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ACTIVITEITENKALENDER 
 
FEBRUARI  
Zo 3 Lezing Eerstelijns gezondheidszorg in 

beeld, Eindhoven in Beeld, pag 4 
Wo 20 Lezing over Kasteel en klooster Die 

Haghe (Marienhage), Nico Arts, pag 13 
Za 23 Workshop fotogrammetrie, pag 23 
Ma 25 Presentatie Rapport drieduizend jaar 

bewoningsgeschiedenis van oostelijk 
Noord-Brabant, pag 22 

 
MAART 
Wo 20 Lezing*  
Zo 24 Excursie Ulvenhout en Alphen, pag 3 
Wo 27 Jaarvergadering AVKP, documentaire 

‘Over de Maas’ en borrel, pag 20 

APRIL 
Wo 17 Lezing Ad Maas over de Peelhelm* 
 
MEI 
Wo 15 Lezing Een kijkje bij oude buren. 

Archeologische nieuwtjes uit de Ant-
werpse kempen, Stephan Delaruelle, 
Erfgoedconsulent Onroerend erfgoed* 

Zo 25 Excursie RMO en stadswandeling 
Leiden, pag 3 

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

 

WIST U DAT... 
 
 

... er verschillende oproepen zijn om mee te doen aan activiteiten, pag 12, 13, 16 en 19 

... en aan excursies, een workshop (let op de aanmelddata), lezingen en een presentatie, zie kalender 

... de uitslag van de enquete bekend is, pag 14 

... het bestuur een trekker zoekt voor educatie en publieksbereik, en mensen voor de werkgroep social   
media, pag 20 

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

 

 
 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2019

 Januari/Februari Februari Februari Februari
Wk Wk Wk Wk

5 6 7 8

Ma 28 4 11 18

Di 29 5 12 19

Wo 30 6 13 BV AVKP 20 Lezing Die Haghe

Do 31 7 14 21  

Vr 1 8 15 22  

Za 2 9 16 23

Zo 3 Lezing 1elijns gezondheidszorg 10 17  24

Februari/Maart Maart Maart Maart

Wk Wk Wk Wk

9 10 11 12

Ma 25 Pres. 3000 jaar wonen O.B 4 11 18

Di 26 5 12 19

Wo 27 6 13 BV AVKP 20 Lezing ntb

Do 28 7 14 21

Vr 1 8 15 22 Deadline AVKP-Actueel 

Za 2 9 16 23

Zo 3 Carnaval 10 17 24 Excursie Ulvenhout / Alphen

 Maart/April April April April

Wk Wk Wk Wk

13 14 15 16

Ma 25 1 8 15

Di 26 2 9 16  

Wo 27 Jaarvergadering AVKP 3 10 17 Lezing Peelhelm

Do 28 4 11 18  

Vr 29 5 12 19  

Za 30 6 13 20

Zo 31 7 14 21 Pasen 

 April Mei Mei Mei
Wk Wk Wk Wk

17 18 19 20

Ma 22 Pasen 29 6 13

Di 23 30 7 14  

Wo 24 BV AVKP 1 8 15 Lezing Antwerpse kempen

Do 25 2 9 16

Vr 26 3 10 17  

Za 27 Koningsdag 4 11 18

Zo 28 5 12  19

 Mei Mei/Juni Juni Juni
Wk Wk Wk Wk

21 22 23 24

Ma 20 27 3 10 Pinksteren/dag van het kasteel 

Di 21 28 4 11  

Wo 22 29 5 BV AVKP 12  

Do 23 30 Hemelvaart 6 13  

Vr 24 Deadline AVKP-Actueel 31 7 14  

Za 25 Excursie RMO + Leiden 1 8 15

Zo 26 Middeleeuwse torendag 2 9 Pinksteren 16

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
20 feb: kasteel-klooster Die Haghe-Mariënhage 
Op woensdag 20 februari 20.00-22.00 uur geeft 
archeoloog Nico Arts een lezing: ‘Archeologie en 
geschiedenis van het kasteel-klooster Die Haghe-
Mariënhage bij Eindhoven’. Lees meer op pag 13. 
 
20 maart: onderwerp nog te bepalen 
Ideeën zijn altijd welkom! Mail ons.  
 
17 april: Ad Maas over de Peelhelm 
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. 

Excursies 
24 maart: excursie naar Ulvenhout en Alphen 
Op zondag 24 maart zijn we te gast bij de Heem-
kundekring Paulus van Daesdonck in Ulvenhout en 
bezoeken we de grafheuvels en het archeologisch 
museum in Alphen. Meer informatie en het 
programma vind je op pagina 23.  
 
25 mei: bezoek RMO en stadswandeling Leiden 
We gaan op zaterdag 25 mei het Rijksmuseum 
voor Oudheden bezoeken in het kader van het 200 
jarig bestaan van het museum. Daarna is er een 
stadswandeling met als gids Jelle Dekker. 
 
 

 
 
 
 

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  

 
Misterie rond scherf deels opgelost 
Op 7 jan. 2019 schreef Ben van den Broek aan de 
Stichting Farmaceutisch Erfgoed: 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
Ik ben medewerker van het Erfgoedhuis Eindho-
ven... Wij hebben in onze collectie een fragment 
van een kleine apothekerspot, in 1990 opgegraven 
in de gracht van het kasteel van Eindhoven.Op 
grond van potten met vergelijkbare decoraties in 
de collectie van museum Boymans-van Beuningen 
Rotterdam dateren we het fragment op ongeveer 
1580. Ze zijn gemaakt in de Nederlanden. Op ons 
fragment is in een cartouche de naam van het in-
grediënt van de pot aangegeven. Helaas is alleen 
het middelste deel van het woord(en?) te lezen. Ik 
heb een foto van het potje bijgevoegd.  
We zijn al lang op zoek naar het volledige woord, 
en we zouden heel blij zijn indien u ons bij die 
zoektocht zou kunnen helpen. 
Alvast vriendelijk dank! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ben van den Broek,  
Erfgoedhuis gemeente Eindhoven 
 

 
De scherf 

 
Het antwoord kwam op 8 januari 2019: 
 
Beste Ben van den Broek, 
Hartelijk dank voor uw email. Wat een interessante 
scherf! Het is inderdaad een fragment van een 
kleine apothekerspot, waar vroeger (17-19de 
eeuw) echter geen geneesmiddelen in bewaard 
werden, maar preparaten. Een preparaat is een 
mengsel van verschillende geneeskrachtige grond-
stoffen dat als basis gebruikt kon worden voor ver-

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
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schillende geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan 
zijn bijvoorbeeld oliën, waterige aftreksels en 
azijnen. Gezien het opschrift lijkt het me waar-
schijnlijk dat in de pot een bereiding met ’hermo-
dactylus’ heeft gezeten. Bij ons is deze plant 
bekend als de Iris*. Van deze plant werd de wortel, 
die ook wel hartjeswortel werd genoemd, medici-
naal gebruikt. 
Opschriften op apothekerspotten werden vaak 
afgekort en gezien de grootte van de pot ten op-
zichte van de hand op de foto lijkt het me waar-
schijnlijk dat dit ook bij deze pot het geval was. 
Naast de aanduiding ‘hermodactylus’ moest er 
namelijk ook op de pot staan welke type preparaat 
er in de pot zat. Dit gebeurde vaak door middel 
van een letter, bv. o voor oleum, a voor aqua en s 
voor sirupus. Er is helaas nooit onderzoek gedaan 
naar welk apothekershandboek gevolgd moest 
worden in Eindhoven, dus ik weet niet om welk 
preparaat het precies gaat. Ik kan u ook geen aan-
wijzingen geven over de maker van de pot, aange-
zien een vergelijkbaar motief niet is opgenomen in 
het standaardwerk over apothekerspotten van D.A. 
Wittop Koning. Het is dus een unieke scherf! 
Hopelijk heb ik u met deze informatie toch weer 
iets verder geholpen. 
 
Hartelijke groet, 
Peter van den Hooff 
Stichting Farmaceutisch Erfgoed 
 
[*)Red: De Iris was destijds 'buikzuiverend' volgens een 
inventarislijst van een Leidse apotheek uit 1587.] 

 
Dertig jaar stadsarcheologie in Eindhoven 
Op 1 januari 1989 kreeg de gemeente Eindhoven 
voor het eerst een stadsarcheoloog in dienst. Dat 
gebeurde op initiatief van de Universiteit van Am-
sterdam in het kader van het destijds in uitvoering 

zijnde archeologische onderzoeks-programma het 
‘Kempenprojekt’. De eerste opgraving was die van 
het Heuvelterrein: de 2,5 hectare grote bouwput 
van de ‘Heuvel Galerie’ in de middeleeuwse stads-
kern van de stad. Het begin van deze opgraving 
was tevens de aanleiding voor het oprichten van 
de Archeologische Werkgroep Eindhoven (sinds 
1996 Archeologische Vereniging Kempen- en 
Peelland). Wat hebben we dertig jaar later met 
meer dan honderd opgravingen en honderden 
gepubliceerde artikelen eigenlijk geleerd? Later dit 
jaar verschijnt hierover een kloek boekwerk. 
 
Werkplek tussen historische vondsten uit Hel-
mond via Stadsleerbedrijf  
Ghiath uit Syrië woont nu 3 jaar in Helmond. Inmid-
dels is hij als deelnemer van het Stadsleerbedrijf 
werkzaam bij het Erfgoedhuis Eindhoven, waar hij 
zich met name bezighoudt met vondsten uit Hel-
mond. Deze werkzaamheden passen goed bij zijn 
achtergrond, want hij is afgestudeerd in Archeolo-
gie in Damascus, Syrië. Benieuwd hoe zijn werk-
zaamheden er uit zien en hoe het hem bevalt? 
Bekijk dan deze video. 
 
Eerstelijns gezondheidszorg in beeld 
Op zondag 3 februari om 13:00 uur verzorgen 
Ed Berends, huisarts en lid Raad van Bestuur van 
SGE, en dr. Jules Keyzer, voormalig voorzitter 
Raad van Bestuur van “Diagnostiek voor U”, een 
lezingenmiddag onder de titel “Eerstelijns gezond-
heidszorg in beeld”. Deze lezingen vinden plaats in 
het kader van de expositie “Zorg in Eindhoven” bij 
Stichting Eindhoven in Beeld in het Erfgoedhuis, 
Gasfabriek 4. Die zondag is het Erfgoedhuis open 
tussen 13.00 en 16:00 uur. Belangstellenden zijn 
van harte uitgenodigd om de lezingen bij te wonen. 
Toegang kost 2 euro (incl. koffie of thee).  

 
 
 
 
 

WESTERHEEMS ONLINE! 
 
 
Tot 2017 gaf de AWN zes keer per jaar het tijd-
schrift Westerheem uit: sinds 1952 maar liefst 65 
jaargangen van elk zes nummers. Sinds kort zijn 
alle nummers, per jaargang, digitaal door te 

bladeren, te bekijken en te doorzoeken. Een bron 
van informatie nu eindelijk digitaal ontsloten. 
Zie https://www.awn-archeologie.nl/westerheem-2/ 

 
 
 

  

http://docplayer.nl/51165846-De-inventaris-van-een-leidse-apotheek-uit-het-jaar-1587.html
https://nieuws.ditisonzewijk.nl/werkplek-bij-stadsleerbedrijf-tussen-historische-vondsten-uit-helmond/#comment-9624
https://www.awn-archeologie.nl/westerheem-2/
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Aalst – Prunellalaan (opgraving) Econsultancy 2019 

Vessem - Donk 4 (opgraving) Econsultancy 2019 

Eindhoven – Uitbreiding stadhuis (opgraving) ?? 2019 

Eindhoven – De Hooghwerf (opgraving) RAAP Jan-febr 2019 

Best – Dijkstraten-Veldweg (opgraving) ?? 2019 

Someren – Wilhelminaplein (proefsleuven) BAAC? 2019 

Heeze – Rielloop (archeologische begeleiding)  RAAP 2019 

Best – Veldweg (opgraving) Econsultancy 2019 

Budel – De Kleine Wereld (opgraving) ?? 2019 

Middelbeers – herinrichting dorpshart 
(archeologische begeleiding) 

VUhbs 2019 

Someren – Houtbroekstraat 8 (proefsleuven) Econsultancy? 2019 

Budel – Cranendoncklaan 92 (proefsleuven) ?? 2019 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2019 

Luijksgestel – Loonsebaan 7 (proefsleuven) ?? 2019 

Westerhoven – St. Servatius (opgraving en 
proefsleuven) 

Transect Febr 2019 

Nuenen-West fase 2 (proefsleuven) ?? 2019 

Oirschot – Wegenstructuur Brainport 
Park/Aarlese Heide (proefsleuven en opgraving) 

Archol Maart-juli 2019 

Best - Molenkampseweg 20 (proefsleuven) Transect Jan 2019 

Oirschot – Montfortlaan (proefsleuven) Econsultancy Jan 2019 

Valkenswaard - Peperstraat 1-5a (proefsleuven 
met mogelijk doorstart) 

?? 2019 

Bladel – Markt 22-23a (proefsleuven) ?? 2019 

Son – De Bontstraat-Kanaaldijk Noord 
(proefsleuven) 

?? 2019 

Son – Molenstraat (proefsleuven) Antea Maart 2019 

Waalre – Markt 14 (proefsleuven) ?? 2019 

Eindhoven – Laagstraat (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

?? 2019 

Valkenswaard - Dr. Schaepmanstraat 
(proefsleuven met mogelijke doorstart) 

?? 2019 

Eindhoven - Draaiboomstraat – 
Langdonkenstraat (proefsleuven) 

?? 2019 

 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 
 
Auteur Andrew Curry bespreekt in een podcast-
interview een groot gevecht in de bronstijd, 
ongeveer 3200 jaar geleden. Twee legers met 
duizenden strijders vochten op een rivierkruising 
nabij de Oostzee in de moerassen van Noord-

Duitsland. De confrontatie is niet terug te vinden in 
de geschiedenisboeken. Lees meer via 
https://www.sciencemag.org/news/2016/03/slaught
er-bridge-uncovering-colossal-bronze-age-battle 

https://www.sciencemag.org/news/2016/03/slaughter-bridge-uncovering-colossal-bronze-age-battle
https://www.sciencemag.org/news/2016/03/slaughter-bridge-uncovering-colossal-bronze-age-battle
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Loden zonnewijzer uit het beekdal van de 
Dommel 
Afgelopen november vond Hans van Gemert uit 
Valkenswaard met zijn metaaldetector een opge-
vouwen plat stuk lood. De vindplaats is het weste-
lijke dal van de Dommel nabij de Loondermolen-
brug in de gemeente Valkenswaard. Aan de ande-
re zijde van het dal stond het kasteel van Waalre. 

Zonnewijzer,  tekeningen  Elly Bogers 

 
Bij het uitvouwen van het stuk lood bleek dat het 
om zes passende fragmenten ging van een 
rechthoekig plaatje met afmetingen van 17,0 x 
18,5 cm. Aan weerszijden staat een zonnewijzer 
ingekrast met aan de onderzijde op de ene kan 
‘ANNO’ en de andere kant ‘1702’. Onder het 
midden bevindt zich een gaatje waarin zich het 
pinnetje bevond waarvan de schaduw de tijd 
aanwees. Door vijf (oorspronkelijk zes) andere 
gaatjes aan de rand was het plaatje ergens op 
bevestigd, vermoedelijk met spijkers en wellicht op 
de Loondermolenbrug. 
Bijgaande tekeningen zijn van Elly Bogers. 

 
Archeologisch onderzoek op de Vestdijk in 
Eindhoven 
Sinds oktober 2018 is RAAP in opdracht van de 
gemeente Eindhoven bezig met de archeologische 
begeleiding van de herinrichtingswerkzaamheden 
op de Vestdijk in Eindhoven. Het plangebied 
bestaat uit het hele tracé van de Vestdijk en de 
Hertogstraat en begint in het noorden bij het 18 
Septemberplein en eindigt in het zuiden bij de 
Stratumsedijk. Het tracé van de Kanaalstraat 
begint bij de hoek met de Vestdijk en loopt tot aan 
de overgang van de Dommel. De verwachting is 
dat het werk nog tot in 2020 voortduurt. Het opper-

vlak en de diepte van de diverse werkzaamheden 
varieert. Op de locaties waar een nieuw riool zal 
worden aangelegd zal tot minimaal 2 m onder 
maaiveld worden ontgraven over een breedte van 
circa 3 m. In de rest van het gebied zal voor de 
herinrichting over het algemeen niet dieper dan 1 
m diep worden gegraven.  
 De Vestdijk ligt op de plek waar 

tot in de 20e eeuw de oude (en 
ooit erg brede) stadsgracht, de 
Vest, liep. De kans was dan 
ook groot dat er nog resten van 
grachtvullingen van voor de 20

e
  

eeuw in de ondergrond aan-
wezig waren. Ook zijn op diver-
se plekken resten van bruggen, 
sluizen en beschoeiingen te 
verwachten. Bij de aanleg van 
riolering, waterbuffer en de uit-
voering van een sanering tus-
sen het 18 Septemberplein en 
de Kanaalstraat zijn tot op hed-
en resten gevonden van de 19

e 

/begin 20
e
 eeuwse stads-oever. 

Achter de oever (richting de oude stad) zijn resten 
aangetroffen uit de Nieuwe Tijd of ouder:  
 
Resten van de laatste stadsgracht 
Resten van de historische oever zoals bekend uit 
historisch kaart- en beeldmateriaal bestaan uit 
kademuren en palen beschoeiing.  

 
Eindhoven met stadsgracht in 1560 op de kaart van 
Jacob van Deventer 

 
Ter hoogte van de kruising van de Vestdijk met de 
Nieuwstraat bestaat de oever aan de oude stads-
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zijde uit een bakstenen kademuur. Op één locatie 
bestaat de muur uit een aanzet van twee in het 
verleden doorgebroken baksteenbogen. De gemet-
selde bogen betreffen mogelijk restanten van de 
eind 19

de
/begin 20

e
 eeuwse brug over de Vestdijk. 

Omdat de twee bogen haaks liggen op de Vestdijk 
is het daarnaast ook mogelijk dat de bogen de 
aanzet vormen van een niet bekende stadsgracht. 
Een stadsgracht die vanaf de Nieuwstraat op de 
Vestdijk uitkwam. Zowel zuid- als noordwaarts van 
de kruising (brug) gaat de kademuur over in een 
beschoeiing van houten palen. Op het eerste zicht 
is hierbij voornamelijk gekozen voor snelgroeiend 
dennen- en grenenhout uit productiebossen die 
vanaf de 19

de
 eeuw talrijk voorkomen voor mijn-

bouw en industrie.  Achter de palen komt veelal 
puin en horizontaal gelegen takken voor, welke ter 
versteviging zijn aangebracht. Ten oosten van de 
beschoeiing geschiedt de ontgraving in de gracht-
/demplaag van de 19

de
/begin 20

e
 eeuwse stads-

gracht. In deze heterogene laag is veel historisch 
afval aanwezig (kolengruis, baksteenpuin, flessen, 
ijzeren ketels, e.a.). Uit het vele afval blijkt dat de 
stadsgracht en het dempen hiervan in het verleden 
als opportuniteit werd gezien voor het dumpen van 
afval vanuit de stad en wellicht ook haar industrie.  
 

 
Zicht op de herinrichtingswerkzaamheden op de Vestdijk 
in Eindhoven (foto R. Berkvens) 

 

Resten uit de Nieuwe Tijd of ouder 
Ten westen van de beschoeiing (richting de oude 
stad) vindt de ontgraving plaats in een sterk hu-
meuze grachtvulling. In deze grachtvulling komt 
sporadisch steengoed, roodbakkend geglazuurd 
aardewerk en pijpfragmenten voor. Op basis van 
deze vondsten dateert deze grachtvulling in de pe-
riode tussen de 16

de
 en 18

de
 eeuw. Het is in deze 

grachtvulling dat de tot heden interessantste res-
ten zijn aangetroffen. Zo zijn ten zuiden van de 
kademuur, ter hoogte van de huidige ABN AMRO 
bank, twee grote eikenhouten palen gedocumen-
teerd. Deze twee aangepunte rondhouten palen 
behoren mogelijk tot een tot nu toe onbekende 
(post)middeleeuwse brug.  
 
Bovengrondse reconstructie kasteelmuur en 
waterput 
Op de hoek Vestdijk / Ten Hagestraat zitten in de 
ondergrond nog restanten van de muur en een in-
pandige waterput van het Kasteel van Eindhoven. 
Die zijn bij de opgraving in 1989–1992 onderzocht 
en konden worden bewaard. De huidige herinrich-
ting van de Vestdijk was een goede aanleiding om 
bij de gemeente opnieuw een voorstel te doen om 
die locatie te markeren en voor het publiek zicht-
baar te maken. Dat voorstel is nu opgenomen in 
de plannen. Bovengronds komt er, precies boven 
de resten die in de grond zitten, een zo exact 
mogelijke replica van het stuk muur en de water-
put. Op dit moment worden de tekeningen en 
plannen gemaakt. Het voorstel was een initiatief 
van Henri van Abbe Stichting en AVKP en wordt 
samen met het Erfgoedteam van de gemeente 
vorm gegeven. De gemeente zorg voor de realisa-
tie en de inpassing in de werkzaamheden op de 
Vestdijk en de Ten Hagestraat.  
 
Stadspenning voor Helmondse Stadshistoricus 
Giel van Hooff 
De heer Giel van Hooff heeft op maandag 14 janu-
ari de Stadspenning van de gemeente Helmond 
gekregen bij zijn afscheid als Stadshistoricus van 
Helmond. De onderscheiding werd uitgereikt door 
burgemeester Elly Blanksma – van den Heuvel. 
De burgemeester roemde zijn initiatieven op het 
gebied van de sociaal-economische geschiedenis 
van de stad Helmond gedurende vele jaren. Om 
dat te onderstrepen somde de burgemeester wat 
feiten op: 
• Stadshistoricus van 2002 tot 2018. 
• Meer dan 100 publicaties, waarvan zeker 45 

over Helmond. 
• Eén van de oprichters van de Werkgroep 

Industrieel Erfgoed in 1992. 
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• Sinds 1996 lid van het bestuur van de Stichting 
Industrieel Erfgoed. 

• Mede-initiatiefnemer bij het oprichten van de 
Monumenten Werkgroep Helmond. 

• In 2006 kwam er en DVD serie uit genaamd 
‘Spijkers van Katoen’. In deze serie nemen 
twee middelbare scholieren de kijker mee op 
ontdekkingsreis door het industriële erfgoed 
van Helmond. Als Stadshistoricus heeft hij daar 
intensief aan meegewerkt. 

• Voormalig voorzitter van het Platform Historisch 
Veld. 

• Dé historische bron/vraagbaak van Helmond. 
Deze onschatbare waarde voor de stad gedurende 
vele jaren is voor burgemeester en wethouders 
aanleiding geweest om aan de heer Giel van Hooff 
de Stadspenning van de gemeente Helmond toe te 
kennen. Bron: www.ditisonzewijk.nl  
 

Sporen van Valkerij in het Leenderbos 
In november 2018 is er in een groot gebied in en 
rond het Hasselsven in het Leenderbos machinaal 
geplagd, waarbij de bovenste strooisellaag is 
verwijderd. Hierdoor is een zanderige bodem ont-
staan. Tijdens de verkenning van het afgeplagde 
gebied door IVN’er en vrijwilliger van Staats-
bosbeheer Jacques Kessels, werden vreemde 
bodemsporen waargenomen op zowel de ven-
bodem maar vooral op de droge oevers naar de 
hoger gelegen gronden. Het ging daarbij om ronde 
sporen van plaggen hutten, palenrijen, karresporen 
of banen en losse kuilen. Een deel van de sporen 
lijkt samen te hangen met de valkenjacht die hier 
in het Leenderbos tot in het begin van de 20

e
 eeuw 

plaatsvond. In het Leenderbos zijn ook nog 
zichtbare resten aanwezig van de vervallen tobhut 
van de bekende valkenvanger Karel Mollen. In het 
hutje wachtte de jager geduldig af totdat hij beet 
had. Mogelijk dat een aantal andere sporen in 
verband staan met turfwinning uit dit ven. 
 

 
Grondspoor van een mogelijke tobhut (foto R. Berkvens) 

Omdat het om bijzondere en erg kwetsbare 
toevalsvondsten ging, was er direct actie nodig om 
de archeologische resten in te meten. Na melding 
van Jacques van Kessel is er in overleg met 
Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE) en de Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant (gemeente Heeze-Leende) besloten om 
alle nog zichtbare bodemsporen in te meten. Op 
12 december heeft de RCE dit onderzoek 
uitgevoerd met behulp van GPS-, drone- en 
metaaldetector. Met de drone waren duidelijk vele 
rechtlijnige greppeltjes zichtbaar. Het is nog niet 
helemaal duidelijk wat deze bodemsporen zijn.  
Het is wel duidelijk geworden dat de kans op 
archeologische resten in natuurgebieden als het 
Leenderbos groot is, ook bij dit soort ondiepe 
bewerkingen. Aangezien er komende jaren nog 
meer gebieden zullen worden afgeplagd in het 
kader van het landelijke Programma Aanpak 
Stikstof (PAS regeling), is een combinatie van 
plaggen met archeologisch onderzoek sterk aan te 
bevelen. Voor de gemeente zal deze vondst input 
geven bij de evaluatie van het archeologiebeleid. 
 
Bron: J. van Kessel, Tussentijds fotoverslag archeo-

logische verkenning in Hasselsven Leenderbos 12 
december 2018 en J. van Kessel, Vreemde bodem-
sporen in het Hasselsven Leenderbos 2018, Natura 
2000 gebied in Leende. Fotoverslag bodemsporen op de 
venbodem: cultuurhistorisch waardevolle objecten. Een 
rapportage voor Staatsbosbeheer regio Peel en 
Kempen, dec. 2018. 
 

Kasteel Myerle komt tot leven 
Wat speelde zich allemaal af op en rond het kas-
teel van Mierlo of Myerle? Lang moest het vooral 
van verhalen en enkele oude prenten komen om 
een beeld te krijgen van het voormalige kasteel 
van Mierlo. Maar dankzij onderzoek in de afgelo-
pen jaren is er zoveel informatie beschikbaar geko-
men, dat de gemeente Geldrop-Mierlo het tijd vond 
om de historie zichtbaar te maken in vijf filmpjes. In 
2018 heeft het bedrijf Fransenaudiovisuals, met 
ondersteuning van onder andere enkele inwoners 
van Mierlo en de omgevingsdienst Zuid Oost 
Brabant, voor de gemeente Geldrop-Mierlo een 
3d-visualisatie gemaakt van het voormalige kasteel 
van Mierlo. Deze 3D-visualisatie is nu voor iede-
reen beschikbaar via Vimeo/YouTube. Via 3D-
animaties zie je nu het kasteel van de burcht en de 
donjon, de tussenburcht met de kapel en de voor-
burcht uit landschap imposant omhoog komen. 
Deze visualisatie is verder uitgewerkt in verschil-
lende thematische filmpjes, waarbij de 3D-animatie 
als rode draad wordt gebruikt om de bijzondere 
verhalen van het kasteel te vertellen.  

http://www.ditisonzewijk.nl/
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De vijf filmpjes hebben elk een eigen thema. In het 
filmpje Historie en Bewoners wordt ingegaan op de 
historie van het kasteel en de verschillende adel-
lijke geslachten. In het filmpje met als thema 
Heksenvervolging, wordt ingegaan op de meest 
beruchte episode in de geschiedenis van het 
kasteel; de heksenvervolgingen eind 16de eeuw, 
die destijds door toenmalig heer Erasmus van 
Grevenbroeck op touw waren gezet. In het filmpje 
met als thema Omgeving van het kasteel kan men 
zien dat het kasteel gesitueerd was in het dal van 
de Kasteelseloop. Ook de relatie met omliggende 
kasteelboerderijen en natuurgebied Sang en 
Goorkens, waar veel gefilmd werd, wordt toe-
gelicht. In Het verval wordt toegelicht hoe Kasteel 
Myerle in de 17de en 18de eeuw steeds verder in 
verval raakte. In Uiterlijk en indeling wordt inge-
zoomd op de verschillende delen van het kasteel, 
de hoge donjon, de voorburcht met de kapel en de 
tweede voorhof. En ook de mislukte ontsnapping 
van Caspar Melis in het jaar 1771 uit de 
kasteeltoren wordt getoond. Bekijk alle filmpjes op: 
https://www.verweven.nl/Ontdek-Kasteel-Mierlo-in-
3D.html  

 
Netersel 800 
Waarvan akte.... 
In het archief van de abdij van Postel is een aantal 
akten te vinden die betrekking hebben op Netersel. 
De oudste oorkonde waarin Netersel voor het eerst 
voorkomt stamt uit 1219 met als naam Netrusel. 
De akte met vermelding ligt in de abdij van Postel. 
In de loop van het jaar zal deze akte en de giftbrief 
van Karel de Eenvoudige, een Frankische vorst, in 
een kasteel 'Pladella Villa', graaf Dirk I 'Holland 
ende die Kerck t' Egmonde' ten geschenke gaf, in 
Netersel ten toon gesteld worden.  
De Priorij van Postel bezat veel grond in eigendom 
in de wijde omgeving van Postel. In Netersel 
richtte de Priorij een pachthoeve in, de Kapel-
hoeve, die ze tot 1648 kon exploiteren. De hoeve 
had ongeveer 100 hectare grond in bezit. In de 
14de en 15de eeuw kende de Kempen een tijd van 
duurzame welvaart: de zogenaamde Vlaams-
Brabantse Gouden Eeuw. In die tijd werd in 
Netersel woeste grond ontgonnen, werden er 
nieuwe hoeven gesticht en er werd een stenen 
kerk gebouwd. De basis voor deze welvaart was 
de samenwerking vanwege wederzijds belang 
tussen de hertogen van Brabant, de regionale en 
lokale machthebbers en de kerkelijke instellingen. 
Het platteland leverde graan en wol aan de snel 
groeiende steden als Eindhoven en Antwerpen. In 
de heidevelden werd veel bunt gestoken waar 
buntbezems van gemaakt werden, veel beter dan  
die berkenbezems, die zo versleten zijn. 

Netersel lag in die 
tijd aan de verbin-
dingsbaan vanuit 
Breda naar Bladel 
en verder de ste-
den Maastricht, 
Aken en Keulen. 
In Netersel wer-
den in de 19

e/
20

e
 

eeuw regelmatig 
grote stukken bak-
en tufsteen opge-
graven in de buurt 
van de huidige 
pastorie aan De 
Hoeve. Romantici 
zoals de schrijver 
August Snieders dachten dat deze afkomstig 
zouden zijn van Pladella Villa. In 1925 werd 
bewezen dat het om een 13e-eeuws kasteeltje 
ging, terwijl Pladella Villa in de 10e eeuw bestond. 
 

Chauvinistisch als we zijn, gaan wij er nog steeds 
van uit dat er een of andere villa in Netersel heeft 
gelegen. Tot nu toe is er geen enkele opgraving of 
geschrift gevonden die duidelijkheid kan geven. 
Een plaats die erg voor de hand ligt hiervoor is de 
grond waar tot voor kort een vleesbewerkings-
bedrijf Hems was gevestigd. Deze is onlangs 
verhuisd. De vrijgekomen ruimte wordt binnenkort 
bebouwd met enkele woningen. Archol heeft de 
archeologische opgraving eind 2018 uitgevoerd. 
De resultaten worden nu uitgewerkt. Er werd 

De buntsteker, de wortels van het 
buntgras worden gebruikt voor 
bezems 

Het terrein dat opgegraven is. In het blauw de gracht, 
rechtsboven de kapel, rechtsonder de Pastorie, 
linksonder de Grote Hoeve.  
Rood omkadert het opgravingsterrein van najaar 2018. 

https://www.verweven.nl/Ontdek-Kasteel-Mierlo-in-3D.html
https://www.verweven.nl/Ontdek-Kasteel-Mierlo-in-3D.html
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gezocht naar sporen van de oude Kapelhoeve of 
Groote Hoeve die tot 1648 toebehoorde aan de 
abdij van Postel. Deze hoeve hoorde al vanaf de 
14e eeuw bij het naast gelegen burchtterrein met 
Stenen Huys en kapel. Dit gehele omgrachte 
gebied is de kern van het oorspronkelijk middel-
eeuwse Netersel. De langgevelboerderij die hier 
tot voor kort stond en dateerde uit 1956 is precies 
gesitueerd op de oudere bebouwing die op de 
kaart van 1832 zichtbaar is en die deel uitmaakte 
van de Kapelhoeve. Zie je wel! ! Het feest van het 
800 jarig bestaan kan beginnen! 
Theo van der Vleuten 
 

Volmiddeleeuwse bewoning in Nuenen – 
Luistruik 
Van maandag 19 tot vrijdag 30 november 2018 
heeft VUhbs een opgraving uitgevoerd in Nuenen 
– Luistruik. De aanleiding van het onderzoek vormt 
de geplande uitbreiding van de woonwijk Luistruik 
in Nuenen. In 2008 is een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd waarbij 7 behoudenswaardige vind-
plaatsen zijn aangetroffen. Hiervan zijn vindplaat-
sen 1 tot en met 4 al (deels) opgegraven in 2009. 
Het onderhavige onderzoek betreft de vind-
plaatsen 5, 6 en 7. Omdat de begrenzing van deze 
vindplaatsen niet voldoende duidelijk was 
geworden uit het proefsleuvenonderzoek, werd het 
volledige plangebied bij het vervolgonderzoek 
betrokken om een beter beeld te krijgen van de 
aanwezige vindplaatsen. 
 
Het landschap binnen het onderzoeksterrein 
bestaat uit een golvend dekzandlandschap waarop 
een dik plaggendek is gevormd. Oorspronkelijk 
kende het dekzandlandschap meer reliëf dan nu 
nog het geval is. Zo lag er centraal in het gebied 
een ven waar ooit permanent water in stond 
getuige de hier gevonden veenlaag. Op de rand 
van het ven zijn in het plaggendek afdrukken van 
vee aangetroffen. Het vlak helft af van het 17.00 m 
NAP in het zuiden en noorden naar ca. 15.58 m 
NAP in het centrale deel van het plangebied. 
Het onderzoek heeft in het zuidelijke deel van het 
plangebied meerdere gebouwen en sporen uit de 
Volle Middeleeuwen aan het licht gebracht. 
Mogelijk gaat het om twee erven, waarvan er één 
meerfasig is. Het eerste erf bestaat uit een twee-
fasig hoofdgebouw, twee bijgebouwen die op basis 
van de grote hoeveelheid metaalslakken als 
smidse te interpreteren zijn, twee waterputten, 
twee diepe kuilen en drie bijgebouwen. In het 
noordelijke deel zijn ten oosten en ten westen van 
een reeds in 2009 opgegraven erf meerdere 
sporen en structuren uit de Volle Middeleeuwen 
aanwezig. Het aardewerk betreft voornamelijk vol-

middeleeuws aardewerk (waaronder Pingsdorf-
type, Blauwgrijs en Maaslands witbakkend). 
 

 
Rondleiding door de VUhbs van leerlingen van het 
naastgelegen Nuenenscollege (foto VUhbs). 

 
Oude gracht Groot Bijstervelt in Oirschot 
blootgelegd  
In augustus en november 2018 heeft Econsultancy 
een proefsleuvenonderzoek en aansluitend een 
opgraving uitgevoerd in het plangebied Groot 
Bijsterveld in Oirschot. Het voormalige landhuis en 
later Montfortanenklooster ten oosten van Oirschot 
wordt omgetoverd tot een modern woonzorg-
complex. Delen rondom het monumentale hoofd-
gebouw zijn al gesloopt, de voorbereidingen voor 
nieuwbouw zijn in volle gang. 
 
Bij de opgraving ter plaatse van de oude en nieuw 
te bouwen oostvleugel is een groot deel van de 
oostelijke gracht rond landhuis Groot Bijsterveld 
opgegraven. Hierbij werd nog een groot deel van 
de houten beschoeiing naast concentraties glas en 
keramiek in de gracht aangetroffen. De vondsten, 
waaronder een gave wijnfles in ajuin-vorm, wijzen 
op een datering in de 18e eeuw toen hier het oude 
kasteel Oud-Bijsterveld in 1772 door de heer van 
Oirschot, Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas, 
werd vervangen door een nieuw landhuis op 
dezelfde plaats. Aan weerzijden van het huis lagen 
een koetshuis en een paardenstalling waarvan 
resten in de proefsleuven zijn aangetroffen op 
minder dan een halve meter onder maaiveld. 
Voordat Sweerts de Landas er een landhuis 
bouwde, stond er ook al iets op het terrein aan de 
huidige Montfortlaan. De vermeldingen van Groot 
Bijstervelt gaan al terug tot de veertiende eeuw. 
Vermoedelijk stond er toen een boerderij, met veel 
landerijen eromheen. Waarschijnlijk was er ook 
toen ook al een grachtenstelsel, want tijdens het 
huidige onderzoek zijn restanten van oude 
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grachten ontdekt die niet direct aan het landhuis te 
koppelen zijn en ook niet op oude tekeningen 
staan. Zo blijkt de oostelijke gracht nog een 
aansluiting te hebben gehad op een watergang die 
gegraven werd om water naar de hoofdgracht 
rondom het kasteel aan te voeren en zo het 
waterpeil in de gracht op peil te houden. De gracht 
verdween kort nadat de paters Montfortanen zich 
hadden gevestigd op het landgoed, begin 
twintigste eeuw. In 1907 werd op de plek van de 
gracht de oostvleugel aangebouwd. 
 

Zicht op de beschoeide oostgracht van kasteel 
Bijsterveld (foto Ria Berkvens). 

 
Oss zonder gemeentelijk archeoloog 
Per 1 februari 2019 start Richard Jansen met een 
volledige baan aan de faculteit Archeologie van de 
Universiteit Leiden. Dat werk deed hij al in deeltijd, 
de rest van zijn tijd was hij de afgelopen tien jaar 
gemeentelijk archeoloog van Oss. Over zijn 
opvolging in Oss is nog niets bekend. 
 

Archeologische werkgroep de Drie 
Heerlijkheden uit Zundert is vernieuwd 
In 2017 heeft het bestuur van de Heemkundekring 
een voorzichtige herstart gemaakt met haar 

archeologische activiteiten, zoals een rondleiding 
op het archeologisch opgravingsterrein aan de 
Oude Gasthuisstraat in Zundert en deelname aan 
“Zonder Boer geen voer” In 2018 is na een avond 
voor nieuwe leden, de werkgroep archeologie 
aangevuld. De werkgroep is inmiddels van start 
gegaan met een inventarisatie van de reeds in 
Zundert uitgevoerde archeologische onderzoeken. 
Ook zijn er gesprekken gevoerd met diverse des-
kundigen. Onze conclusie was toen “er is zoveel 
moois op archeologisch gebied ontdekt in de 
gemeente Zundert” en er zijn inmiddels veel losse 
artikelen en rapporten verschenen; ons streven is 
om de hoogtepunten van de Zundertse archeo-
logie goed te presenteren in een coherent verhaal. 
 
Daarom zijn wij van plan om een kaart en een 
canon te maken met samenvattingen van de 
belangrijkste onderzoeken, foto’s van vondsten, 
leesbare artikelen. Zo zal het mogelijk zijn per 
locatie te bekijken wat er in het verleden is gevon-
den. Deze informatie wordt aangevuld met een tijd-
lijn, een aanvulling op de reeds bestaande canon 
van Zundert die nu nog start met de Romeinse tijd, 
namelijk de vondst van de altaarsteen met op-
schrift: Sandraudiga. De vraag speelt: Wat is er 
van vóór die tijd gevonden? In Zundert zijn name-
lijk ook  sporen uit de Steentijd aangetroffen! Ook 
willen we twee keer per jaar een archeologische 
activiteit organiseren, zoals een Akkerloop, een 
bezoek aan het nieuwe archeologische depot van 
erfgoed Breda en een Bodemvondstenmiddag.  
 

 
 
[Red.: Lees het volledige artikel hier] 

 
 
 
 
 

  

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/wil-jij-ook-bevangen-worden-door-de-febris-archeologica/
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OPROEP: ACTIVITEITEN SLOTJE BRUHEZE 
 
 
In februari en maart zijn er activiteiten rond het 
slotje Bruheze. Dit is een locatie in Helmond waar 
de WIMA al eerder onderzoek heeft gedaan 
samen met stadsarcheoloog Theo de Jong. 
De bedoeling is eerst een bureauonderzoek te 
doen samen met de Heemkundekring Helmond, 
gevolgd door 1 of 2 dagen veldwerk. Iedereen die 
mee wil doen kan deelnemen aan het hele project 
of alleen aan die onderdelen die je interesseren. 
Dit is de start van een nieuwe poging om 
(veldwerk)activiteiten en het praktisch archeologie 
bedrijven nieuw leven inblazen als verenigings-
activiteit. Bij deze activiteiten wordt ook aandacht 
geschonken aan deskundigheidsbevordering.  
 
Deelnemers die daaraan behoefte hebben kunnen 
tijdens de activiteiten deelnemen aan workshops of 
andere vormen van begeleiding. Je kunt je dus 
opgeven voor zowel dit specifieke project als voor 
andere, toekomstige activiteiten.  
De bedoeling is geïnteresseerden die zich nu 
opgeven per mail te informeren zodra er activi-
teiten gepland worden.  

Kijk voor een overzicht even op de website. Je 
kunt je opgeven bij ruudhemelaar@hccnet.nl. 
 

 
Fantasietekening van Cor Roffelsen 

 
Ruud Hemelaar 
 

 
 
 
 
 

OPROEP: COLD-CASE PROJECTEN 
 
 
Er is een project opgestart met gevonden mate-
riaal op de Neerstraat in Bakel. Aanleiding was 
meerledig: met name de woensdagavond-AWN-
ers raakten uitgepuzzeld aan de scherventafels, 
Daarnaast lagen er nog veel oude vondsten te 
wachten op nader onderzoek. Ook projecten waar-
bij veel van onze vrijwilligers bij betrokken waren.  
Mede door de werkgroep deskundigheids-
bevordering is het initiatief genomen om op een 
meer gestructureerde manier kortere projecten op 
te zetten rond de cold-cases. En dan met name de 
cold-cases waar onze eigen mensen bij betrokken 
zijn geweest. Na een inventarisatie in juli is na de 
zomer (en toen moest het Neerkant-materiaal nog 
bij ons komen, dan was er de DDW nog en een 
lezing – het werd dus november) gestart met dit 
project. 

Ben van den Broek geeft inhoudelijk leiding en 
heeft al veel overgedragen aan kennis over aarde-
werk en steengoed. Daarnaast probeert Paul 
Koppelman een structuur te vinden die ervoor 
zorgt dat alles voor de deelnemers overzichtelijk 
blijft en we weten wat het einddoel is, waar dat in 
de tijd ligt en wat de tussenstappen zijn. 
Ook deze projectaanpak maken we met zijn allen, 
zodat het bij een volgend project nog soepeler 
verloopt. Er ligt nu een logboek en er is nu een 
“Plan van aanpak”, voor iedereen in te zien en aan 
te vullen.  
We verwachten dat het nu meer motivatie, 
voldoening en resultaat op gaat leveren. 
 
Paul Koppelman 

  

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/veldwerk-om-aan-mee-te-werken/
mailto:ruudhemelaar@hccnet.nl
mailto:ruudhemelaar@hccnet.nl
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OPROEP: VISUALISERING VAN VONDSTEN 
 
 
De werkgroep Steentijd heeft plannen om, samen 
met het Noord-Brabants Archeologisch Genoot-
schap (NBAG) visualisering van vondsten op de 
website mogelijk te maken. 
Hiervoor zijn, naast de technische invulling, 
mensen nodig die hieraan willen meewerken. De 
charme is dat je dit ook thuis kunt doen met een 
internetverbinding. In de praktijk betekent dat 
werken met QGIS en het invullen van spread-
sheets. Hiermee worden vondsten in heel Brabant 
gedocumenteerd en op een kaart zichtbaar 
gemaakt. Ook kan de informatie over de vondsten 
zichtbaar worden gemaakt door de vondst of 
opgravingslocatie aan te klikken in de kaart. 
 
Om dit te realiseren zoeken we ten eerste mensen 
die belangstelling hebben in dit project mee te 
doen. Verder zijn we op zoek naar iemand met ICT 
kennis en ervaring, die de server die hiervoor 
nodig is kan beheren en onderhouden. Voor beide 
geldt dat de opstart van dit project wordt begeleid 

door de heemkundekring Mierlo die hiermee al 
enkele jaren ervaring heeft. Op hun website (klik 
hier) vind je een voorbeeld van wat er mogelijk is. 
Vergeet niet eerst op de i in de linker-bovenhoek te 
klikken, anders krijg je geen pop-up met informatie 
wanneer je een veld aanklikt. Tijdens de opstart 
gaan ze de deelnemers wegwijs maken in QGIS 
en denken ze mee over de inrichting van de 
database (= spreadsheets). 
 
Als je hiervoor belangstelling hebt, mail dan naar 
Ruud Hemelaar. Als je een ICT-er kent die de tijd 
heeft en het leuk vindt om de server voor ons te 
beheren, breng ons dan met hem of haar in 
contact. Hopelijk zijn er voldoende leden die mee 
willen helpen de archeologie met moderne 
hulpmiddelen onder de aandacht van een breder 
publiek te brengen! 
 
Ruud Hemelaar

 
 
 
 
 

LEZING OVER HET KLOOSTER MARIËNHAGE, EINDHOVEN 
20 februari 
 
Op woensdag 20 februari geeft archeoloog Nico 
Arts een lezing: ‘Archeologie en geschiedenis van 
het kasteel-klooster Die Haghe-Mariënhage bij 
Eindhoven’. Plaats: Erfgoedhuis Eindhoven, gratis 
toegankelijk (inclusief koffie/thee). 
 

 
Haghe door J.F. Christ 

 

Die Haghe was van oorsprong een omstreeks 
1100 gebouwd kasteel in het dal van de Dommel. 
Een eeuw later werd daar dichtbij de stad 
Eindhoven gesticht. In 1420 werd in het kasteel 
een klooster gesticht. Het werd in de zeventiende 
eeuw opgeheven maar eind negentiende eeuw 
werd er opnieuw een klooster in gesticht. Waarom 
werd het kasteel juist op die plek gebouwd? Had 
het een rol bij de stichting van de nieuwe stad? 
Hoe zag het middeleeuwse klooster er uit en wat 
deed men daar voor de kost? Waarom werd het 
klooster opgeheven? Wat wordt de nieuwe functie 
van het kloostercomplex? En vooral: wat weten we 
over de archeologie van dit kasteel- en 
kloosterterrein? Op deze vragen wordt tijdens de 
rijkelijk geïllustreerde lezing ingegegaan. 
 
De lezing vindt plaats in het Erfgoedhuis en begint 
om 20 uur.  
  

http://nbag.nl/
http://heemkundekringmyerle.nl/hisgeoMyerle-1832.html
http://heemkundekringmyerle.nl/hisgeoMyerle-1832.html
mailto:ruudhemelaar@hccnet.nl
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SAMENVATTING RESULTATEN ENQUÊTE 
 
 
Er waren voor deze enquête 37 respondenten. Met 
een totaal circa 200 leden is dat een reactie van 
ongeveer 18% van de leden. 
 
Algemeen 
Van de respondenten: 

 is een flink deel lid om actief te zijn en vanwege 
de sociale factor 

 wil ruim 3/4
e
 deel graag zijn/haar kennis 

verbreden 

 komt ongeveer de helft regelmatig op 
woensdagavond, de rest alleen bij speciale 
gelegenheden of helemaal niet 

 vindt 2/3
e
 de huidige locatie voldoende, de 

overige leden geven aan de locatie niet 
geschikt te vinden, waarbij de parkeerkosten/ 
mogelijkheden als reden worden genoemd 

 vindt 1/3
e
 deel dat de functie van het Erfgoed-

huis niet helemaal duidelijk is, idem met een 
nog iets hogere score voor de functie van de 
ArcheoHotspot 

 vindt een groot deel dat de functie van het 
Erfgoedhuis regionaal zou moeten zijn 

 vindt 1/3
e
 deel dat de aandacht (te veel?) naar 

Eindhoven gaat. 
 
Informatie 
Van de respondenten: 

 vindt bijna iedereen dat de informatievoor-
ziening voldoende is 

 vindt een groot deel dat de website voldoet 

 vindt 100% dat AVKP-Actueel en Nieuwsflits 
voldoen 

 
Activiteiten 
Van de respondenten: 

 vindt een groot deel dat de huidige frequentie 
en inhoud van de lezingen voldoen 

 vindt 3/4
e
 deel dat werkgroepen hun activiteiten 

zouden moeten presenteren 

 vindt ruim 3/5
e
 deel dat de archeolopen in de 

huidige vorm voldoen en voldoende informatie 
bieden. Voor de excursies is deze score nog 
iets hoger. 

 vindt 4/5
e
 deel dat archeolopen en excursies 

niet te inspannend zijn. 

 vindt 1/3
e
 deel dat de archeolopen in het 

werkgebied van AVKP moeten plaatsvinden. 
Voor excursies is dit maar 1/10

e
 deel 

 vindt 1/5
e
 deel dat excursies per fiets te maken 

moeten zijn 

 zou 2/3
e
 deel niet aan meerdaagse reizen 

deelnemen 
 
Belangstelling 
Bij de respondenten: 

 heeft ruim de helft belangstelling voor bureau-
onderzoek  

 heeft 2/3
e
 deel belangstelling voor veldwerk 

 heeft de helft belangstelling voor vondstverwer-
king 

 heeft 1/3
e
 belangstelling voor conserveren, 

tekenen en/of fotografie 

 is grote belangstelling voor kennisverbreding 
voor alle genoemde onderwerpen, waarbij 
materiaalkennis, tekenen, fotograferen en prak-
tisch veldwerk (schaven, couperen) opvallen 

 is bij educatie niet echt veel belangstelling voor 
gidswerk of kinderactiviteiten 

 is voor het opzetten van een expositie meer 
belangstelling (1/3

e
 deel)  

 is een aantal leden dat hun kennis wil over-
dragen aan anderen (of daaraan willen mee-
werken) 

 zijn elf leden, die willen helpen bij organisatie/ 
ondersteuning bij verschillende genoemde 
onderdelen 

 is de belangstelling van de onderdelen 
genoemd onder diversen niet echt groot 
behalve toch 1/5

e
 deel dat belangstelling heeft 

voor metaaldetectie 
 
Conclusie 
Opvallend is de grote behoefte aan kennisver-
breding en ervaringsvergroting wat betreft vele 
aspecten van de archeologie. 
 
Acties 
Wij, als werkgroep deskundigheidsbevordering, 
hebben de uitkomsten van deze enquête gedeeld 
met het bestuur zodat het bestuur hieruit eigen 
conclusies en actiepunten kan halen. (met name 
ook naar leden die aangegeven hebben inzetbaar 
te (willen) zijn voor organisatorische activiteiten). 
De werkgroep is van plan om cursussen en 
workshops te initiëren, te begeleiden en uit te 
voeren. Er zijn concrete plannen voor meerdere 
workshops in het kader van alle aspecten van een 
veldwerkproject. Daarnaast zijn we in gesprek met 
verschillende partijen om meer veldwerk mogelijk 
te maken. Dit kan dan weer gecombineerd worden 
met het behalen van het veiligheidscertificaat. 
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Verder komt een oproep voor liefhebbers van 
bureauonderzoek, met als doel een aantal “cold 
cases” projecten uit te gaan werken. Waarschijnlijk 
komt er in het najaar weer een basiscursus 
archeologie. 
Op de wat langere termijn zijn er nog veel 
onderwerpen die we in een workshop of cursus 

willen gaan behandelen. Er zijn nog ideeën 
genoeg. Deelnemers die niet anoniem hebben 
deelgenomen krijgen zoals beloofd rechtstreeks de 
resultaten van deze enquête toegestuurd.  
 
Werkgroep deskundigheidsbevordering 

 
 
 
 
 

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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OPROEP TOT DEELNAME AAN DE MIDDELEEUWSE TORENDAG 
 
 
De Stichting Archeologisch Samenwerkings-
verband (SAS) nam in 2009 het initiatief om een 
aantal middeleeuwse kerken in Peelland meer 
onder de aandacht te brengen. Het doel was het 
versterken van de regionale identiteit door het 
zichtbaar en beleefbaar maken van de middel-
eeuwse unieke kerklocaties tussen Helmond en 
Eindhoven met hun bijzondere ontstaans-
geschiedenis. Ook het uitdragen van informatie 
over de kerklocaties in Peelland met hun gemeen-
schappelijke historie, onderlinge samenhang en 
individuele eigenheid was en is belangrijk. Omdat 
middeleeuwse kerklocaties een bijzondere 
geschiedenis hebben, maar deze historie nog 
maar bij weinig mensen bekend is, vonden we het 
nodig dat hier aandacht voor kwam. Veel van die 
kerken zijn inmiddels verdwenen, maar de plaats 
waar ze stonden wordt nog vaak gemarkeerd door 
bijvoorbeeld een losstaande kerktoren, zoals in 
Stiphout, Nederwetten en Beek en Donk, of een 
restant van een kerkhof zoals in Nuenen en Aarle. 
Soms is er nog een complete kerk, zoals in Mierlo 
en Gerwen, maar soms is er ook helemaal niets 
meer zichtbaar van die oude kerklocatie (Lieshout, 
Rixtel). Er werd een website gemaakt 
(www.kerkenindepeel.nl) en in 2012 werd de 
eerste Torendag georganiseerd en geopend rond 
de toren van Stiphout. Zo werd de Torendag een 
jaarlijks terugkerend element, op welke dag de 
betrokken heemkundekringen op de verschillende 
locaties activiteiten, presentaties of rondleidingen 
organiseren.  
In 2013 werden er van de middeleeuwse 
kerklocaties ook filmpjes gemaakt. Deze filmpjes 
zijn voor iedereen toegankelijk via YouTube (zie 
https://youtu.be/rLIsfYaaSYY). Van een aantal 
verdwenen kerken werd zelfs een 3D-reconstructie 
gemaakt. Ook zijn voor alle locaties oprolbanners 
gemaakt met informatie over de historie. Middelen 
die op de Torendag worden ingezet. 
 
Ook in de Kempen zijn volop middeleeuwse 
kerklocaties (met al dan niet verdwenen kerken of 
alleen een losstaande toren) aanwezig, zoals 
bijvoorbeeld in Oostelbeers en Knegsel. We 
zouden graag de middeleeuwse Torendag zoals 
die al jaren in Peelland loopt, uitbreiden naar de 

Kempen. Dat kan echter alleen als er voldoende 
animo bij de lokale heemkundekring of werkgroep 
is. Voordeel is echter dat we graag meedenken in 
het opzetten van activiteiten en er makkelijk 
ervaringen uitgewisseld kunnen worden. In 2019 
zal de Torendag op zondag 26 mei plaatsvinden. 
 

 
Bezichtiging van de eenzame toren bij Nederwetten op 
de Torendag in 2015 

 
De SAS verzorgt de coördinatie van de Torenda-
gen. We hopen dan ook dat er in 2019 middel-
eeuwse kerklocaties uit de Kempen zich aansluiten 
bij de Torendag en de website. U kunt zich aan-
melden bij ondergetekenden! 
 
Namens de SAS 
Jan Timmers en Ria Berkvens 
jantimmerscultuurhistorie@gmail.com 
R.berkvens@odzob.nl 
 

file://///nas/home/AVKP/ledenbrief/2019/nr%2078/www.kerkenindepeel.nl
https://youtu.be/rLIsfYaaSYY
mailto:jantimmerscultuurhistorie@gmail.com
mailto:R.berkvens@odzob.nl
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Aanwinsten 28 oktober 2018 tot en met december 2019 
 
Boeken 
Spul 
Catalogus Archeologische vondsten Noord Zuidlijn 
Amsterdam. 11279 foto’s, vondsten uit de Amstel, 
Damrak en Rokin. 
J. Grawronski, P. Kranendonk 
Uitgeverij: van Zoetendaal/ de Harmonie 
 
Eindhoven op stand. 
900 jaar kastelen, omgrachte hoeven en 
landhuizen 

Uitgegeven bij gelegenheid van de Nationale 
Archeologiedagen 2018. 
Tekst: N. Arts en anderen. 
Druk: Repro gemeente Eindhoven. 
 
Tijdschriften 
Tijdschrift  voor het cultureel erfgoed 
Deel 4  2018 
100 jaar. van Rijksbureau voor de monumenten tot 
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. 
 
Archeologie in Nederland. 
Jaargang 3 nummer 5 2018  
De stenen van Stein. Grafvormen uit verschillende 
culturen gecombineerd in een begraving. 
Handelsstad Tiel. De ontwikkeling van de stad in 
de vroege en volle middeleeuwen. 
Verdronken dorpen. Een nieuwe inventarisatie van 
de Zeeuwse verdronken dorpen. 
 

AWN Magazine 

Opgraving Katwijk Zanderij. Aanmeldingen 
stroomden binnen voor grote publieksopgraving. 

 
Vijftig jaar AWN in Nijmegen. Afdeling is actiever 
dan ooit. 
Monumentale boerderij de Croesen. Ruim 110 kilo 
materiaal gevonden in afvalkelder. 
 
Brabants Landschap 
Winter 2018/2019 
Erfgoedvisie van Brabants Landschap. 
Fort Giessen: Eerste Wereldoorlog  
Regte Heide e.o: van Bronstijd t/m WO II 

 
150 jaar leven in Eindhoven 
Deel 9: Philips tot 1961. 
 Van gloeilampenfabriek tot wereldspeler. 
Deel 10: Amusementsleven. 

 
In Brabant 
Tijdschrift voor Brabants erfgoed 
Jaargang 9 nummer 3 en 4 november 3018. 
De auteurswet en de valkuil. 
Brabantse Archieven verdeeld over Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
De dodendraad leeft. 
 
Rapporten 
Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van 
oostelijk NoordBrabant. Synthetiserend onderzoek 
naar locatiekeuze en bewonings dynamiek tussen 
1500 v.Chr. en 1500 n.Chr. op basis van archeo-
logisch onderzoek in het Maltatijdperk.  
E.A.G. Ball & R. Jansen (red.), 808 blz. in 2 delen, 
Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Caesar in de Lage landen 
Tom Buijtendorp geeft in ‘Caesar in de Lage 
Landen’ duidelijkheid over Julius Caesars 
aanwezigheid in de Nederlanden, iets wat lange 
tijd in nevelen gehuld was. Julius Caesar sloeg 
een tijdlang met zijn legers kamp op in de Lage 
Landen en hij vocht veldslagen uit in deze regio, 
waarvan Caesar zelf dacht dat hij er gedood zou 
kunnen worden. Op basis van een reeks nieuwe 
ontdekkingen, zoals vondsten in een Karolingisch 
handschrift, een gezichtsreconstructie van Caesar 

in het RMO en rapporten 
van een Romeinse 
legerofficier, laat 
Buijtendorp in ‘Caesar in 
de Lage Landen’ zien dat 
we de plaatsen waar 
Caesar in Nederland en 
België verbleef nu ook 
kunnen aanwijzen.  
 
Carel van den Boom 
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MEER BOEKENNIEUWS 
 
 

Boek over het middeleeuwse klooster 
Binderen 
In december 2018 verscheen een degelijk boek 
over het middeleeuwse klooster Binderen bij 
Helmond. Dit adellijke vrouwenklooster werd in 
1246 gesticht door Maria van Brabant; in 1648 
werd het opgeheven. Het rijkelijk geïllustreerde 
boek bevat hoofdstukken over het klooster tijdens 
en na de opheffing, het goederenbezit, de 
bouwgeschiedenis en de archeologie. 
 

 
 
De geschiedenis van Binderen en haar bewoners. 
Helmondse abdij voor vrouwen, buitenplaats en 
Mariakapel. Theo Meulendijks & Egbert Wijnen. 
Helmond, eigen uitgave 2018, 268 blz., gebonden, 
€ 19,95,-. 
 

Boek over middeleeuwse wereldkroniek 
Na boekuitgaven uit 1951 en 2008 verscheen in 
november 2018 het derde boek over deze 
laatmiddeleeuwse wereldkroniek Florarium 
temporum (Bloemhof der tijden), die geschreven 

werd in het klooster Mariënhage bij Eindhoven 
door Nicolaas Clopper. Het nieuwe boek is fraai 
vormgegeven en bevat een bloemlezing met 

vertaling, de complete tekst is toegevoegd op usb-
kaart. Deze bloemlezing wordt voorafgegaan door 
een beschrijving van de bijzondere totstandkoming 
van de uitgave en artikelen over historische en 
archeologische achtergronden. 
In een in december verschenen bespreking in het 
tijdschrift Neerlandistiek wordt opgemerkt dat als 
men boekenbonnen van de goede Sint nog niet 
heeft uitgegeven aan boeken over een 
koolhydraatarm dieet, en men geïnteresseerd is in 
middeleeuwse cultuur en literatuur, men als de 
wiedeweerga dit boek moet aanschaffen. De 
schrijver van deze bespreking schrijft dat het boek 
met evenveel recht € 129,- zou mogen kosten, 
gelet op de rijke inhoud en sublieme vormgeving. 
 

 
 
Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een 
laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas 
Clopper, geschreven in het klooster Marienhage bij 
Eindhoven. Editie en vertaling Willem Erven, 
inleiding en redactie Nico Pijls, Nico Arts & Lauran 
Toorians. Hilversum, uitgeverij Verloren 2018, 295 
blz. + usb-kaart, gebonden, € 29,-. 
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NIEUWJAARSTOESPRAAK COMMISSARIS VAN DE KONING NOORD-
BRABANT OP BASIS VAN FLORARIUM 
 
 
De eerste zeven minuten van de nieuwjaars-
toespraak op 10 januari in het provinciehuis te ’s-
Hertogenbosch door Wim van de Donk, de 
commissaris van de koning, werd begonnen met 
een citaat van de vijfiende eeuwse Nicolaas 
Clopper uit het hierboven genoemde Florarium, dat 
nog steeds actueel is: 
‘Geschiedenisboeken heb ik altijd intensief bestu-
deerd en vol interesse gelezen – van jongs af aan 
was ik immers gefascineerd door deze tak van 
wetenschap – en zodoende heb ik ontelbaar veel 
boeken van verschillende geschiedenisschrijvers 
onder ogen gehad en gelezen. Ik wilde immers 
weten hoe het er aan toe ging in voorbije eeuwen 
en door welke rampen, onrusten en oorlogstumult 
de wereld werd opgeschrikt vóór deze tijd en welke 
oorlogshandelingen er plaatsvonden in bepaalde 
streken en provincies en welke ellende het mense-
lijk ras heeft moeten verdragen. Tegelijk vroeg ik 
mij af welke periodes van welvaart de wereld bij 
tijd en wijle heeft gekend. Ik wilde immers de 
geschiedenissen en daden van onze voorouders 

kennen, in de hoop te midden van dit alles een 
bijzonder staaltje deugd te vinden dat mij zou 
helpen om voorzichtiger te zijn in voorspoed, 
lijdzamer in tegenspoed, en een beter mens te zijn 
door dat na te volgen. Er zijn immers mensen die 
door voorspoed volledig losslaan. Zij maken zich te 
schande door genotzucht of ze ontwikkelen een 
onbevredigbare zucht om te eten en te feesten. Of 
ze worden sloom door verveling en passiviteit. 
Tegenslag brengt mensen echter tot een uitzicht-
loze wanhoop. Of ze vervallen in een eindeloos 
gemopper. Of het maakt hen diep bedroefd. Maar 
zij gaan voorbij aan het feit dat de voorgaande 
generaties veel grotere tegenslagen te verduren 
kreeg dan de generatie die nu nog in de wereld 
leeft. Onze tijden kunnen - ondanks alle tegen-
slagen - door verstandige mensen welhaast als 
een gouden eeuw worden beschouwd. Wij en de 
mensen rondom ons zijn in ons leven van rust en 
luxe echter gewend geraakt aan mooi weer en 
raken van streek zelfs bij het minste wolkje aan de 
lucht.’ 

 
 
 
 
 

OPROEP VAN ERFGOED BRABANT 
 
 
Sinds enige tijd is de nieuwe Erfgoed Brabant 
Academie website online. Op deze website staat 
het aanbod aan scholing en erfgoedkennis in 
Brabant bij elkaar.  
 
Omdat we de bezoekers van onze website zo 
goed mogelijk willen blijven bedienen is de site 
steeds in ontwikkeling. Uw ervaring als (mogelijke) 
gebruiker van de site is daarbij het uitgangspunt. 
Vandaar dat we op zoek zijn naar testers die een 
dagdeel willen langskomen bij ons in ’s-
Hertogenbosch. We lopen dan door de site heen 
en bevragen u over uw bevindingen. 
 

Waar zijn we naar op zoek? 

 Museummedewerkers (inclusief vrijwilligers), 
heemkundigen en archeologen die wel eens 
online op zoek gaan naar informatie om nog 
beter te leren werken met erfgoed.  

 Een kritische blik  

 Beschikbaar in februari of maart 2019 voor een 
dagdeel (inclusief reistijd) overdag. Precieze 
datum in overleg. 

Er staat een vergoeding van €50,- inclusief 
reiskosten tegenover. Heeft u interesse of heeft u 
nog vragen dan kunt u terecht bij Lara Boon: 
laraboon@erfgoedbrabant.nl, 06-24 34 88 18. 

  

https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=1030fd680704-dabb-4b7e-bf8c-45ab3f380d4e9ff15253-c464-4e8f-b3ed-25a63526135bc1bb8eaf-351a-454e-96e1-7f246393edechttps%3a%2f%2fwww.erfgoedbrabantacademie.nl%2f
https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=1030fd680704-dabb-4b7e-bf8c-45ab3f380d4e9ff15253-c464-4e8f-b3ed-25a63526135bc1bb8eaf-351a-454e-96e1-7f246393edechttps%3a%2f%2fwww.erfgoedbrabantacademie.nl%2f
https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=1030fd680704-dabb-4b7e-bf8c-45ab3f380d4e9ff15253-c464-4e8f-b3ed-25a63526135bc1bb8eaf-351a-454e-96e1-7f246393edecmailto%3alaraboon%40erfgoedbrabant.nl
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VAN HET BESTUUR 
 
 

Bedankt en voluit verder 
9 januari vierden we de start van het nieuwe jaar. 
Een bevlogen Hanneke van Alphen vertelde wat 
de archeologische werkgroep in Uden in 20 jaar 
gedaan en bereikt heeft. Een goede opmaat voor 
de borrel daarna en die bood weer gelegenheid 
onze leden te bedanken voor wat ook zij dit jaar 
gedaan hebben voor archeologie en erfgoed in 
onze regio. Daar hebben we op getoast en alle 
leden die er die avond niet bij waren, bedank ik 
hier. Er zijn in 2018 in het Erfgoedhuis en 
daarbuiten weer vele activiteiten uitgevoerd en het 
AVKP bestuur spreekt daar graag haar waardering 
voor uit. 
 

 
 

 
 
Maar er zijn ook zorgen. Er is nu al een heel jaar 
onduidelijkheid over de toekomst van het 
Erfgoedhuis. We missen de coördinator en hebben 
nog geen duidelijk antwoord van de gemeente 
over wat zij als functie van het Erfgoedhuis zien, 
wat daarbij hun eigen verantwoordelijkheid is en 
wat onze rol als vrijwilligers is. Onze eigen visie op 
de toekomst hebben we op papier gezet en met de 
wethouder besproken. We verwachten komende 
weken een reactie van de gemeente te krijgen. 
We maken ons ook zorgen omdat het groepje 
actieve leden klein is en kleiner lijkt te worden. Van 
meerdere kanten horen we dat er te weinig 
aantrekkelijke activiteiten zijn te doen. We hebben 
dit jaar zeven nieuwe leden gekregen (waarvan 3 

in Midden Brabant), slechts een enkeling is actief 
geworden. En er zijn 11 leden vertrokken, waarvan 
5 zonder bericht van afmelding. 
We gaan als bestuur in ieder geval aan de slag om 
voor iedereen passende activiteiten te kunnen 
bieden. Een eerste stap was de enquête. De 
uitkomsten daarvan vinden jullie in deze actueel 
(pag.14). De respons was klein, we gaan er wel 
mee aan de slag. We hebben al initiatieven 
genomen voor meer veldactiviteiten. Zoals het 
aanbod voor de VCA cursus (pag.15). We 
overleggen met de gemeente om waarnemingen 
op vrijgegeven gebieden mogelijk te maken. En we 
gaan met bedrijven praten over het bieden van 
‘veldwerkervaring’. We hopen zo de ervaren 
veldwerkers meer emplooi te geven en zeker ook 
een grotere groep veldwerkdeskundigen te krijgen. 
Vondstverwerking hopen we aantrekkelijker te 
maken. Op de woensdagavond is daar door Paul 
Koppelmans samen met Ben, al mee begonnen. 
Peter Seinen doet in deze actueel (pag.12 en 13) 
een oproep voor actievelingen voor tal van 
werkzaamheden bij verwerking van oude, niet 
eerder uitgewerkte opgravingen.  
 
Onze mogelijkheden als bestuur komen wel aan 
hun grenzen. We zouden graag versterking 
hebben. Niet direct om het bestuur uit te bereiden. 
Wel om trekker te worden voor specifieke activi-
teiten.  
 

 
Leden die in de enquête bepaalde interesses 
hebben aangegeven en hun naam hebben 
vermeld, zullen we als bestuur rechtstreeks 
benaderen.  
Kijk wat je zelf graag zou willen doen en overleg 
dan met ons hoe dat met vereende krachten 
ingevuld zou kunnen worden. Dan maken we van 
2019 een nog mooier jaar.  
 

Jaarvergadering op 27 maart 
Op woensdag 27 maart houden we de jaarverga-
dering van AVKP. We werken momenteel met 
meer dan twintig mensen aan het jaarverslag. Zo 

Op dit moment zoeken we bijvoorbeeld iemand 
voor:  

 trekker/coördinator educatie en publieks-
bereik 

 werkgroep social media 
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doen onder meer aan werkgroepen, contact-
personen voor de regio, regiocoördinatoren 
gevraagd om verslag te doen van hun activiteiten. 
Ook schrijven we over onze plannen voor 2019. 
De uitnodiging voor het jaarvergadering en het 
jaarverslag sturen we uiterlijk half maart naar onze 
leden.  

Na de jaarvergadering laten we op ‘het grote 
scherm’ de documentaire ‘Over de Maas’ zien, 
over de opgravingen in het gelijknamige zandwin- 
en natuurontwikkelings-project, gelegen in de 
uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en 
Dreumel. Uiteraard is er na afloop een borrel.  
 
Tonnie van de Rijdt en Ellen van der Steen  

 
 
 
 
 

RO ADVIES: BELANGENBEHARTIGING: LET OOK OP HET PVE 
 
 

Belangenbehartiging: let ook op het PvE 
We krijgen weinig adviesvragen meer over 
bestemmingsplannen en vergunningen. De hoos 
van bestemmingsplanwijzigingen is voorbij en we 
hopen dat lokale contactpersonen wel een vinger 
aan de pols houden bij omgevingsvergunningen. 
 
Vorige maand kwam er een ander soort vraag. De 
archeologische werkgroep in Boxtel vroeg zich af 
of een archeologische begeleiding (protocol opgra-
ven) niet veel te beperkt was uitgevoerd en wat 
daar nog aan te doen zou zijn. Het was een 
eenlaags onderzoek, de daarboven gelegen 
ophogingslaag was weggegraven en niet onder-
zocht. Over die ophoging was nauwelijks iets 
bekend, niet wanneer die was aangebracht, of dat 
in een keer of in fasen was gebeurd en waar de 
grond vandaan kwam. De werkgroep vond dat die 
voor hen onbekende dikke ophogingslaag ook in 
het onderzoek betrokken had moeten worden. We 
hebben toen nog eens goed naar het Programma 
van Eisen (PvE) gekeken. Daaruit blijkt dat hoewel 
die ophoging wel bekend leek, de geschiedenis 
daarvan niet in de vraagstelling voorkomt. Het doel 
van het begeleidend onderzoek was: vaststellen of 
zich in de archeologische laag behoudens-

waardige vindplaatsen of vondstcomplexen bevin-
den. Die zouden dan verder onderzocht en ex situ 
bewaard worden. De ontstaansgeschiedenis van 
de Markt en daarmee van de dorpskern was niet 
als vraag benoemd. Met de uitkomsten zou die 
mogelijk wel later, deels, te beantwoorden zijn. 
 
Mijn conclusie was dat het onderzoek conform het 
PvE was uitgevoerd en dat gezien de vraagstel-
ling, een eenlaags onderzoek passend was. Wat 
de werkgroep wel zou kunnen en moeten doen is 
bij de gemeente navragen waarom er voor zo’n 
beperkte vraagstelling gekozen was. De les is ook, 
let als belangenbehartiger ook op doel en vragen 
in een PvE, zeker voor een locatie die zo 
belangrijk is voor de lokale geschiedenis. In PvE’s 
staat altijd wel wat er aan archeologie reeds 
bekend is. Ik mis vaak specifieke vragen over wat 
men over de geschiedenis van die locatie meer 
zou willen en met dat onderzoek beantwoord zou 
kunnen worden. 
Als iemand daar anders tegen aankijkt, hoor ik dat 
graag. 
 
Tonnie van de Rijdt   
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DRIEDUIZEND JAAR BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN OOSTELIJK 
NOORD BRABANT 
 

 
Rapport 

 
Net voor kerst verscheen eindelijk de synthese van 
3000 jaar locatiekeuze en bewoningsdynamiek in 
oostelijk Noord-Brabant en Weert-Nederweert. Het 
rapport, deel 061 is uitgegeven door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en is onderdeel 
van een serie Nederlandse Archeologische Rap-
porten uit het project Oogst voor Malta dat in 2012 
door de RCE is gestart. Een belangrijk doel van dit 
onderzoek was om de grote hoeveelheid data uit 
met name gravend onderzoek in samenhang te 
presenteren en te interpreteren. 
 
Dit tweedelige boekwerk bevat een uitgebreid 
overzicht met synthese van opgravingen die 
tussen 1997 en 2014 werden uitgevoerd en is 
gebaseerd op maar liefst 850 rapporten over die 

opgravingen. Het betreft de bronstijd, de ijzertijd, 
de Romeinse tijd en de middeleeuwen (maar de 
stadsarcheologie ontbreekt) en de steentijden en 
de periode na de middeleeuwen komen niet aan 
de orde. Desondanks is het een fraai en degelijk 
wetenschappelijk rapport dat van groot belang is 
voor vakgenoten en andere liefhebbers. 
Het boek is door meerdere auteurs geschreven 
waaronder Ria Berkvens en Theo de Jong en is 
gratis te downloaden via  
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/drieduizend-
jaar-bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-
brabant-deel-1 Een papieren exemplaar bevindt 
zich in de bibliotheek van het Erfgoedhuis Eind-
hoven. Binnenkort zal aan het verschijnen van dit 
belangrijke onderzoek extra publiciteit worden 
gegeven. Dit zal plaatsvinden op diverse manieren 
 

Uitnodiging voor presentatie  
Op maandagmiddag 25 februari om 15 uur vindt er 
in het Erfgoedhuis de presentatie plaats van het 
onderzoek naar drieduizend jaar bewonings-
geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. 
 
Programma 
15.00 uur Ontvangst met koffie en thee 
15.20 uur Welkom 
15.30 uur Introductie door Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed 
15.40 uur Presentatie van de resultaten van het 

onderzoek door auteur(s) 
16.00 uur Korte reflectie op synthese door Jan 

Kolen (Hoogleraar Landschaps-
archeologie en Cultureel Erfgoed, 
Universiteit Leiden) 

16.20 uur Uitreiking van de synthese 
16.30 uur Borrel 
 
De middag is vooral bedoeld voor bestuurders en 
betrokken ambtenaren maar indien je ook 
geïnteresseerd bent, ben je van harte welkom. 
Begin april wordt de voorjaarsstudiedag van het 
Noordbrabants Archeologisch Genootschap ook 
aan dit onderzoeksrapport gewijd en komen de 
resultaten veel uitgebreider aan bod. 
  

https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/drieduizend-jaar-bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-brabant-deel-1E
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/drieduizend-jaar-bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-brabant-deel-1E
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/drieduizend-jaar-bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-brabant-deel-1E
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EXCURSIE: OP BEZOEK BIJ HEEMKUNDEKRINGEN IN DE REGIO 
Zondag 24 maart  
 
Archeologie in de regio: een kijkje in de keuken 
van Heemkundekringen levert altijd wat op aan 
nieuwe inzichten, gedeelde belangstelling en 
mogelijk interessante contacten. Vandaag zijn we 
te gast bij de Heemkundekring Paulus van 
Daesdonck in Ulvenhout en brengen we een 
bezoek aan de Heemkundekring Carel de Roy in 
Alphen. De excursie vindt plaats op zondag 24 
maart.  
 
Programma  
09:15 Verzamelen voor het Erfgoedhuis en 

verdeling inzittenden over de auto’s. 
09:30 Vertrek naar de Pekhoeve, aan de 

Dorpstraat 94, Ulvenhout. 
10:30 Ontvangst door Heemkundekring in de 

Pekhoeve een gerestaureerde boerderij uit 
1595. 

11:30  Bezoek aan Paulus Museum, Pennendijk 
1, Ulvenhout; 100 m lopen, 

 (kaartmateriaal, kunstvoorwerpen en 
kleine archeologische afdeling) 

12:30  Lunch i.s.m. Museum Paulus in de 
voormalige pastorie ‘De Uitdaging’. 

13:30   Vertrek naar Rielseweg 6 in Alphen (via 
Chaam) 

14:00   Bezoek aan archeologie in Alphen 
(Ringwal grafheuvel Kwaalburg, Bronstijd) 

  en het Streekmuseum.  
17:00  Vertrek naar Eindhoven 
 
Kosten 

 lunch € 13,50 p.p. is inclusief bij aanmelding 
voor deze excursie; 

 consumpties en entrees voor eigen rekening; 

 meerijders betalen  € 6,-- aan de chauffeur.  
 
Vervoer 
Geef bij de aanmelding a.u.b. even op of je: 

 wilt meerijden; 

 meerijders wilt meenemen. 
 
Aanmelden 
In verband met de horeca-reservering en auto-
indeling graag aanmelden per mail voor 14 maart 
a.s. : havorwerk@gmail.com 
 
Informatie: 
http://www.paulusvandaesdonck.nl 
http://www.streekmuseumalphen.nl 
https://www.plaatsengids.nl/kwaalburg 

 
 
 
 

WORKSHOP FOTOGRAMMETRIE 
 
 
Zaterdag 23 februari in Amersfoort  
Deze werkshop is bedoeld voor een ieder die zich 
wil gaan verdiepen in het gebruik van fotogram-
metrie in de archeologie, zowel onder als boven 
water. Aan de hand van eigen ervaringen wordt in 
deze workshop stap voor stap aangegeven op 
welke wijze een goed resultaat kan worden 
verkregen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 
het voorkomen van fouten / missers. In deze 
workshop wordt ook aandacht besteed aan de 
techniek om vanuit fotogrammetrie tot een geprint 
3D-model te komen. Voor deze workshop wordt 
een uitgebreide syllabus beschikbaar gesteld.  
 
De workshop wordt gehouden in het Archeologisch 
Diensten Centrum ADC in Amersfoort.  
 
 

Tijdsduur workshop: 09:30 
– 16:30 uur, inloop vanaf 
09:00 uur met koffie/ thee.  
Kosten voor deelname  
€ 50,00, dit is inclusief 
koffie/ thee en lunch.  
 
Aantal deelnemers 
maximaal 12!  
Opgave voor deelname 
tot uiterlijk donderdag 
21 februari 2019 via 
secretariaat@lwaow.nl   
 
Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 

 

Romeins potje, afbeelding 
gemaakt met fotogram-
metrie. 

mailto:havorwerk@gmail.com
http://www.paulusvandaesdonck.nl/
http://www.streekmuseumalphen.nl/
https://www.plaatsengids.nl/kwaalburg
mailto:secretariaat@lwaow.nl

