Soms zijn het 
eenvoudige scherven en verkleuringen van 
paalkuilen in de bodem, maar af en toe gaat het 
om spectaculaire vondsten, zoals de goudschat 
van Lienden die in 2017 in de media verscheen: 
een grote partij Romeins goud die rond 460 na 
Christus, nog vlak voor de val van het West-
Romeinse rijk (476), aan een Frankische leider in 
de Betuwe werd betaald.  
 
Dr. Stijn Heeren vertelt op 19 september 2018 in 
het Erfgoedhuis in Eindhoven over Romeinen, 
Franken, ontvolkingen, goudbetalingen en 
migraties in de Lage Landen (3e tot 6e eeuw), met 
speciale aandacht voor Zuid-Nederland. 

 
 
 
 
 

EXCURSIE NEANDERTHAL & CERAMIEK MUSEUM DÜSSELDORF 
 
 
De excursiecommissie heeft op vrijdag 2 novem-
ber 2018 een excursie georganiseerd naar het 
Neanderthal Museum en het Ceramiek Museum in 
Düsseldorf. 
 
Programma  
Het moderne Neanderthal Museum 
(www.neanderthal.de/en/home.html) ligt ten oosten 
van Düsseldorf vlak bij de plek waar ruim 150 jaar 
geleden de Neanderthaler werd gevonden. Hier 
krijgen we een goed beeld van 4 miljoen jaar 
menselijke geschiedenis. Aan de hand van actuele 
archeologische en paleo-antropologische onder-
zoeksresultaten wordt het verhaal van de vondst 
en levenswijze van de Neanderthaler belicht.  
 
Het Hetjens Keramik Museum in Palais 
Nesselrode (www.duesseldorf.de/hetjens) in de 
binnenstad van Düsseldorf is wereldwijd de enige 
instelling die de keramiekgeschiedenis van verle-
den tot heden en uit alle culturen verzamelt. Een 
permanente collectie: van Afrikaanse en Zuid-
Amerikaanse cultvoorwerpen tot baardmankruiken 
uit Siegburg, van het fijnste porselein uit Meißen 

en Sèvres tot keramiek uit en de klassieke oudheid 
en de middeleeuwen. Natuurlijk zijn alle kera-
mische materialen, het aardewerk, het steengoed, 
de faience en het porselein aanwezig. Er wordt 
ook veel aandacht besteed aan de moderne 
keramiekkunst. 
Voor wie dat wil, verlengen we de excursie, om al 
wandelend een beeld van de mondaine binnen-
stad en enkele historische plekken te krijgen en 
kunnen we de dag af sluiten in een gezellige oude 
brouwerij en historisch restaurant. 
 
Informatie 
We verzamelen om 8:00 uur op een gratis parkeer-
locatie voor een bezoek aan beide musea nabij en 
in Düsseldorf. Houd er rekening mee dat we in de 
stad zelf enkele kilometers naar de diverse locaties 
lopen. Na het programma kun je er voor kiezen om 
in het gezellige Düsseldorf de horeca aan te doen 
of je kiest ervoor dan terug te gaan naar Eind-
hoven. Met de auto-indeling zullen we hier 
rekening mee houden.    
 
 

http://www.neanderthal.de/en/home.html
http://www.duesseldorf.de/hetjens
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Kosten 
De meereis-kosten incl. parkeergelden bedragen 
ca. € 15,-- p.p.: aan de chauffeur te voldoen. 
Entree Neanderthal van het museum is € 9,-- en 
rondleiding ca. € 3,-- p.p. 
Entree Hetjens Museum: € 4,-- en rondleiding ca. € 
3,-- p.p. 
Horeca kosten naar eigen keuze.  
 
Aanmelden 
Graag ontvangen wij jouw aanmelding voor 1 
oktober a.s. zodat we een auto indeling kunnen 

maken en de gidsen tijdig kunnen reserveren in de 
musea. 
Wil je aangeven of je: 

 wilt rijden en anderen meenemen; 
 na afloop in Düsseldorf deel neemt aan 

brouwerijbezoek en een gezamenlijke 
maaltijd 
 

Mail je aanmelding naar: havorwerk@gmail.com 
 
Wim van Hoof en Herbert Vorwerk  
Namens de excursie commissie. 

 
 
 
 
 

DAG VAN DE STADSARCHEOLOGIE 
 
 
Op 20 september 9.30-17.00 uur vindt bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de 
jaarlijkse dag van de stadsarcheologie plaats. Ook 
ditmaal wordt deze dag georganiseerd door de 
RCE en de Stichting voor de Middeleeuwse 
Archeologie. Nu is het thema ‘Haven en handel’ 

met onder andere een lezing over de middel-
eeuwse haven van ’s-Hertogenbosch. De kosten 
bedragen 15 euro inclusief koffie, thee, lunch en 
borrel. Opgave vooraf is verplicht en kan tot 17 
september via de website van de RCE. 

 
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE WIMA 
 
 
Ook in de afgelopen periode is de WIMA er weer 
op uitgetrokken. Op diverse plekken zijn radar-
scans gemaakt. Zo is er bij het Groot Tuighuis in 
Den Bosch (de thuishaven van de archeologische 
dienst) gezocht naar sporen van vroegere funda-
menten buiten het gebouw. Verder is er ook in het 
gebouw gescand, eveneens om sporen van 
onbekende delen van het fundament te zoeken en 
te kijken of er mogelijk nog oude begravingen 
aannemelijk zijn. 
 
Verder is Zeeland bezocht. Dit is een interessant 
gebied vanwege de zeeklei. Vocht en zout zijn een 

nadeel bij het gebruik van 
bodemradar, wat de aanleiding 
was om in dit gebied te 
scannen. De resultaten hier-
van moeten nog uitgewerkt 
worden. 
 
Voor enkele voorbeelden van 
resultaten van de scans van 
de WIMA kun je deze link 
gebruiken. 

 
 
 
 

  

mailto:havorwerk@gmail.com
https://cultureelerfgoed.nl/agenda/dag-van-de-stadsarcheologie-2018-havens-en-handel
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/wima/
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EXCURSIE NAAR RILLAND  
 
 
De conditie was ideaal voor een wandeling: 
zonnig, warm 28 graden met een oostenwind 
kracht 2. Om 10.00 uur verzamelden zich meer 
dan 20 personen van AWN afdeling Kempen- en 
Peelland samen met Daan en Rudy 
(respectievelijk de nieuwe adspirant gids en een 
oud collega gids op de slikken van Rilland). Na 
een voorstellingsronde van mij en een uitleg over 
het gebied gaf ik Rudy het woord die aanvullend 
vertelde over de geschiedenis van het gebied. 
Daarna liepen we de dijk op om in grove lijnen het 
te bezoeken gebied aan te wijzen: het “Verdronken 
bos”, de “West-ketel”, de schelpenbanken, de 
kleidijk, de nieuwe woonterpen en de fundamenten 
met boomstronk, net achter de doorbroken 
strekdam. 
 
Door de oevervegetatie heen (in de zomer 
manshoog) werd een nieuw paadje gemaakt naar 
de zandige oever. We vertelden over de veen-
brokken op de oever en liepen door naar de 
schervenrijke laag waar er net een glooiing is en 
de eerste scherf gevonden “Duits steengoed: 
Langerwehe” klonk het ergens uit de groep. Er was 
dus ervaring met scherven zoeken en benoemen 
aanwezig…. En scherven verzamelen is hier 
toegestaan. 
 
We gaven uitleg over de “wilde moernering” en 
lieten de boomstronken van het verdronken bos 
zien. Via de oever (met een waarschuwing voor de 
scherpe punten van roestige ijzerstaven) met de 
reguliere moernering liepen we scherven rapend 
naar de “Westketel”, om het paardengraf en de 

resten van de Dijkweg te laten zien. Via de kleidijk 
(met de vondst van een mooi stuk Duits steengoed 
door Daan) liepen we weer een stukje land-
inwaarts vanaf de “Westketel” naar een recent 
verrommeld gebied (mogelijk vandalen). Vandaar 
liepen we over de schervenrijke schelpenbank 
naar de weervisserijpaaltjes met de nieuw ontdek-
te woonterpen. Ruim voor de nieuwe woonterpen, 
mocht niets meer worden opgeraapt. Waarnemen 
mocht natuurlijk wel… 
 
De tocht ging verder over de strekdam naar 
genoemde boomstronk, de vuurbaak en een nog 
deels intacte  muurrest.. Daar hebben we nog 
even rondgekeken en gewezen op de dijk met 
boomstronken die gisteren nog ingemeten is. Na 
nog wat foto’s van schepen te hebben gemaakt 
(de Westerschelde stroomt vlakbij) maakten we 
ons op voor de terugtocht, via het gat in de 
doorbroken strekdam. Via het slik bereikte we 
weer het pad door de oevervegetatie  richting dijk.  
Op de dijk werd na een dankwoord van onze 
gasten afscheid genomen. Om 13.00 uur, na een 
wandeling van ruim tweeënhalf uur gingen we moe 
maar voldaan naar huis en vervolgden onze 
gasten hun weg naar Yerseke. 
 
Een verslag van onze gids Leo den Heijer 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP STEENTIJD 
 
 

Deze werkgroep werkt 
traag maar gestaag aan 
het overzicht van steentijd-
vondsten in Brabant. 
Hiervoor zijn de (vuur)-
steenverzamelingen van de 
heemkundekringen van Erp 
en Valkenswaard geïnven-
tariseerd. Door de hoeveel-
heid moet nog een tweede 
bezoek aan Erp worden 

gebracht. Ook een verzameling uit het gebied 
onder Breda wordt onder de loep genomen. 
Daarnaast wordt de ondergrond van de Kempen in 
kaart gebracht, zodat dankzij deze informatie 
potentieel kansrijke steentijdlocaties kunnen 
worden opgespoord. 
 
Voor deze werkgroep wordt binnenkort meer 
informatie op de website geplaatst. Er is al een 
pagina beschikbaar met algemene informatie,  
link naar werkgroep steentijd.

 
 
 
 
 
 

HAUTE LECTURE 
Verslag excursie Brugge  
 
Op 3 juni is een klein gezelschap vanuit Eindhoven 
naar Brugge gegaan voor een lezing en de 
tentoonstelling te bezoeken. De lezing Gedurfd 
experiment en grandioze mislukking door prof. dr. 
Johan Oosterman ging over de eerste jaren van de 
boekdrukkunst in Brugge. De belangstelling was 
groot en voor de liefhebber werd het een boeiende 
dag met uniek materiaal. 
 
Korte samenvatting van de lezing: 

Brugge was in de 
late middeleeuwen 
een belangrijk cen-
trum van boekpro-
ductie: eenvoudige 
boekjes en de 
fraaiste verluchte 
handschriften kwa-
men uit de werk-
plaatsen. Toen in 
het derde kwart 
van de vijftiende 
eeuw ook het 
gedrukte boek een 
rol ging spelen, 
was Brugge het 

toneel van experi-ment, 
commerciële 
waaghalzerij, geslaagde 
producties en smade-
lijke mislukkingen. Jan 
Brito, William Caxton en 
Colard Mansion zijn 
hierbij de hoofdrol-
spelers. Culturele sleu-
telfiguren als Anthonis 
de Roovere, stadbe-stuurders en de hoge adel met 
op de eerste plaats Margareta van York, zijn 
medespelers in deze spannende episode van de 
boekgeschiedenis. Brugge was even de hoofd-
stad van de Europese drukpers, maar raakte als 
drukkersstad snel in verval. Verkeerde inschat-
tingen én de politieke ontwikkelingen na de dood 
van Karel de Stoute waren daaraan debet. 
Na de lezing hebben we de prachtige tentoon-
stelling in het Groeningenmuseum bezocht. De 
Sint Salvators kathedraal  en het archeologisch 
museum. Uiteraard hebben we de stad bezichtigd 
en er een lekker biertje gedronken. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 

  

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/steentijd/
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MIJN ARCHEOLOGIE ONTDEKKING 
 
 
Mijn vader was door frequente bezoeken aan het 
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, gefasci-
neerd geraakt door de Egyptische beschaving en 
had daarover een indrukwekkende collectie boe-
ken verzameld, die ik ook mocht inzien. Een paar 
maal per jaar mocht ik mee naar Leiden en raakte 
zo in de ban van deze mysterieuze beschaving. 
Lang heb ik met de gedachte gespeeld om Egyp-
tologie te gaan studeren, maar het werd toch 
scheikunde. Na jarenlang andere belangstellingen 
te hebben nagejaagd kwam ik via de duiksport 
weer in aanraking met onderwaterarcheologie en 
raakte ik na verloop van tijd ook verzeild in droge 
archeologie en historie…  
Interesse in geschiedenis slijt niet… 
 
Peter Seinen  

Mummiekisten in het Rijksmuseum van Oudheden 
Foto: Rob Overmeer 

 

 
 
 
 

VAKANTIEGROETEN UIT ... 
 
 

 
  
 
 

.... de Orkney eilanden 
De Orkney eilanden liggen direct ten noorden van 
Schotland en zijn een walhalla voor archeologie 
liefhebbers. Op dit moment wordt aangenomen dat deze 
eilandengroep in de eerste helft van het derde 
millennium BC, de belangrijkste plek in Engeland moet 
zijn geweest, gezien de dichtheid en grootsheid van 
aangetroffen stenen gebouwen en de daarin  gevonden 
bijzondere objecten. 
Al vanaf 1850 toen een complete nederzetting Skara 
Brae aan het daglicht kwam, ontstaat een steeds 
completer beeld van deze laat neolithische 
boerengemeenschappen omdat iedere keer weer nieuwe 
ontdekkingen worden gedaan. Het meest recente 
gevonden, is een uitgestrekt stenen complex, dat op dit 
moment wordt opgegraven:  “The Ness of Brodgar”. Het 
ommuurde terrein bevat resten van ‘verblijfsruimten’ en 
een ‘centrale hal’. Het was ca. 1000 jaar in gebruik 
tussen 3500 en 2300 BC. en diende mogelijk voor 
ceremoniële en/of belangrijke bijeenkomsten.Tientallen 
vrijwilligers, studenten en profs zijn in de putten druk aan 
het werk. Er wordt veel aan publieksvoorlichting gedaan. 
Zo zijn er doorlopend rondleidingen. Ook kun je er een 
vierkante meter adopteren en je Email adres achter 
laten, waarna je geïnformeerd wordt  over de 
vorderingen. Een fantastische toevalstreffer: zo’n 
opgraving in vol bedrijf, tussen alle indrukwekkende 
monumenten daar! - Herbert Vorwerk 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Aanwinsten 26 mei tot en met 24 aug 2018 
 
Boeken 

Schenking 
Bijdragen aan de geschiedenis van het Zuiden van 
Nederland 1964 -1995 
Deel 1 tot en met 100a. 
Van: dhr. en mevr. van Genugten lid van de 
Heemkundekring Sint Oedenrode 
 

Tijdschriften 
Archeologie in Nederland. 

Jaargang 2 nummer 3 juli 2018  
Nederlandse raatakkers, Nieuwe inzichten over 
bijzondere akkersystemen 
 
AWN Magazine. 
Bronze Legpenningen voor bijzondere AWN ers = 
Tonnie van de Rijdt. 
IJzertijd voorraad pot AVKP klaar voor publiek. 
 
Brabants Landschap. 
Zomer 2018 
De Brabantse boerderij door de eeuwen heen.  
Landbouw in transitie. 
 
150 jaar leven in Eindhoven 
Okt. 2017 deel 2 Groeistad met internationale 

faam. 
Dec. 2017 deel 3 Algemeen Vormend Onderwijs in 

Eindhoven. 
Jan.2018 deel 4 Carnaval in Lampegat. 
Mrt. 2018 deel 5 Gezondheids en armenzorg 

lange tijd geen overheidstaak. 
Apr. 2018  deel 6 Beeldende kunst over Opgang 
 en afbouw. 
Jun. 2018  deel 7 Monumenten identiteitsdragers 
 in de stad. 
 
Vormen uit vuur 234 2017/2 

Voor de Nederlandse markt Duits steengoed uit 
het Westerwald en van elders 1800-1900. 
A. V d Meulen en R. Tousain. 

B. Nederlandse Vereniging van Vrienden van 
Ceramiek en Glas. 

 
Rapporten 
Rapport archeologische monumentenzorg 245. 
Kroonluchter op de hei. 
Waarde stellend onderzoek naar het legerkamp bij 
Oirschot 1832-1834 in de gemeente Oirschot. 
B Beex, O Brinkkemper, J van Doesburg, JW de 
Kort, J Roymans en J Schreurs. 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
Amersfoort 2017. 
 
ADC  
Hof 154 Bergeijk 
Door: H de Kok 2018 
Omschrijving. Hooggelegen pand van twee 
bouwlagen onder schilddak. Gebouwd in 1838 als 
hervormde pastorie welke functie het tot 1963 
behield. Het pand is ten naaste bij gebouwd op de 
plek van het vroegere ‘Elen Blocx tot Bercheyck’ 
uit de 16e eeuw. Het materiaal daarvan zal in 1838 
zijn verwerkt in het huidige gebouw. De 
aanbouwen tegen achterzijde en rechterzijde zijn 
indifferent maar doen geen afbreuk aan de 
belevingswaarde. De voorgevel bestaat uit vijf 
traveeën en wordt bekroond door een goor met 
fraai uitgetimmerde architraaf. Ook de omlijsting 
van de voordeur is nog goeddeels gaaf. De 
oorspronkelijke zware kozijnen bleven behouden. 
Fraai is ook het metselwerk van de gevels (met 
klezoortjes op de hoeken en origineel voegwerk). 
Diverse beuken van 250 cm omtrek, een valse 
acacia en een linde zijn van groot belang voor de 
herkenbaarheid van de site en voor de 
belevingswaarde van het object. Op het achter 
terrein tekent zich de plaats van de voormalige 
‘Hofloop’ af, een stroom die zich door het dorp 
slingerde. 
Red. Lees het uitgebreide verslag bij ‘Uit de regio’  

 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
De kastelen Blaarthem en Gagelbosch bij 
Eindhoven 
Archeologisch en historisch onderzoek in 
Eindhoven   
Deel 1 

Redaktie: N Arts, J Dekker, A van Eenbergen en J 
Hüsken 
Archeologische werkgroep Eindhoven 1996. 
Binnen de grenzen van de gemeente Eindhoven 
heeft gedurende de middeleeuwen en de 16e en 
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17e eeuw een tiental kastelen gestaan. [Red. Dit 
aantal is inmiddels teruggebracht tot zes. Het boek 
wordt momenteel ondermeer gebruikt voor de 
Nationale Archeologiedagen].  
 

 
 
Het oudste kasteel is dat van Blaarthem in de 
huidige wijk Gestel / Genderbeemd, het dateert uit 
de 11

e
 eeuw en is eind 19

e
 eeuw door brand 

verwoest. Archeologische informatie en  vondsten 
van Gagelbosch zijn summier. In dit boek wordt 
een beeld geschetst van deze twee kastelen. 
Opgraving vondsten, archiefonderzoek en wat 

betrokken burgers, amateur archeologen en 
beroepsarcheologen bijeen kunnen brengen als ze 
ergens “ de schop in zetten”. 
 
Carel van den Boom 
 
 

 

 
 
 
 

VAKANTIEGROETEN UIT ... 
 

  

Groeten uit Rundale 

Een vakantiefoto van mijn 
rondreis door de Baltische 
Staten. Op de foto zie je het 
Paleis van Rundale van de 
Hertog van Koerland, dat nu in 
Letland ligt. De Italiaanse 
architect Rastrelli (die van het 
Winterpaleis van Sint-
Petersburg) heeft het 
ontworpen. – Frank de Kleijn  
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Beleidsvisie en toekomst Erfgoedhuis 
De beleidsvisie die we als AVKP bestuur 
ontwikkeld hebben, samen met Nico Arts, Theo de 
Jong en Ria Berkvens is uitgewerkt tot een 
compact verhaal en is verstrekt aan het 
Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven en aan 
Eindhoven in Beeld voor commentaar. Als we deze 
reacties hebben ontvangen ronden we het 
document verder af en zullen we het aanbieden 
aan het College van B&W en de Raad van de 
gemeente Eindhoven. Zoals we ook in de vorige 
AVKP actueel al hadden vermeld kunnen leden 
deze visienota opvragen bij het bestuur en ook hun 
reactie geven.  

AVKP-enquete 
De werkgroep deskundigheidsbevordering, in 
samenspraak met het bestuur, wil graag een 
inventarisatie van de wensen en de belangstelling 
van onze leden. De resultaten helpen ons te 
begrijpen waar de meeste belangstelling voor is, 
zodat activiteiten, lezingen en informatie daar in de 
toekomst op kunnen worden aangepast. 
Daarom wordt momenteel gewerkt aan een  
enquête, die in het najaar wordt verspreid.  
 
 

 
 
 
 
 

VAKANTIEGROETEN UIT... 
 
 
 

  

Porta Nigra en Thermen am Viemarkt, loopt 
door onder de straten In Trier val je bijna over 
de Romeinse geschiedenis met 
overweldigende gebouwen, drie soorten 
Thermen, de Romeinse Brug en vele andere 
bezienswaardigheden.  
Misschien een uitstapje waard van de AVKP? 
Jos Kempkes 

Trier 

Deze Olsbro runesteen dateert uit circa 970 
en staat in Asarp in Zweden. Er staat op dat 
Guve deze steen heeft neergezet voor zijn 
zoon Olav, een goede jonge man, die is 
vermoord in Letland. Havard heeft deze 
steen uitgehouwen.  
Ellen van der Steen  

Groeten uit Asarp 
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Vereniging van Vrijwilligers in de archeologie 
Werkgroep Deskundigheidsbevordering 

 
Contactadres: Kees Daleboudt 

Dorpsstraat 21 
4641 HV   Ossendrecht 

(0164) 67 26 35 / (06) 38 05 73 55 
cdaleboudt@planet.nl   

 
AWN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 

Studiedag Grondradaronderzoek 
Lezing en workshop door Bas Verbeek van Erfgoedradar 

 

 
 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018, Munnikenhof bij Slot Loevestein 

 

 

STARTLOCATIE: Slot Loevestein, Officierslogement in de “Piekenier”. 

• 3991 KX Houten 030-637 99  

STARTTIJD:   10.30 uur  

 

PROGRAMMA:   Koffie en thee bij aankomst 

    Instructie-lezing over de grondradar 

    Korte inleiding over terrein Munnikenhof 

    Lunchpauze (lunch is NIET inbegrepen!!) 

    Gezamenlijk met grondradar aan de slag 

 

KOSTEN:    € 25,= per deelnemer   

 
OPGEVEN: zo spoedig mogelijk bij Kees Daleboudt  

 via e-mail: cdaleboudt@planet.nl  
(s.v.p. vermelden: naam, woonplaats, gsm-nummer) 

    Er is maar beperkt plaats (voor ca. 20 deelnemers). 

mailto:cdaleboudt@planet.nl
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BIJLAGE BIJ AVKP-ACTUEEL NR 76 
 
 
Son – Betonson (vervolg van pagina 7) 
 
De resten uit het laat-mesolithicum bestaan uit 
enkele artefacten van vuursteen die hoofdzakelijk 
gevonden zijn in jongere sporen en lagen. Dui-
delijke aanwijzingen voor gebruik van het terrein in 
het neolithicum zijn niet gevonden. Pas in de 
vroege bronstijd (vanaf ca. 1900 voor Chr.) vonden 
er weer activiteiten plaats op het terrein. In het 
zuiden van de opgraving is een kuil met aardewerk 
en natuursteen uit deze periode gevonden. Dit is 
het enige spoor binnen de opgraving dat met 
zekerheid uit de bronstijd dateert. Het gaat onder 
andere om wikkeldraadaardewerk en touwversierd 
aardewerk en scherven met graniet als 
verschralingsmiddel. De analyse van het 
aardewerk laat zien, dat de bewoning vermoedelijk 
rond 1700 voor Chr. eindigde. De kuil is gevonden 
op een van nature hoog gelegen terrein. 
Na het verdwijnen van de (schaarse) bronstijd-
bewoning rond 1700 voor Chr. vestigden zich pas 
weer in de midden ijzertijd (ca. 500 tot 300 voor 
Chr.) mensen binnen het plangebied. Uit deze 
periode stammen de plattegronden van wel twaalf 
huizen met daartussen en daarom heen een 
zwerm van vele bijgebouwen, spiekers, tritsen en 
kuilen en vondsten van handgevormd aardewerk 
en een stuk versinterde leem. De bewoning vond 
plaats in een van nature redelijk hoog gelegen 
gebied, maar niet in de allerhoogste delen. De 
twee bewoningzones lijken landschappelijk gezien 
van elkaar te worden gescheiden door een 
(natuurlijke) laagte, waarin geen sporen of 
vondsten zijn aangetroffen. Opvallend is verder, 
dat de oriëntatie van de gebouwen de loop van de 
Groote Beek lijkt te volgen. Van de twaalf 
huisplattegronden uit de ijzertijd kunnen er met 
zekerheid negen aan het type Haps / Oss-Ussen 4 
worden toegeschreven. De huisplattegronden 
liggen dicht bij en achter elkaar. In feite is sprake 
van enkele huizen die door de tijd heen nabij de 
oude woning herbouwd zijn. Om hoeveel 
gelijktijdige huizen het gaat, is niet te achterhalen. 
Afzonderlijke erven zijn namelijk niet te 
reconstrueren. Bij negen huisplattegronden en een 
gebruiksduur van de nederzetting van zo’n 200 à 
250 jaar kan het gaan om minimaal twee 
gelijktijdige erven (ervan uitgaande dat een huis na 
een generatie, zo’n 50 jaar, werd herbouwd).  
In de loop van de late ijzertijd verdween de 
bewoning op het terrein. Vermoedelijk in de 2

e
 

eeuw na Chr., in de midden-Romeinse tijd, 

vestigden zich weer mensen binnen het 
plangebied. De resten uit de Romeinse tijd 
concentreren zich met name op de allerhoogste 
delen van het plangebied, en is ruimtelijk gezien 
(vrijwel) gescheiden van die uit de ijzertijd. De 
vindplaats bestaat uit de plattegronden van 
minstens elf huizen van het type Alphen-Ekeren, 
die elkaar deels overlappen dan wel vlak naast of 
achter elkaar gelegen zijn. In feite is sprake van 
enkele huizen die door de tijd heen een aantal 
maal op korte afstand van de oude woningen 
herbouwd zijn. Het zou kunnen gaan om vier 
gelijktijdige boerderijen, maar zeker is dat niet 
omdat een groot deel van de nederzetting buiten 
de opgegraven delen ligt. De oriëntatie van de 
huisplattegronden uit de Romeinse tijd is gelijk aan 
die uit de midden ijzertijd. In vier huizen zijn 
verdiepte staldelen terug gevonden. Het gaat hier 
om potstallen waarvan de vulling bestaat uit 
beekdalplaggen die in één keer opgebracht zijn, en 
daarna verrijkt zijn met bewoningsafval. In de 
stallen werden hoefdieren gehouden. Er zijn ook 
een spieker en een rechthoekig bijgebouw met 
middenstijlen gevonden. Het geringe aantal 
plattegronden van bijgebouwen staat in schril 
contrast met dat uit de ijzertijd. Overige sporen uit 
deze periode bestaan uit kuilen. Van de vindplaats 
is een grote hoeveelheid vondstmateriaal 
geborgen, dat hoofdzakelijk werd aangetroffen in 
de verdiepte staldelen. Het gaat hier om grote 
hoeveelheden aardewerk en grofkeramiek, maar 
ook om glas, ijzeren gebruiksvoorwerpen, slijp- en 
maalstenen en vuurmakers. Enkele noemens-
waardige voorwerpen zijn een bronzen armband 
en een kopje van een beeldje van een 
moedergodin. In de nederzetting werden paarden, 
runderen en varkens gehouden. Tevens werd er 
ijzer bewerkt, waarbij het gaat om smeed-
activiteiten, vermoedelijk voor eigen voorziening. 
Het smeedafval is gedumpt in de staldelen. In de 
voedingseconomie van de nederzetting speelden 
emmer, rogge en mogelijk gerst en/of spelt en 
rogge een rol. Gezien de grote hoeveelheid grof-
keramiek kwamen in de nederzetting zeer waar-
schijnlijk gebouwen met pannendaken voor. Daar-
naast zijn ook spijkers, vensterglas en fragmenten 
van mogelijk met witkalk of pleister afgewerkte 
wanden gevonden. Rond het centrum van Son 
bestaat een concentratie van vindplaatsen waar 
Romeins grofkeramiek, vensterglas en ook 
bouwmateriaal van natuursteen voorkomt. Dát 
wijkt enigszins af van wat gangbaar is op 
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Brabantse vindplaatsen en wijst op een groter 
regionaal belang van Son in die tijd. 

 
Afbeelding: Sporen van een Romeinse huis. De jalons 
liggen langs de noordelijke lange wand. Op de 
achtergrond, waar het opgravingsteam staat, is de 
verdiepte stal zichtbaar. De pijlen geven de twee 
tegenover elkaar liggende ingangen aan. 

 
Na het verdwijnen van de bewoning aan het einde 
van de 3e eeuw na Chr. is het terrein ogenschijnlijk 
een aantal eeuwen niet bewoond geweest. 
Vermoedelijk was pas in de Karolingische tijd weer 
opnieuw sprake van bewoning. De vroeg- en 
volmiddeleeuwse bewoning was sterk gerelateerd 
aan de wegen in het gebied. Zonder uitzondering 
zijn de vijf in het plangebied aanwezige middel-
eeuwse erven gelegen in een smalle zone langs 
de voormalige doorgaande weg van St. Oeden-
rode naar Woensel en de Waterstraat. De 
oriëntatie van de huizen is hierbij sterk aan de 
wegen gerelateerd (dwars op de richting van de 
weg of daar juist parallel aan). Eerder werd op 
grotere afstand ook al een volmiddeleeuws erf 
opgegraven op het terrein van Rhenus. Eén van 
de erven bestond uit twee huizen, een groot 
bijgebouw, meerdere kleine bijgebouwen en 
spiekers, hooimijten, een boomstamwaterput en 
vermoedelijk ook een (moes)tuin. Van beide 
huizen was het woongedeelte gericht naar de 
waterput. Het vondstmateriaal duidt op een 
begindatering in vermoedelijk de loop van de 9e 
eeuw en een einddatering in de 10e eeuw na Chr. 
Voor de middeleeuwse bewoning lijkt de 
landschappelijke ligging een minder belangrijke rol 
te hebben gespeeld: de ligging en oriëntatie van 
de gebouwen duiden op een sterke relatie tussen 
de erven en de tracés van wegen zoals die staan 
weergegeven op de kadastrale kaart uit het begin 
van de 19e eeuw. Het lijkt er op dat deze wegen 
die tot voor kort nog in het gebied aanwezig waren, 
al voorgangers in de 9e – 10e eeuw kenden. De 

inrichting van dit deel van het landschap ten 
zuidwesten van Son met wegen en akkers, zoals 
dat nog aanwezig was totdat het als 
bedrijventerrein Ekkersrijt werd ingericht, kan dus 
teruggaan tot deze periode. 

 
Afbeelding: Overzicht van de aangetroffen sporen en 
structuren verdeeld naar periode inclusief 
landschappelijke ligging (bron BAAC bv). 

 
Ten slotte zijn tijdens de opgraving twee erven uit 
de nieuwe tijd onderzocht, die gelegen waren 
langs de westzijde van de voormalige doorgaande 
weg van St. Oedenrode naar Woensel. Ook hier 
bleek de infrastructuur bepalend te zijn geweest, 
en de erven bevinden zich in een landschappelijk 
gezien laag terrein, aan de rand van het beekdal. 
Afgaande op historische bronnen gaat hun 
ouderdom zeker terug tot de 17e eeuw. Dit wordt 
bevestigd door het archeologisch onderzoek. 
Tijdens de opgraving zijn twee erven onderzocht. 
Van één van de erven is een groot gedeelte 
opgegraven, waaronder de resten van een 
boerderij, schuur en een waterput met putmik. De 
boerderij had bakstenen poeren, maar heeft 
vermoedelijk geen stenen muren gehad. Op het 
perceel ten zuiden van de tuin, dat in ca. 1811-
1832 werd omschreven als “weiland”, is een groot 
aantal leemwinningskuilen gegraven. Vermoedelijk 
zijn zij gegraven voor eigen gebruik door de 
bewoners van de naastgelegen erven. Het erf 
stamt op basis van vondstmateriaal uit de 17e 
eeuw en is tot in de loop van de 19e eeuw in 
gebruik gebleven. Kaartmateriaal laat zien dat het 
tussen 1840 en 1900 verdwenen is. Het tweede erf 
is slechts deels onderzocht. Hier zijn de resten van 
een in baksteen gebouwde langgevelboerderij 
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teruggevonden, die in de volksmond bekend staat 
als de boerderij van Rooijakkers en in 1864 werd 
gebouwd. De boerderij had een kelder. Ook dit erf 
gaat op basis van historische bronnen terug tot in 
de 17e eeuw, al zijn geen resten gevonden van 
een houten voorganger. Huis en erf zijn in 1971 
gesloopt om plaats te maken voor de betonfabriek. 
 
Ondanks dat het plangebied Betonson na het 
booronderzoek in eerste instantie was vrijgegeven 
heeft archeologisch onderzoek hier nadien veel 
opgeleverd. Zelfs een plek als deze, die al sinds 
de jaren 50 bebouwd en intensief gebruikt is, kan 
dus nog veel relatief goed geconserveerde en 
behoudenswaardige archeologische sporen 
opleveren. Het past in het beeld dat 
bedrijventerrein Ekkersrijt archeologisch gezien 
een zeer interessant gebied is. Een deel van het 
bodemarchief van Betonson blijft bewaard onder 
de loods en is wellicht over enkele decennia “voer” 
voor de volgende generatie archeologen. 
 
Bron: Tump, M. met bijdragen van L. van Beurden, 
S.B.C. Bloo, P. Doeve, A.E. Gazenbeek, T. Hoogendijk, 
A.M.J.H. Huijbers, C.C. Kalisvaart, K. van Kappel, A. 
Korff, P. Kubistal, M. Stolk, M.A. Tolboom, P.G.H. 
Weterings & J.T. Zeiler, i.v. 2018: Sporen onder 
Betonson. Onderzoek naar bewoningssporen uit de 
bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en 
nieuwe tijd onder de voormalige betonfabriek te Son, 
gemeente Son en Breugel (BAAC project A-16.0031), 
Den Bosch. 

 
Bergeijk – Hof 154 (Vervolg van pagina 7) 
De oudste resten die in het onderzoeksgebied zijn 
aangetroffen, dateren in de tweede helft van de 
Midden-IJzertijd (350-250 v.Chr.). Het gaat om een 
waterkuil met humeuze vulling waaruit 22 
handgevormde aardewerkscherven, een gedeel-
telijk spinklosje, ca. 2 kg natuursteen en twee 
metaalslakken werden verzameld. Veel fragmen-
ten zijn secundair verbrand. De vondsten zouden, 
in combinatie met de twee brokken ijzerslak (met 
aangehecht leem van de haardbodem op de 
slakken), in verband kunnen worden gebracht met 
metaalbewerking of de aanwezigheid van een 
oven ter plaatse. Het pollenbeeld van de monsters 
uit de waterkuil laat zien dat het landschap rondom 
het onderzoeksgebied bestond uit een vrij open 
bos met daarin eik, linde, hazelaar, beuk, 
haagbeuk en iep. In de omgeving lagen ook 
graslanden, akkers en heide. Ondanks de diverse 
archeologische onderzoeken in het centrum van 
Bergeijk, is bewoning uit de ijzertijd nog maar 
zelden aangetroffen. Deze waterkuil maakt echter 
duidelijk dat in de directe omgeving meer 

bewoningsporen uit deze periode te verwachten 
zijn. 
Voor er sprake was van het Beukenhof stond het 
eigendom bekend als het E(e)lengoed. De bewo-
ningsgeschiedenis van deze voorganger van het 
Beukenhof kan worden teruggevoerd tot tenminste 
1532. Het is echter aannemelijk dat het landgoed 
al veel eerder bestond en het een belangrijke rol 
heeft gespeeld in het ontstaan en de eerste 
ontwikkeling van Bergeijk. Dat blijkt ook uit de 
archeologische resultaten. De meeste sporen en 
vondsten die tijdens het onderzoek zijn 
aangetroffen, dateren uit de middeleeuwen en 
nieuwe tijd. Een aanzienlijk deel van het verza-
melde aardewerk wordt in de periode 1300-1600 
gedateerd. Het aardewerk is aangetroffen in een 
kleine sporencluster die aan een laatmiddel-
eeuwse gebouwplattegrond worden toegeschreven 
en in onder meer de greppel en vijver. Eén middel-
eeuwse waterkuil dateert uit de periode 1150-
1200. De waterkuil kon slechts voor de helft 
worden onderzocht, omdat ze op de rand lag van 
een veiligheidscorridor rondom het monumentale 
huis Beukenhof. Het pollenonderzoek uit deze 
waterkuil laat zien dat er in de omgeving gras-
landen, (rogge)akkers en heidevelden voorkwa-
men. Het lage aandeel pollen van bomen wijst 
erop dat het landschap ondertussen veel opener 
was geworden. In het zuidoosten van de 
opgravingsput werd een groot deel van een 
rechthoekige vermoedelijk laatmiddeleeuwse huis-
plattegrond gevonden. Aanduidingen of resten van 
stiepen zijn niet aangetroffen. De sporen zouden 
een deel van de gebint- en wandstijlen van de 
noordelijke wand van een laatmiddeleeuws 
gebouw kunnen uitmaken. Het houtskoolmonster 
uit een paalkuil van dit huis leverde een vermoe-
delijke datering op van 1041-1218 n. Chr. Deze 
datering strookt niet met de datering van de 
gedeeltelijke gebouwplattegrond, in de Late 
Middeleeuwen.  
 
Vermeldenswaardig is nog het aantreffen van 
enkele brokken huttenleem in een van de 
paalkuilen. Aan de noordzijde werd een greppel 
met vijver gevonden. Zowel de greppel als de 
vijver bevatten onder andere aardewerk uit de 
periode 1300-1600. De greppel of gracht omsloot 
vermoedelijk ooit het hele Elengoed. Een laatste 
cluster sporen met een laatmiddeleeuwse datering 
ligt centraal in het plangebied. Hier zijn 74 
scherven met een datering in de periode 1300-
1600 geborgen. De bovenzijde van de sporen 
bleek al verdwenen maar wat de cluster sporen 
voorstelde, blijft onduidelijk. Het is mogelijk dat 
voornoemde sporen tot de laatmiddeleeuwse 
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bewoningsfase van het onderzoeksgebied hebben 
behoord. Door de geringe diepte van de sporen en 
de talrijke verstoringen kan hierover jammer 
genoeg geen zekerheid bestaan. 
Concluderend kan gesteld worden dat er zeker 
aanwijzingen zijn voor laatmiddeleeuwse bewoning 
in het onderzoeksgebied. De tijdens de 
archeologische begeleiding aangetroffen greppel 
en vijver horen mogelijk bij een eeuwenoude 
indeling van het terrein. De zogenaamde Hofloop 
of duidelijke aanwijzingen dat het domein omgeven 
was door greppels/vesten zijn niet aangetroffen. 
Vermoedelijk zijn deze greppels net buiten het 
onderzoeksgebied te vinden. 
 


