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ACTIVITEITENKALENDER 
 
NOVEMBER 
Za 10 Praktijkdag Aardewerk, AWN deskun-

digheidsbevordering, zie p.15 
Wo 28 Lezing De archeologie van het kasteel 

van Mierlo, door Ria Berkvens, zie p.3 
 
DECEMBER 
Wo 19 Lezing Neanderthalervondsten boven 

de grote rivieren, door Dick Schlueter* 

JANUARI 
Wo 9 Nieuwjaarsborrel met lezing* 
Wo 16 Lezing Een bijzondere Romeinse 

nederzetting bij Medel, door Henk van 
der Velde* 

 
Over de activiteiten met:  
één ster*  wordt u nog geïnformeerd 
twee sterren** datum onder voorbehoud 

 
WIST U DAT... 
 
 

...  de lezing van november is verzet van 21 naar 28 november 

...  AVKP een enquete houdt, die online én op papier (in het Erfgoedhuis) ingevuld kan worden (p.2) 

...  u een VCA opleiding kunt volgen en na deelname aan een opgraving de helft vergoed krijgt (p.4) 

...  veel vrijwilligers tijdens de Nationale Archeologiedagen weer voor een afwisselend programma 
hebben gezorgd (p.10-14) 

...  en zo hebben bijdragen aan de zichtbaarheid van Archeologie en de lokale geschiedenis 

...  de bezoekers van de Dutch Design Week ook graag de rest van het Erfgoedhuis bekeken (p.16) 

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

 
 
 
 
 

AVKP-ENQUETE 
 
 
De werkgroep deskundigheidsbevordering van 
AVKP, 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. 
Voor het invullen van de enquête wordt op 
maandag 12 november per mail een link 
gestuurd. Als die wordt aangeklikt kan de 
enquête worden ingevuld. Dit duurt ongeveer 
10 minuten. Op zondag 18 november zal de 

enquête op internet worden afgesloten. Het is 
dus zaak de enquête vóór die datum in te 
vullen. 
Voor degenen die zich hier niet vertrouwd 
voelen met het invullen van de enquête via 
internet is deze ook als papieren exemplaar 
vanaf woensdag 14 tot en met woensdag 21 
november beschikbaar in het Erfgoedhuis. 
 
We hopen dat zo veel mogelijk leden mee doen 
om te zorgen dat ook in de toekomst een zo 
aantrekkelijk mogelijk activiteiten-, lezingen- en 
informatieprogramma kan worden aangeboden. 

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2018/2019

 November November November November/December
Wk Wk Wk Wk

45 46 47 48

Ma 5 12 GLOW/start online enquete 19 GLOW 26

Di 6 13 GLOW 20 27  

Wo 7 14 GLOW 21 sluiting papieren enquete 28 Lezing Kasteel van Mierlo

Do 8 15 GLOW 22 29  

Vr 9 16 GLOW 23 30  

Za 10 GLOW/Praktijkdag AWN 17 GLOW 24 1

Zo 11 GLOW 18 GLOW/sluiting online enquete 25  2

 December December December December
Wk Wk Wk Wk

49 50 51 52

Ma 3 10 17 24

Di 4 11 18 25 Kerst

Wo 5 12 19 Lezing Neanderthalervondsten 26 Kerst

Do 6 13 20 27  

Vr 7 14 21 28  

Za 8 15 22 29

Zo 9 16 23  30

 Januari Januari Januari Januari
Wk Wk Wk Wk

1 2 3 4

Ma 31 Oudjaar 7 14 21

Di 1 Nieuwjaar 8 15 22

Wo 2 9 Nieuwjaarsborrel 16 Lezing Rom. nederzetting Medel 23

Do 3 10 17 24  

Vr 4 11 18 25  

Za 5 12 19 26

Zo 6 13 20  27

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
28 november: De archeologie van het kasteel 
van Mierlo, door Ria Berkvens 
Ria Berkvens zal op deze avond het onder-
zoeksproject van het kasteel van Mierlo en de 
resultaten toelichten. Ook komt het klasteel aan 
het eind van de avond weer tot leven. Zie pag. 15. 
 
19 december: Neanderthalervondsten boven de 
grote rivieren, door Dick Schlueter 
Meer informatie volgt. 

16 januari: Een bijzondere Romeinse 
nederzetting bij Medel, door Henk van der 
Velde 
Meer informatie volgt. 
 
Alle lezingen in het Erfgoedhuis Eindhoven vinden 
plaats op de 3

e
 woensdag van de maand en 

beginnen om 20 uur. De lezingen zijn gratis en ook 
toegangelijk 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  

 
Publiekswaardering voor Catharinakerk 
Eindhoven 
Op de site van Tripadvisor staat een lange reeks 
positieve beoordelingen van bezoekers aan de 
Sint-Catharinakerk in het centrum van Eindhoven. 
De beoordelingen gaan niet alleen over het ge-
bouw op zich maar ook over de permanente 
archeologische tentoonstelling in de kerk. Ook via 
Google Earth kan je vergelijkbare reacties inzien 
(klik op de button van de Catharinakerk). 
 

Eindhovense wereldkroniek 
Op 17 november verschijnt het boek ‘Florarium 
temporum (Bloemhof der tijden)’. Hierin maakt 
Willem Erven zijn hedendaagse monnikenwerk 
wereldkundig: de volledige transcriptie en gedeel-
telijke vertaling van deze in het klooster Mariën-
hage te Woensel (thans Eindhoven) met de hand 
geschreven Latijnse wereldkroniek uit 1472. Hier-
van bestaan twee exemplaren. De transcriptie en 
het boek vormen een service project van Rotary 
Eindhoven-Soeterbeek. Het 295 bladzijden dikke 
boek is samengesteld onder redactie van Nico 
Pijls, Nico Arts en Lauran Toorians en bevat naast 
drie voorwoorden vier inleidende hoofdstukken, 
zeven hoofdstukken over historische en archeolo-
gische achtergronden en twee hoofdstukken over 
de kern van dit boek: de transcriptie en een Neder-
landstalige bloemlezing van een deel van de kro-
niek. Op een bijgevoegde usb staat de volledige 
transcriptie van de kroniek, de gedigitaliseerde 

versies van beide hand-schriften en de transcriptie 
van het klooster-kroniekje van Mariënhage.  
 

 
Omslag van het boek over het Florarium temporum. 

 
Jaloers op Holland en Drenthe 
Medio oktober verscheen de nieuwe archeolo-
gische kroniek van Noord-Holland. Op 166 fraai 
geïllustreerde pagina’s kan je lezen en zien wat er 
in deze provincie in 2017 aan nieuws uit de grond 
is gekomen. Het is een mooi voorbeeld voor hoe 
het ook in Noord-Brabant zou kunnen, maar daar 
ontbreekt het helaas al decennia aan zo’n over-
zichten. Ook in de provincie Drenthe kunnen ze er 
wat van. Afgelopen zomer verscheen daar het 
mooie en inhoudelijk oerdegelijke, 352 bladzijden 
dikke boek ‘Geschiedenis van Drenthe. Een 
archeologisch perspectief’. De auteur is Wijnand 
van der Sanden, kenner bij uitstek van de Drenth-
se archeologie. Het is een publieksboek dat beslist 

http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
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ook interessant is voor (amateur)archeologen. In 
Noord-Brabant hebben we weliswaar het publieks-
boek uit 2009 ‘Onder heide en akkers. De 
archeologie van Noord-Brabant tot 1200’ van Evert 
van Ginkel en Liesbeth Theunissen, maar daarin 
ontbreken de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.  
 
Expositie Zorg in Eindhoven  
Eindhoven in Beeld heeft een nieuwe expositie 
ingericht met het thema Zorg in Eindhoven. Deze 
is tot mei 2019 te bezoeken op werkdagen van 11 
tot 16 uur. De expositie is op 3 november geopend 
met een inleiding over ‘Zorg’ door Jan Schagen.  
 
 
 
 
 

VCA OPLEIDING VOOR VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE 
 
 
Waarom VCA 
Voor AVKP leden die actief willen meewerken op 
een opgraving is tegenwoordig een VCA opleiding 
nodig. Dit “Veiligheid Certificaat Aannemerij" is 
vereist om de ‘bouwplaats’ te mogen betreden. In 
feite is de opleiding een uitvoerige instructie die je 
bewust maakt van de gevaren die er op een op-
graving kunnen zijn. Denk hierbij aan: werken in de 
nabijheid van machines, werken in diepe putten, 
ergonomie, scherp gereedschap persoonlijke vei-
ligheidsmiddelen, elektriciteit, brandveiligheid, 
gevaarlijke stoffen, etc. Risico’s op letsel of 
ongevallen kunnen hierdoor worden beperkt. 
 
Informatie VCA Basis: 

 Uitvoering door Vriens Archeo-flex uit Tilburg 
in samenwerking met PBNA; 

 Studiebelasting is afhankelijk van de voor-
kennis circa 12 tot 20 uur; 

 De deelname bestaat uit individuele zelfstudie; 

 Op verzoek kunnen we als AVKP studie-
ondersteuning organiseren; 

 Je ontvangt na aanmelding en betaling een 
zelfstudiepakket en 5 proefexamens; 

 De opleiding wordt afgesloten met een officieel 
examen op locatie naar keuze in Eindhoven of 
’s-Hertogenbosch; 

 Geldigheidsduur VCA certificaat is 10 jaar. 
 

Bijdrage deelnamekosten 

 Omdat AVKP het belang van deze opleiding 
onderschrijft en de deelname ervan voor 
“gravers” wil stimuleren, draagt de AVKP voor 

50% bij in de kosten.  

 Indien je wenst kunnen we elkaar onder-
steuning geven bij de studie. 

 
Spelregels  
Deze zijn eenvoudig:  

 na individuele aanmelding, betaal je zelf de 
deelnamekosten: € 122,82; 

 na het behalen van het certificaat en bij 
deelname aan een opgraving, declareer je 
 € 62,-- via de veldwerk-coördinator;  

 deze geeft dit door aan de penningmeester 
van AVKP, die zorgt voor de betaling. 

 
Aanmelding: 

 Meld je individueel aan bij Vriens Archeo-flex 
uit Tilburg met het aanmeldformulier:  
https://www.vriensarcheo.nl/inschrijven-op-
cursus/?course=1070 

 Onderhoud zelf verdere contacten over de 
cursus met dit bedrijf: Ismah Iqbal, tel.: 013–
5132815 of per mail: ismah@vriensarcheo.nl 

 Geef even door via awnafdeling23@gmail.com  
aan AVKP dat je bent ingeschreven, met 
vermelding van je  IBAN-nummer dan kunnen 
we de terugbetaling van € 62,-- regelen zodra 
je meedoet aan een opgraving. 

 
Als je behoefte hebt aan ondersteuning neem dan 
contact op met de werkgroep Deskundigheids-
bevordering. 
 
Herbert Vorwerk

https://www.vriensarcheo.nl/inschrijven-op-cursus/?course=1070
https://www.vriensarcheo.nl/inschrijven-op-cursus/?course=1070
mailto:ismah@vriensarcheo.nl
mailto:awnafdeling23@gmail.com
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Budel – Molenstraat (proefsleuven) Aeres Milieu Okt 2018 

Oirschot – Groot Bijsterveld (proefsleuven en 
opgraving) 

Econsultancy Okt-nov 2018 

Eindhoven – herinrichting Vestdijk en 
Kanaalstraat (archeologische begeleiding) 

RAAP Sept 2018-2019 

Aalst – Prunellalaan (arch beg sanering en 
proefsleuven) 

Econsultancy Okt-nov 2018 

Nuenen – Luistruik fase 3 (proefsleuven en 
opgraving) 

VUhbs Dec 2018 – jan 
2019 

Eindhoven – Uitbreiding stadhuis (opgraving) ?? Begin 2019? 

Eindhoven – De Hooghwerf (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

RAAP Najaar 2018 

Best – Dijkstraten-Veldweg (opgraving) ?? 2019 

Someren – Wilhelminaplein (proefsleuven) BAAC? 2018? 

Heeze – Rielloop (archeologische begeleiding)  RAAP 2018? 

Hooge Mierde – Leendestraat (opgraving) RAAP 2018-2019 

Mierlo – Broekstraat 55 (archeologische 
begeleiding) 

?? 2018? 

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

Middelbeers – herinrichting dorpshart 
(archeologische begeleiding) 

VUhbs 2019 

Someren – Houtbroekstraat 8 (proefsleuven) Econsultancy? 2018? 

Budel – Cranendoncklaan 92 (proefsleuven) ?? 2018? 

Son – Dommelstraat (proefsleuven) ADC ArcheoProjecten 2018? 

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

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? 2018? 

Westerhoven – St. Servatius (opgraving en 
proefsleuven) 

?? 2018? 

Geldrop – Burghtstraat (proefsleuven) ?? 2018? 

Oirschot – Wegenstructuur Brainport 
Park/Aarlese Heide (proefsleuven) 

?? 2018-2019 

Aalst – Gestelsestraat 16d (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

?? 2018? 

Budel-Hanendijk (proefsleuven) ?? 2018? 

Budel-Broekkant 47 (proefsleuven) VUhbs 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 met 
mogelijke doorstart) 

?? 2018? 

Valkenswaard - Dr. Schaepmanstraat 
(proefsleuven met mogelijke doorstart) 

?? 2018? 

Eindhoven - Draaiboomstraat – 
Langdonkenstraat (proefsleuven) 

?? 2019? 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Nieuw ontdekte grafheuvel in Eindhoven 
Op 28 september werd in een bosperceel in het 
afgesloten militaire deel van Eindhoven Airport een 
nieuw ontdekte grafheuvel onthuld. Deze was 
ontdekt door airfield manager Ton van Mol. De 
heuvel is vorig jaar met grondboringen onderzocht 
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
onder leiding van grafheuvel-specialist Liesbeth 
Theunissen. Daarbij werd ook houtskool 
opgeboord die met C14 is gedateerd in het midden 
van de bronstijd. Naar de naam van de ontdekker 
is de grafheuvel toepasselijk als de ‘molshoop’ 
gedoopt. In de gemeente Eindhoven is de 
molshoop de enig bekende grafheuvel.  
 

 
Archeoloog Liesbeth Theunissen tussen Harold 
Boekholt (commandant Eindhoven Airport, links) en 
ontdekker adjudant Ton van Mol (rechts) tijdens de 
onthulling op 28 september 
 
Middeleeuwse kloosterkerk van Mariënhage in 
Eindhoven 
In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft 
BAAC in de eerste helft van 2018 bij Mariënhage 
in Eindhoven een archeologische opgraving 
(variant archeologische begeleiding) uitgevoerd. 
Aanleiding voor het onderzoek is de herontwik-
keling van het kloostercomplex waarbij diverse 
graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het uit-
gevoerde onderzoek is het vervolg op een aantal 
waarnemingen en opgravingen die in de loop van 
de 20e eeuw en in 2007 zijn uitgevoerd, onder 
andere door het Archeologisch Centrum Eind-
hoven. Tijdens deze onderzoeken zijn delen van 
de motte en omgrachting van kasteel Ten Hage 
aangetroffen, dat tussen omstreeks 1100 en 1420 
binnen het plangebied gevestigd was. Rond 1420 
werd binnen het plangebied een klooster gesticht, 

dat in 1688 werd opgeheven. Een deel van de 
kloostergebouwen bestaat nog, daarnaast zijn met 
name tijdens het archeologisch onderzoek in 2007 
delen van het klooster opgegraven. Tot in de 19e 
eeuw werd het plangebied voor allerlei, deels 
industriële, doeleinden gebruikt, maar in 1890 
werd het plangebied wederom kloosterterrein. 
Binnen het plangebied werden een nieuwe kerk, 
nieuwe kloostergebouwen en een gymnasium 
gebouwd. 
 

 
Zicht op de aangetroffen funderingen van de middel-
eeuwse kloosterkerk van Mariënhage 

 
Het eerste deel van het onderzoek bestond uit een 
begeleiding van de aanleg van een nieuw stelsel 
voor hemelwaterafvoer rond de bebouwing aan de 
zuidoostkant van het plangebied (het Augustinia-
num). In enkele van de sleuven voor de hemel-
waterafvoer zijn greppel- of grachtvullingen met 
houten beschoeiingen aangetroffen. Rond de 
beschoeiingen is ook aardewerk aangetroffen dat 
mogelijk een indicatie kan geven van de gebruiks-
fase van de beschoeiingen en van de grachten of 
greppels. De uitwerking hiervan moet nog plaats-
vinden. Verder werd er vrij recent muurwerk aan-
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getroffen dat vermoedelijk hoort bij de gebouwen 
die kort voor de bouw van het Augustinianum op 
het terrein hebben gestaan. Het tweede deel van 
het onderzoek behelsde de sloop van de tussen-
bouw tussen de Augustijnenkerk, het Augustinia-
num en de zogenaamde ‘Sigarendoos’. Hier werd 
een werkput aangelegd met een oppervlak van 
ongeveer 130 m² waarbij een groot deel van de 
(fundering van de) middeleeuwse kloosterkerk 
werd aangetroffen, waaronder een deel van de 
westgevel. De noordgevel is deels behouden in de 
bestaande bebouwing en is onlangs bouw-
historisch onderzocht. Tijdens de opgraving in 
1995 is waarschijnlijk een aansluitend deel van de 
westgevel en een deel van de oostgevel gedocu-
menteerd. Tijdens de uitwerking kan de klooster-
kerk dan ook waarschijnlijk (groten)deels gerecon-
strueerd worden. 
 
Bron: I.J. Cleijne, 2018: BAAC-Evaluatierapport  
Eindhoven, Mariënhage, begeleiding. 

 
Romeins grafveld bij De Zwaan in Son 
In het najaar van 2015 heeft aan de Markt in Son 
een opgraving plaats gevonden in verband met de 
uitbreiding van horecazaak De Zwaan. Het plan-
gebied direct ten noorden van de oude Sint Petrus’ 
Bandenkerk. Het onderzoek is in eerste instantie 
gestart als archeologische begeleiding in verband 
met aanwezige bebouwing. Aanvankelijk zou de 
nieuwbouw namelijk op staal worden gefundeerd 
waarvoor enkele ca. 1 tot 1,5 m diepe funderings-
sleuven moesten worden aangelegd. Tijdens de 
eerste begeleidingsdag werd afgesproken om 
eerst een proefsleuf aan te leggen om zo een 
beeld te krijgen van de diepte van de sporen. 
Hierbij bleek dat de sporen zich dieper bevonden 
dan de voorgenomen verstoringen voor de aanleg 
van de funderingssleuven. Hierop werd dan ook in 
samenspraak besloten dat verdere begeleiding 
niet noodzakelijk was. De begeleiding werd echter 
enkele dagen later hervat nadat de manier van 
funderen toch werd gewijzigd. Er zouden heipalen 
worden geplaatst waarvoor de funderingssleuven 
niet één meter diep zouden worden maar tot op 
het dekzand uitgegraven moesten worden. Tijdens 
de hervatting werd in het veld na overleg met het 
bevoegd gezag besloten dat het begeleiden van 
de funderingssleuven niet voldoende inzicht zou 
geven in de aanwezige archeologische resten en 
is overgegaan tot een (kleine) opgraving van zowel 
de funderingsleuven als de grond hier tussen. In 
totaal is er 366 m2 onderzocht, ca. 57% van het 
totale plangebied. De rest (73m2) is tegen de af-
spraak in ontgraven zonder dat hier een archeo-
loog bij aanwezig is geweest. 

 
De allesporenkaart van de opgraving bij de Zwaan 
 
Uit de opgraving blijkt dat het plangebied vóór de 
Romeinse tijd waarschijnlijk te nat was voor lang-
durige bewoning. Dit zou blijken uit een in het 
gebied aangetroffen waterbodem die er op duidt 
dat het gebied langere tijd onder water gestaan 
moet hebben. Met de komst van de Romeinen 
moet dit natte gebied al niet meer als dusdanig in 
het landschap aanwezig zijn en is het mogelijk dat 
hier menselijke activiteit op plaats kan vinden. 
Archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van de 
Markt (Pastorie) toonde al aan dat Son vanaf de 
Romeinse tijd continue bewoond is geweest. 
Tijdens dit onderzoek werd een hutkom uit de 3e 
eeuw en een (symbolisch) omgreppeld terrein aan-
getroffen, mogelijk een cultusplaats. Het vondst-
materiaal kon echter geen uitsluitsel geven over de 
functie van dit terrein. Het materiaal kon zowel 
wijzen op een militaire als een religieuze functie.  
Bij het onderzoek bij de Zwaan werd een deel van 
een Romeins grafveld bloot gelegd. Het gaat om 
drie crematiegraven met bijgiften en een kring-
greppel. Een aantal losse paalkuilen rondom deze 
crematies horen mogelijk ook bij het grafveld. Het 
omgreppelde terrein dat tijdens het onderzoek aan 
de Pastorie in 2009 werd aangetroffen kan 
daarmee heel goed een cultusplaats zijn geweest 
dat hoorde bij het grafveld. Het grafveld lijkt op 
basis van het aangetroffen vondstmateriaal 
langdurig in gebruik te zijn geweest, van de 2e tot 
in de 4e eeuw. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
maar een heel klein deel, en mogelijk alleen een 
rand van het eigenlijke grafveld, is onderzocht. 
Toch kan niet worden uitgesloten dat de inheemse 
bevolking het grafveld is blijven gebruiken en dat 
deze later, na de kerstening in gebruik raakte als 
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de begraafplaats rond de kerk. Christelijke kerk-
gebouwen die gebouwd zijn op Romeinse heilige 
plaatsen komen in Nederland vaker voor. De 
ligging van het grafveld is niet uitzonderlijk, want 
lag waarschijnlijk aan de handelsroute waar Son 
uit is ontstaan. De grote hoeveelheid import goe-
deren die zich onder het vondstmateriaal van de 
verschillende archeologische onderzoeken die in 
Son hebben plaats gevonden en ook de aan-
getroffen crematiegraven bevind, duidt er op dat er 
een militaire aanwezigheid binnen de regio moet 
zijn geweest dan wel dat de bewoners sterk gero-
maniseerd waren. Ook het grote aantal spijkers die 
in één van de graven werd aangetroffen doet 
vermoeden dat hier sprake is van militairen en niet 
een strikt civiele nederzetting. 
 

 
Een kruikje uit een van de Romeinse graven 

 
Na de 4e eeuw lijkt het grafveld in onbruik te 
geraken. Vanaf deze periode kan het terrein in 
gebruik zijn genomen als akkerland. De Romeinse 
sporen worden namelijk afgedekt door een sterk 
houtskool houdende laag die 14C gedateerd kon 
worden tussen de 436 en 644 n.Chr. Micromorfo-
logisch onderzoek heeft verder aangetoond dat 
deze laag door menselijke invloeden werd 
vergraven of mogelijk opgebracht, mogelijk samen-
hangend met landbouwactiviteiten. Hierna lijkt er 
echter een laag stuifzand in het gebied te zijn 
afgezet. Aanwezige heidepollen tonen ook aan dat 
er schrale zandgronden in de omgeving aanwezig 
zijn geweest. Hoewel er in het plangebied geen 
sporen en vondsten uit de periode direct na de 
Romeinse tijd zijn aangetroffen, is het goed 
mogelijk dat hier in de Vroege Middeleeuwen werd 

geakkerd waardoor de diverse bodemlagen sterk 
werden geroerd. 
Vanaf de Volle Middeleeuwen is er duidelijk weer 
activiteit in het plangebied aanwezig. Naast drie 
waterputten en een mogelijk bijgebouw werd ook 
een grote zwerm aan paalkuilen gevonden, waar-
schijnlijk horend bij een boerenerf. Deze sporen 
zijn vanaf een hoger niveau dan de sporen uit de 
Romeinse tijd ingegraven. Dat het erf een lange 
periode van gebruik kent, is duidelijk te zien aan 
de waterput, welke was aangelegd rond het jaar 
1000, zoals blijkt uit het dendrochronologisch 
onderzoek. Het oudste aardewerk dat in de put 
werd aangetroffen dateert echter tussen 1100 en 
1140. Dat de waterput langere tijd in gebruik is 
geweest getuigt ook de reparatie die plaatsvond 
om de wand van de uitgeholde boom te verste-
vigen. Wanneer het erf precies is verlaten is niet 
duidelijk. Het lijkt erop dat dit na de 12e eeuw is, 
maar door de vele verstoringen in de bovengrond 
was het verloop van het grondgebruik tot circa 
1800 niet goed vast te stellen. Vermoedelijk is het 
terrein deels in gebruik geweest als akker, sporen 
hiervan zijn echter niet aangetroffen.  
In de nieuwe tijd wordt het terrein bebouwd met de 
voorganger van (het huidige) café de Zwaan en 
grensde de achtertuin direct aan het omgrensde 
kerkhof rond de kerk. Bekend is dat het oude 
kerkgebouw in de eerste helft van de 15e eeuw in 
gebruik werd genomen en dat de bouw tot het 
einde van de 16e eeuw duurde. Dit is echter een 
stenen gebouw en er zal ongetwijfeld een houten 
voorganger van deze kerk aanwezig zijn geweest 
waarvan het kerkelijke terrein kleiner zal zijn 
geweest. Met de groei van Son en de toename van 
het aantal inwoners zal ook de begraafplaats in 
omvang hebben moeten groeien. De aanwezigheid 
van de waterputten die voor een groot deel binnen 
het oude begraafplaatsterrein liggen, getuigen er 
van dat de kerk met zijn groei delen van de 
omliggende landerijen toe-eigende. Het is echter 
ook goed mogelijk dat de landerijen al in handen 
waren van de kerk en dat het land waarop het erf 
aanwezig was werd gepacht. 
 
Bron: M.C.J. Bot (red.), Begraven onder de Markt. 
Romeinse crematiegraven onder de Markt 6-9 in Son, 
gemeente Son en Breugel. Een archeologische 
opgraving (ADC Archeoprojecten), 2018. 

 
Kapelhoeve van de burcht van Netersel 
opgegraven 
In sept-okt. 2018 zijn op het voormalige terrein van 
vleesverwerker Hems aan De Hoeve 22 in Neter-
sel bij een opgraving door Archol sporen gevonden 
van de oude Kapelhoeve of Groote Hoeve, die tot 
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1648 toebehoorde aan de abdij van Postel. Deze 
hoeve hoorde al vanaf de 14

e
 eeuw bij het naast 

gelegen burchtterrein met Stenen Huys en kapel.  
 

 
Uitsnede van de kadasterkaart uit 1832 met in rood het 
plangebied en in blauw de gereconstrueerde loop van 
de omgrachting van het burchtterrein. Het Stenen Huys 
lag ten zuidwesten van de kapel. 

 
Dit gehele omgrachte gebied is de kern van het 
oorspronkelijk middeleeuwse Netersel. De lang-
gevelboerderij die hier tot voor kort stond en da-
teerde uit 1956 is precies gesitueerd op de oudere 
bebouwing die op de kaart van 1832 zichtbaar is 
en die deel uitmaakte van de Kapelhoeve. Uit het 
archeologisch onderzoek blijkt dat direct onder de 
betonvloeren van de gesloopte boerderij uit 1956 
nog volop oude funderingsmuren, kelders en mest-
putten aanwezig waren. De veelvuldig hergebruik-
te oude stenen in de funderingen dateren zeker tot 
in de 17

e
 eeuw. Opvallend is de diepte van de 

funderingen die soms wel tot een meter reikte. Dit 
lijkt hier samen te hangen met de aanwezigheid 
van de omgrachting van het burchtterrein dat 
dwars over het terrein liep vanaf De Hoeve naar 
het noorden. Hier ligt ook nu nog een deel van de 
bestaande gracht die doorloopt naar het oude 
kapelterrein. De boerderij aan De Hoeve 22 was 
dan ook over deze gracht heen gebouwd. Er werd 
bij één van de funderingsmuren zelfs een aanzet 
van een spaarboog gevonden, een bouwwijze die 
je eigenlijk alleen bij kastelen en vestingwerken 
tegenkomt. Bij de opgraving werden ook buiten 
deze boerderij sporen van bewoning gevonden die 
mogelijk teruggaan tot in de volle middeleeuwen. 
De uitwerking van het onderzoek komende 
maanden zal hier meer duidelijkheid over moeten 
gaan geven.  
 

 
Direct buiten de boerderij lagen de waterputten.  
Hier een bakstenen put met daarnaast de  
voorganger, een plaggenput. 
 

 

 
Muurfunderingen van de Groote Kapelhoeve tijdens  
de opgraving door Archol. Met rechts de aanzet 
tot een spaarboog. 
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Keltisch muntje uit de Keersop 

 
 
Voorbeeld van het type Keltische munt zoals die uit de 
Keersop 

 
Medio september vond Hans van Gemert uit 
Valkenswaard met zijn metaaldetector een klein 
zilveren muntje. De vindplaats ligt in de beek de 
Keersop bij Dommelen en kon worden gevonden 
dank zij de door de droogte van afgelopen zomer 

ontstane lage waterstand. Het muntje werd 
gedetermineerd door Nico Roymans (Vrije 
Universiteit Amsterdam), een groot kenner van 
Keltische munten. Het muntje is een zogenoemde 
quinarius van de Tungri, daterend uit 50-30 v.Chr. 
Op de voorzijde staat een kop, op de achterzijde 
een paard. Op beide zijden staat ‘ANNAOVECI’, 
de naam van de leider van de Tungri. In 2017 is 
een artikel gepubliceerd over dit type munt. Daarin 
worden 78 exemplaren opgesomd waarvan 57 
stuks met een bekende vindplaats. Het 
verspreidingsgebied ligt vooral bij Tongeren en 
Maastricht. De enige bekende vindplaatsen in 
Nederland zijn Amby (Zuid-Limburg), Boxtel en 
Empel en nu ook Dommelen. De bijgaande foto’s 
zijn van een exemplaar uit het Belgische 
Zoutleeuw. 

 
 
 
 
 

VANALLES TE DOEN TIJDENS DE NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN 
 
 
Topdrukte voor de Erfgoedradar tijdens de 
Nationale Archeologiedagen 2018 
Op vrijdag werden de resultaten van het onder-
zoek op de oude begraafplaats “Op den Rös- 
heuvel” in Valkenswaard gepresenteerd aan het 
publiek.  
 

 
 
Onder het oog van ruim 40 belangstellende werd 
duidelijk dat niet alleen de fundamenten van deze 
middeleeuwse kerk zich nog herkenbaar in de 
ondergrond bevinden maar dat er ook een aantal 
tot op heden onbekende begravingen zichtbaar 
werden. Sporen van de schepenkom zoals in de 
archieven vermeld werden niet geconstateerd.  
Tijdens de inloopavond georganiseerd door de 
Heemkundekring. werd na weken van voorberei-

dingen collectie Hoeks aan het publiek ten toon 
gesteld. Deze collectie vorige jaar in ontvangst 
genomen van de nabestaanden van Hoeks omvat 
vele interessante vondsten uit de omgeving van 
Valkenswaard waaronder vuursteen, metalen 
voorwerpen en fossielen. 
 

 
 
Ook werd een presentatie geven over de 
Heemkundekring Weerderheem in het bijzonder de 
Archeologische werkgroep die sinds een tweetal 
jaar actief is binnen de gemeente. De werkgroep 
zet zich in voor het behoud van de archeologie en 
heeft als werkzaamheden het volgen van alle 
archeologische aspecten binnen de gemeente 
Valkenswaard. De werkgroep kijkt terug op een 
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geslaagde eerste deelname aan de Nationale 
Archeologiedagen en kijkt alvast uit naar de 
volgende editie! 
Werkgroep Archeologie Weerderheem 
 
Kijk, doe en ervaar de grafheuvels van 
Toterfout. Samenvatting van een terugblik 
[Lees het volledig verslag via deze link, red.].  
Op zaterdagmiddag 13 oktober vond er in kader 
van de Nationale Archeologiedagen een graf-
heuvelfestijn plaats in de bossen van Toterfout. De 
organisatie berustte bij leden van de heemkunde-
vereniging De Hooge Dorpen uit Vessem, Wintelre 
en Knegsel, vrijwilligers van de gemeente Veld-
hoven en leden van het IVN Veldhoven-Vessem.  
Op verschillende plekken konden jong én oud zelf 
ervaren wat grafheuvels zijn. 
De opzet van de dag was als volgt: de deelnemers 
meldden zich bij de aankomstslocatie Het Geiten-
boerke. Zij kregen daar een eerste uitleg over de 
af te leggen route, de grafheuvels, het landschap 
en het leven omstreeks 1500 voor Chr. Aan de 
hand van de grafheuvelmaquette werd ook het 
principe van begraven en het opwerpen van 
grafheuvels door plaggen boven op elkaar te 
stapelen toegelicht. Kinderen tussen 8 en 12 jaar 
kregen bij de start uitleg over een prijsvraag met 
tien vragen over het leven in de bronstijd. De 
jongere kinderen konden meedoen aan een 
kleurwedstrijd. Vervolgens gingen de deelnemers 
zelf op pad aan de hand van een routekaartje.  
Na de introductie gingen de deelnemers op weg 
naar ringgrafheuvel 1B, waar werd uitgelegd hoe 
de begravingen in de bronstijd plaatsvonden. 

Vervolgens werden de bezoekers doorverwezen 
naar het open heidegebied tussen grafheuvel 6 en 
7. Daar volgde een algemene uitleg over de bouw 
van de grafheuvel en het oprichten van een 
paalkrans, waarna de deelnemers konden 
meehelpen een eigen paalkrans op te richten.  
 

 
Zelf een paalkrans maken.(foto F.Kortlang) 

 
Twee vertellers van het IVN Veldhoven-Vessem 
gaven informatie over het vervangen van palen die 
in hun oorspronkelijke posities zijn teruggeplaatst. 
De laatste verteller op grafheuvel 5, waarin 
uitsluitend kinderen zijn begraven, las voor uit het 
kinderboek Geestenkrijger van Linda Dielemans. 
Tot slot kreeg wethouder Hans van der Looij van 
de gemeente Veldhoven kreeg de publicatie 
‘Cirkelen rond heuvels’ aangeboden door Jos 
Bazelmans (hoofd archeologie RCE). De 
wethouder bedankte de aanwezigen voor het 
organiseren van het grafheuvelfestijn, maar ook 
voor hun inzet voor het onderhoud en 
instandhouding van de zestien grafheuvels.  

 
Daarna volgde de 
bekendmaking van de 
prijswinnaars. Al met al 
was het een mooie dag. 
Het festijn heeft ruim 150 
mensen getrokken, veel 
families met kinderen. Aan 
de enthousiaste reacties 
kunnen we afleiden dat er 
veel belangstelling is voor 
het verre verleden van 
Veldhoven. ‘Ik ben 
geboren op de Kleine Vliet, 
en ik ken de grafheuvels al 
mijn hele leven, maar nu 
hoor ik het verhaal 
erachter’, vertelde een 
buurtbewoner. 
Mat Theunissen 
 
  

Routekaartje gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN2, www.ahn.nl) 

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/grafheuvelfestijn-in-de-bossen-van-toterfout/
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Veldloop in Uden tijdens de Nationale 
Archeologiedagen 2018 
Een veldloop in Uden op een prachtig zonnige dag 
waarvoor mannen, vrouwen en kinderen op af 
kwamen. Er zijn ca. 30/35 personen geweest, zelfs 
vanuit Tilburg waarbij ook mensen met een eigen 
detector.  
 

 
 
Vele stukken aardewerkscherven, metaalstukjes 
en dergelijke zijn 
gevonden waarbij de 
vondst van een gou-
den ring de Natio-
nale archeologiedag 
een speciaal tintje 
gaf.  
Jos Kempkens, werkgroep Archeologie – Uden 
 
Grote opkomst in Schijndel 
De Schijndelse Nationale 
Archeologiedagen hadden 
in het weekend ruim 4.500 
bezoekers en er werden 
376 Archeologiediploma’s 
uitgeschreven voor kinde-
ren. Opening door de 
wethouder, bezoek van de 
gedeputeerde en de pro-
vinciaal archeoloog. Ver-
der spreken 13 plaatjes 
beter dan 100 woorden.  
Ruud Hemelaar 
 
[bekijk alle plaatjes via 
deze link, red.] 
 

 
Restaurateurs aan het werk 

 

 
Na de praktijktest voor het archeologie-examen... 

 

 
...volgt het Archeologendiploma 
 
Eindhoven op Stand, 900 jaar kastelen, 
omgrachte hoeven en landhuizen 
Het thema is 'Eindhoven op stand is een woord-
speling op het landelijke thema ‘Opstand’ van de 
Maand voor de Geschiedenis en bood zo ruimte 
aan een groep enthousiaste vrijwilligers om de 
Eindhovense kastelen weer tot leven te brengen.  
Het was weer smullen tijdens de lezing van Nico 
Arts en Jelle Dekker over ‘Eindhoven op stand’ op 
10 oktober. Nico vertelde over de zeventien kaste-
len, omgrachte hoeven en landhuizen, die ooit in 
Eindhoven stonden en deels nog staan, waar nu 
ook een boekje over in verschenen. En Jelle 

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/ruim-4500-bezoekers-tijdens-nad-in-schijndel


 
 
 

13 Wim van Hoof blikt in het 
verleden. Bereidt hij zich  
voor op de wandeling? 

schetste het leven in die tijd met beelden van 
interieurs en annekdotes.  
 

 
Het skelet haalt de 3D-bril uit de 17

e
 eeuwse archiefkist 

van de gemeente Eindhoven 
 

Op zaterdag 13 oktober werd eerst de 3D-rondrit 
door Middeleeuws Eindhoven gelanceerd. Deze is 
gemaakt door een deskundig AVKP-vrijwilliger, die 
liever anoniem blijft. Hij heeft op het Eindhovense 
stratenpatroon van 1560, (van Van Deventer) de 
middeleeuwse stad gecreëerd met herkenbare 
gebouwen, zoals het stadhuis, de Catharinakerk 
en het kasteel. Tonnie van de Rijdt gaf een korte 
inleiding en Peter Kentie, directeur van 
Eindhoven365 wees op het belang van de 
geschiedenis van Eindhoven voor de huidige 
bewoners. Daarna haalde het skelet bijna 
zelfstandig de bril uit de 17

e
 eeuwse archiefkist. 

  

 
 
Na de mooie introductiefilm konden mensen zelf 
de 3D-rondrit maken. 
Iedereen was zeer 
enthousiast over het re-
sultaat en vol lof over de 
prestaties van de maker.  
Wim van Hoof trok veel 
publiek met zijn rond-
leiding onder meer langs 
de muur bij het klooster 
Mariënhage en de voor-
malige kastelen Die 
Haghe, Kasteel van 

Eindhoven. het Stenen Huis en landhuis Het 
Paradijs. De tentoonstelling, de voorleesverhalen 
en de kinderactiviteiten werden helaas minder 
goed bezocht. De marathon en het wieler-
evenement hielpen niet mee. Het bezoekersaantal 
in het Erfgoedhuis was 70. 
‘s Middags werden bij voormalige kastelen 
Blaarthem en het Borgsken en het landhuis Eckart 
verhalen en beelden gedeeld over de locatie en 
geschiedenis. De opkomst varieerde per locatie 
van 4 tot 20 zeer gëintereseerde bezoekers. Ook 
verscheen een groot artikel in het ED.  
 

 
 
De tentoonstelling is t/m december te bezoeken, 
open ma t/m do 19 - 16 uur, wo 19.30 - 22.00 uur. 
Wilt u de 3D-rondrit zelf maken of het gratis boekje 
‘Eindhoven op Stand’ reserveren, neem dan even 
contact op awnafdeling23@gmail.com.  
Ellen van der Steen  
 
Tongerlohuys te Roosendaal 
Op een prachtige en zonnige dag waren er toch 
totaal 31 echte archeologiebezoekers in het Ton-
gerlohuys te Roosendaal. Volgens conservator 
Janine 30% meer echt geïnteresseerden dan vorig 
jaar. Het is leuk om te ervaren dat de archeologie 
in Roosendaal zowel ouders als kinderen inte-
resseert.  

 

Nico Arts, Tonnie van de Rijdt en Peter Kentie 
bekijken de introductiefilm voor de 3D-rondrit 

 

https://www.ed.nl/eindhoven/op-zoek-naar-kastelen-en-landgoederen-in-eindhoven~acab3d43/
mailto:awnafdeling23@gmail.com
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Pieter Dijkstra beoordeelde meege-brachte 
steentijdvondsten. Hij vond het ook een geslaagde 
dag en wil ook een volgend jaar aan-wezig zijn, 
dan graag met Godfried Scheijvens. Foto en tekst 
zijn al toegestuurd om hem een goed herstel te 
wensen.  
Leuk was het boekenmarktje. Een goede tip voor  
anderen die Nationale archeologiedagen invullen! 
Hier ging het om dubbele boeken die men in 
Tongerlohuys heeft. Aantal dik 400 boeken, 
historie gericht! De samerwerking met de aan-
wezige vrijwilligers van het Tongerlohuys was leuk 
en goed. De vitrines waren in ½ uurtje ingericht, dit 
voorwerk thuis was het goed te doen.  
De dag verliep zeer goed. Dit zijn toekomst 
mogelijkheden: 
1) Meerdere dagen tentoonstellen in het 

Tongerlohuys  
2) Contacten gelegd voor gastles(sen) op 

basisscholen te Roosendaal, wat in Schijf en 
Rucphen ook al plaats vindt de laatste 3 jaar. 
Leuk! 

3) Iemand had steentijdvondsten op zolder, die 
later alsnog zijn gemeld. Leuk om door de 
NAD anderen verder te kunnen helpen in de 
plaatselijke archeologie, zoals vondstmelding 

4) Geïnteresserden in metaaldetectie willen ook 
mee gaan doen 

5) Informatie over archeologie en activiteiten 
over in Tongerlohuys te Roosendaal vooral 
zelf gaan verspreiden.  

6) De aangevraagde flyers en hesjes zijn niet 
aangekomen. Maar er was nog een en ander 
voorhanden  

7) AWN–AVKP materialen was voorhanden en 
meegenomen door het belangstellend pu-
bliek. Alles is haast opgegaan. 

8) De 5 verschillende flyers over cultuur histo-
rische fietsroutes zijn gretig afgenomen, ook 
door de 71 bezoekers van de tentoonstelling.  

De werkgroep Schijf verkent verdere samen-
werking met het Tongerlohuys en de mogelijkheid 
de slapende afdeling West Brabant te laten 
ontwaken. Er zijn volop ideeën, zoals een 
grensoverschrijdende Steentijdroute. 
Toon Naenen, werkgroep Schijf 

 
 
 
 
 

BELEIDSVISIE EN TOEKOMST ERFGOEDHUIS 
 
 
Al weer bijna een jaar geleden was er een overleg 
tussen leden en plv. hoofd van de gemeente 
Marloes Groot, over de toekomst van het 
erfgoedhuis. Als bestuur zijn we daarna, samen 
met Nico, Theo en Ria, aan de slag gegaan. Een 
door ons opgestelde visie voor het erfgoedbeleid 
van de gemeente Eindhoven en de toekomst van 
het Erfgoedhuis is vervolgens toegestuurd aan het 
volledige erfgoedteam van de gemeente en aan 
Eindhoven in Beeld. Beide groepen hebben laten 
weten die visie te kunnen onderschrijven. De 
notitie is nu toegestuurd aan de wethouder, Jan 
van der Meer.  

Op 7 november hebben Ellen van der Steen, Ruud 
Hemelaar en Tonnie van de Rijdt als 
vertegenwoordigers van het AVKP bestuur een 
gesprek met deze wethouder. We maken 
wederzijds kennis en zullen daarna de reactie van 
de wethouder op onze visie bespreken. We zijn 
van plan goed door te vragen naar wat het vervolg 
wordt. Wanneer krijgen we duidelijkheid van de 
gemeente over hoe zij hun eigen rol en taak zien 
voor erfgoed en het erfgoedhuis, hoe ze de rol en 
bijdrage van AVKP zien en hoe we een en ander 
aan gaan pakken. 
Volgende actueel hopelijk dus meer duidelijkheid 
voor de komende jaren. 

  



 
 
 

15 

DE ARCHEOLOGIE VAN HET KASTEEL VAN MIERLO 
Lezing 28 november 
 

 
Eind 2014 is het voormalige kasteelterrein met res-
tanten van het kasteel van Mierlo, dat dateert 
vanaf de Late Middeleeuwen, definitief aange-
wezen als gemeentelijk archeologisch monument. 
Door de erfgoedcommissie was geadviseerd om in 
aanvulling op het in 1990 uitgevoerde boor- en 
geofysisch onderzoek, nu een uitgebreider archeo-
logisch onderzoek te doen. Met dit nieuwe onder-
zoek wilde de gemeente meer te weten komen 
over de ligging en aard van het kasteel en de 
conserveringstoestand van de in de bodem aan-
wezige archeologische resten.  
In oktober 2015 heeft de AVKP metmedewerking 
van de archeologische werkgroep van de heem-
kundekring van Mierlo dit onderzoek verricht. 
Daarbij is een gebied van ca. 2 hectare onderzocht 
door middel van radarmetingen, bodemkundige 
boringen en enkele bodemprofielen. Naar aanlei-
ding van de resultaten van dit onderzoek heeft de 

gemeente besloten tot een vervolgonderzoek met 
proefsleuven door bureau RAAP, dit heeft in 
december 2016 plaatsgevonden. Het primaire doel 
van het onderzoek was om de reconstructie op 
basis van het vooronderzoek te verifiëren en de 
begrenzing van de gracht en de voor- en hoofd-
burcht vast te stellen. Uitgangspunt hierbij was om 
zoveel mogelijk archeologische resten intact te 
laten en alleen het hoognodige aan informatie uit 
de bodem te halen. Door deze onderzoeken is 
gebleken dat het kasteel met bijgebouwen groter 
was dan we voorheen dachten. Want behalve een 
hoofd- en voorburcht schijnt er ook een 
tussenburcht te zijn geweest. 
En een bijkomstigheid: door de bijzonder warme 
en vooral droge zomer die we hebben gehad, 
waren er op het kasteelterrein zogenaamde crop 
marks (merktekens in het gewas) zichtbaar.  
 
Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant zal op deze avond het onder-
zoeksproject en de resultaten toelichten en ons 
laten zien hoe het er in de bodem van het terrein 
uitziet. Aan het eind van de avond komt het kasteel 
weer tot leven in een paar heuse You-Tube 
filmpjes met onder meer de beruchte Heer van 
Grevenbroeck, een ontsnapte gevangene, de 
heksenvervolging en een 3D-reconstructie van het 
immense Kasteel van Mierlo. 
 
De lezing begint om 20 uur op woensdag 28 
november in het Erfgoedhuis Eindhoven. De lezing 
is gratis en ook toegangelijk voor niet-leden. 

 
 
 
 
 

PRAKTIJKDAG AARDEWERK 
AWN Deskundigheidsbevordering 
 

Op zaterdag 10 november geeft de Werkgroep Des-

kundigheidsbevordering van AWN een workshop 

over Archeologisch Aardewerk. De onderwerpen 

zijn Productie, Determineren en Tekenen.  

Het programma is als volgt: 

 Koffie en thee (vanaf 10.30 uur) 

 Korte inleiding (11 uur) 

 Workshops in drie ronden (met pauze voor 
lunch) 

 Sluiting ca. 16:00 uur 

De workshop wordt 
gehouden in de 
Gelderlandfabriek, 
Stationsweg 7 in 
Culemborg. De kosten bedragen € 25,- incl. koffie/ 
thee, exclusief lunch.  
 
Zo spoedig mogelijk aanmelden via e-mail: 
cdaleboudt@planet.nl onder vermelding van 
naam, woonplaats, gsm-nummer. 
Cees Daleboudt 

mailto:cdaleboudt@planet.nl
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ARCHEOLOGIE EN DESIGN IN EINDHOVEN  
 
 

 
Enkele van de 3000 bezoekers tijdens de Dutch Design 
Week in het Erfgoedhuis 

 
Zo’n 3.000 bezoekers ontving het Erfgoedhuis 
tijdens de negen dagen durende en wederom 
spetterende Dutch Design Week in Eindhoven (20-
28 oktober). Guido Ooms en Karin van Lieshout 
van Studio Oooms hadden een fraaie tentoon-
stelling  ingericht. Daarin waren met archeologie 
en bodem gemaakte objecten te zien: grote foto’s 
van verweerde Romeinse munten als kunst-
objecten, vazen van aardlagen en vooral uit afval 
(afgedankte cirkelzagen) gemaakte ijzeren messen 
met grepen van archeologisch ‘gedeselecteerd’ 
hout van een Romeinse waterput.  
De bezoekers bezochten ook de rest van het 
Erfgoedhuis. De fraaie, door ‘Ex Libris’ gemaakte 
rit met een hypermoderne 3D-bril door het Eind-
hoven van omstreeks 1560 en de rondvlucht op 
beeldscherm om Eindhoven in dezelfde tijd trokken 
erg veel belangstelling. Opvallend was het grote 

aantal buitenlandse bezoekers met veel interesse 
in het verleden van Eindhoven. Ze waren onder 
andere afkomstig uit China, Brazilië, Moldavië, 
Engeland, België, Rusland, Frankrijk en Canada. 
De tentoonstelling blijft nog in afgeslankte vorm 
staan tot eind dit jaar. 
Ook in de Catharinakerk was een op archeologie 
geïnspireerde interactieve installatie te zien 
(‘Image Archeology’): een groot scherm met daar-
op geprojecteerd ‘aardlagen’. Bezoekers konden 
foto’s insturen die bovenin de projectie in beeld 
kwamen en langzaam naar beneden zakten, als 
het ware in de bodem. 
 

 
Het ‘profiel’ in de Sint-Catharinakerk 

 
 
 
 
 

PEELRANDBREUK ZICHTBAAR 
 
 
Voor wetenschappelijk onderzoek is op de plek 
van de Peelrandbreuk in Uden een 25 meter lange 
onderzoeksleuf gegraven. Zo is de Peelrandbreuk 
ondergronds en van heel dichtbij te onderzoeken. 
Tijdens het onderzoek is de sleuf gesloten voor 
publiek, met uitzondering van twee dagen tijdens 
de herfstvakantie. De sleuf ligt ter hoogte van de 
Lage Burchtweg in Uden. De Peelrandbreuk loopt 
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door heel Oost-Brabant en Limburg, van Oss tot 
voorbij Roermond.  
De breuk is bij Uden goed zichtbaar. De hoger 
gelegen gronden langs de breuk zijn vaak juist 
drassige gebieden waar ijzerrijk grondwater als 
kwel omhoog komt. Anders dan je zou verwachten 
zijn de hoge gronden dus nat en zijn de lager 
gelegen gronden droog. Deze zeldzame vorm van 
kwel heet ‘wijst’. Een bijzonder fenomeen dat 
alleen onder specifieke omstandigheden voorkomt. 
Zondag 14 oktober heeft Vroege Vogels, het live-
radioprogramma over natuur en milieu aandacht 
besteed aan de Peelrandbreuk. 

 
 
 
 
 

LAATSTE ONDERZOEKEN WIMA VOOR DE PUBLICATIE 
 
 
De WIMA (Werkgroep Innovatieve Meettechnieken 
ten behoeve van de Archeologie) heeft de 
afgelopen weken de laatste projecten voor de 
aanstaande publicatie uitgevoerd. Zo werden een 
tweetal projecten op de Zeeuwse klei in Veere en 
Colijnsplaat uitgevoerd, en werd in de Gemeente 
Landgraaf in Limburg onder het löss de restanten 
van de Romeinse Via Belgica in kaart gebracht. 
Ook werd een meting in de rivierklei bij Zuilichem 
gedaan. Deze projecten door vrijwilligers in de 
archeologie kregen wederom aanzienlijke 
publiciteit in de regionale kranten en op de regio-
nale TV zenders waaronder L1. 
 

 
Op zoek naar de Via Belgica op de Limburgse löss 

 
 
 

Daarbij was de WIMA aanwezig op het symposium 
van de Deskundigheidsbevordering van de AWN 
georganiseerd op het Slot Loevestein. Deze dag 
stond in het teken van grondradar waar de aan-
wezige deelnemers nader kennis konden maken 
met de mogelijkheden van deze techniek. Naast 
een inleiding in de vorm van een presentatie werd 
in de namiddag een onderzoek verricht in het nabij 
gelegen Monninckenland. Het slechte weer zorgde 
ervoor dat de meting niet in zijn geheel kon worden 
afgemaakt maar gaf wel de mogelijkheid aan de 
deelnemers om ook eens de verwerking van de 
gegevens van dicht bij te bekijken.  
 

 
Op zoek naar Slot Sandenburgh op de Zeeuwse klei 

 
Nu het veldwerk klaar is zal de WIMA de komende 
tijd zich volledig gaan richten op het bundelen van 
haar ervaringen in een boek dat volgende jaar 
gepubliceerd zal worden.  

  

https://www.pzc.nl/walcheren/zoeken-in-de-veerse-klei-naar-kasteel-zandenburg~a8bcd8d3/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180928_00074895/archeologen-starten-onderzoek-naar-romeins-dorp
https://l1.nl/l1mburg-centraal-rimburg-bleek-forse-romeinse-nederzetting-144412/


 
 
 

18 

DE URN DIE MIJ ACHTERVOLGT 
Mijn archeologie ontdekking 
 
Hoe kom je aan je fascinatie voor archeologie?  
Och, het begon als kind met een eigen ‘museum’ 
op mijn slaapkamer met uilenballen, schelpen, 
mineralen en stenen. Zo kwam van het een het 
ander en verzamelde ik splinters vuursteen uit de 
Drunense Duinen, vond ik ‘echte stenen 
werktuigen’, die musketstenen bleken te zijn, groef 
naar kogels in schietbergen, en dook in de sleuf 
die kabelleggers groeven door het oude Sint 
Janskerkhof. 
 
Toen ik 14 was, vond ik een urn vond die mij tot op 
de dag van vandaag achtervolgt. Dat was in 1965 
tijdens een wandeling in Deuteren (gem. Crom-
voirt). In een pas gegraven slootwand zag ik meer 
dan de helft van een urn met een restant van de 
asresten; het andere deel was met de slootvulling 
afgevoerd. ’s-Avonds ben ik teruggegaan met een 
zeef uit de keuken van ons moeder. Weer thuis 
plakte ik met bizonkit het ding in elkaar. Toen ik 
ermee naar het Noordbrabants Museum ging, 
bleek dat men er verder geen belangstelling voor 
had.  
 
Een paar jaar later kwam ik in contact met Anton 
van der Lee. Ik schonk hem de ik de urn omdat die 
prima paste in zijn collectie. Het ding werd geres-
taureerd door de Rijksdienst. Het bleek een urn te 
zijn van het Laren-type uit de Late Midden 
bronstijd (ca. 1200 v. Chr.). Weer tientallen jaren 
later ontmoette ik Anton geregeld op lezingen die 

hij verzorgde waarbij hij steeds aangaf dat hij de 
urn aan een museum zou schenken. Dit voorjaar 
attendeerde een Vughtse vriend dat hij mijn naam 
was tegengekomen bij een urn die in het 
heropende Vughts Museum in De Petrus in de 
vitrine staat. 
 

 
 
Hoe kan het lopen…….en met dank aan Anton 
natuurlijk. 
 
Herbert Vorwerk 

 
 
 
 

KASTEEL BLAARTHEM TOCH NOG TERUGGEVONDEN 
 

Dankzij deze twee jongens hebben we 
het kasteel van Blaarthem met slotgracht, 
boerderij en kerk toch nog terug-
gevonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeptekening naar een impressie van het 
kasteel Blaarthem met omgeving uit 1550, 
gemaakt tijdens de Nationale 
Archeologiedagen 2018  
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Aanwinsten 25 augustus tot 27 oktober 2018 
 
Tijdschriften 
Archeologie in Nederland. 
Jaargang 2 nummer 4 sept 2018  
Nieuw licht op de donkere eeuwen, een overzicht 
van Malta onderzoek naar Zuid- Nederland tussen 
300 en 600. H van Enckevort en J Hendriks. 
Expeditie over de Maas met o.a. Baggeraars-
archeologie. 
MN Kerkhoven en S van den Heuvel met bijdrage 
van P Seinen. 

Brabants Landschap. 
Herfst 2018 
Park en villa van Mattemburgh.. 
 
150 jaar leven in Eindhoven 
Juli  2018 deel 8 Volkshuisvesting als permanente 
uitdaging. 
Uitgave: Optima 

 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Wereldgeschiedenis van Nederland 
Uitg. Huygens instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis. 
Onder redactie van Lex Heerma van Vos, 
Marjolein t Hart, Karel Davids, Karel Davids, 
Karwan Fatah-Black,  
Leo Lucassen en Jeroen Touwen. 
Uitgeverij Ambo/ Anthos. 
 
Ons internationale vaderland  
Verrassende verhalen gericht tegen “primitief  
nationalisme”. 
Meer dan 100 gezaghebbende historici laten zien 
hoe Nederland en de wereld elkaar eeuwenlang 
hebben beïnvloed. De eerste bekende inwoners 
van ons grondgebied zijn de boeren in Zuid-

Limburg en zij 
hadden voorouders 
waarschijnlijk uit 
het nabije oosten. 
Een voorbeeld van 
de verwevenheid 
van gebeurtenissen 
hier met de rest van 
de wereld. 
 

Carel van den 
Boom 
 
 
 

 
 
 
 

BOEKPRESENTATIE: DE TOPONYMIE VAN BEST  
 
 
Op 23 november wordt het boek ‘De Toponymie 
van Best, met de geschiedenis van het grondbezit 
en impressies van de herdgangen uit de jaren ’50-
’60’ gepresenteerd in het Prinsenhof, te Best.  
13.30  Ontvangst met koffie  
14.00  Auteurs Paul Maas en Daniel Vangheluwe 

geven een inleiding 
14.45 Dr. Vic. Mennen: de toponymie als talige 

hulpwetenschap bij de studie van de 
landschapsgeschiedenis en het historisch 
onderzoek  

15.30 Prof. Dr. Frans Theuws met de rol van de 
toponymie bij archeologisch onderzoek  

16.15  Uitreiking van het 
eerste exemplaar 
aan de heer Hans 
Ubachs, 
burgemeester van 
Best  

16.30  Borrel  
 
Namens deKapellekes, Erfgoedvereniging Dye van 
Best en de Gemeente Best,  
Paul Gondrie, voorzitter deKapelle 


