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ACTIVITEITENKALENDER 
 
APRIL 
Zo 14 Studiedag NBAG 3000 jaar bewonings-

geschiedenis oostelijk Noord-Brabant, 
pag 12 

Wo 17 Lezing van Ad Maas over de gouden 
Peelhelm, pag 3 

 
MEI 
Wo 22 Lezing Een kijkje bij oude buren. 

Archeologische nieuwtjes uit de Ant-
werpse kempen, Stephan Delaruelle, 
pag 3 

Zo 25 Excursie RMO en stadswandeling 
Leiden, pag 3 

Ma 26 Middeleeuwse Torendag 
 
JUNI 
Wo 19 Lezing ntb* 
 
Over de activiteiten met:  
één ster*  wordt u nog geïnformeerd 
twee sterren** datum onder voorbehoud 

 

 
WIST U DAT... 
 
 

... de lezing in de maand mei op de 22
e
 plaatsvindt, dus de vierde woensdag van de maandag 

... de lezingen voortaan op de website van AVKP te vinden zijn. zie pag 3  

... er in het najaar een meerdaagse reis naar Trier wordt georganiseerd. zie pag 3 

... er hulp nodig is in Helmond, zie pag 7 
 

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

 

 
 
 

  

Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland

Jaar: 2019

 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 Studiedag NBAG: 3000 jr wonen 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

 Juni Juni/Juli Juli Juli

Wk Wk Wk Wk

25 26 27 28

Ma 17 24 1 8

Di 18 25 2 9  

Wo 19 Lezing ntb 26 3 10  

Do 20 27 4 11  

Vr 21 28 5 12  

Za 22 29 6 13

Zo 23 30 7  14

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines



 
 
 

3 

CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
17 april: Ad Maas over de Peelhelm 
Ad Maas van de werkgroep Peelhelm Brabant–
Limburg beantwoordt diverse vragen over deze 
belangrijke vondst. Lees meer op pagina 7. 
 
22 mei: Een kijkje bij oude buren. 
Archeologische nieuwtjes uit de Antwerpse 
Kempen 
Stephan Delaruelle is Erfgoedconsultant van 
Erfgoed Noorderkempen. Laat je verrassen door 
een kijkje bij oude buren over archeologische 
nieuwtjes uit de Antwerpse Kempen.  
 
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 
 
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. 
Nadere informatie volgt nog. 
 
8 – 10 november weerkend romeins Trier 
Dit is je kans om met de AVKP een gezellig en 
leerzaam weekend in Trier door te brengen en 
uitgebreid kennis te maken met het rijke Romeinse 
verleden van deze stad vol met UNESCO 
werelderfgoed monumenten. Onder deskundige 
leiding van lokale (Nederlandstalige) gidsen 
worden we rondgeleid langs alle Romeinse 
monumenten en het ‘Rheinisches Landesmuseum’ 
met zijn uitgebreide collectie. In samenwerking met 
Aktiva Tours uit Valkenswaard is deze reis 
exclusief voor AVKP-leden samengesteld en kan 
door de inzet van AVKP leden: Pim Hemels en 
Herbert Vorwerk, als chauffeur/reisleider, voor een 
schappelijke prijs worden aangeboden. 
We vertrekken met personenbusjes van Aktiva 
Tours op vrijdag 8 november om 8:00 uur vanaf 
het Erfgoedhuis en zijn op zondag 10 november 
om ca. 18:00 uur daar weer terug.  
Lees meer op pagina 8.  

 
 
 
 
 

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  

 
 
Website 
De website van het Erfgoedhuis hangt tegen-
woordig onder de website van de gemeente 
Eindhoven. De lezingen zijn wat verstopt terug te 
vinden, namelijk onder Wat kan ik doen in het 
Erfgoedhuis en dan doorklikken naar de lezingen.  
Op de website van AVKP hebben we nu een 
uitgebreide agenda opgenomen met actueel 

nieuws, waaronder de lezingen. Hier staan ook 
andere activiteiten van AVKP vermeld.  
 
Neem eens een kijkje. https://www.awn-
archeologie.nl/afdeling/avkp/my-calendar/  

  

http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/my-calendar/
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/my-calendar/
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Best – Dijkstraten-Veldweg (opgraving) BAAC Voorjaar 2019 

Son – Molenstraat (proefsleuven) Antea Maart 2019 

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

Archol April - augustus 
2019 

Beek en Donk – Laarsche Velden (proefsleuven) ?? 2019 

Beek en Donk – Goorloop Hoge Regt 
(proefsleuven) 

?? 2019 

Eindhoven – Uitbreiding stadhuis (opgraving) ?? 2019 

Eindhoven – De Hooghwerf 
(proefsleuven/opgraving) 

RAAP April 2019 

Mierlo – Burg. Termeerstraat (proefsleuven) ?? 2019 

Someren – Wilhelminaplein (proefsleuven) BAAC? 2019 

Hapert – MFA (proefsleuven) ?? 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 
Deurne – Derpsestraat (proefsleuven) ?? 2019 

Nuenen-West fase 2 (proefsleuven) ?? 2019 

Eindhoven - Aalsterweg 241 (proefsleuven) ArcheoPro April 2019? 

Leende - Julianastraat 25 (proefsleuven en 
archeologische begeleiding) 

?? 2019 

Best - Eindhovenseweg-Zuid 67 (proefsleuven) ?? 2019 

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

?? 2019 

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

Leende - Molenschut 5 (proefsleuven) ?? 2019 

Best - Esdoornstraat 22 (proefsleuven) ?? 2019 

Valkenswaard - Luikerweg Bypass (proefsleuven) ?? 2019 

Waalre – Markt 14 (proefsleuven) ?? 2019 

Eindhoven – Laagstraat (proefsleuven met 
mogelijke doorstart) 

?? 2019 

Valkenswaard - Dr. Schaepmanstraat 
(proefsleuven met mogelijke doorstart) 

?? 2019 

Valkenswaard – Kromstraat (opgraving) Transect? 2019 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Middeleeuwse boerderijen gevonden onder 
huizen aan Willibrorduslaan in Eersel 
Eind januari–begin februari heeft ADC Archeo-
Projecten midden in Eersel een opgraving 
uitgevoerd aan de Willibrorduslaan 55 - Kerkepad. 
Omdat hier nieuwbouw gaat plaatsvinden was 
eerst archeologisch onderzoek noodzakelijk. 
Ondanks dat het terrein eerder bebouwd was, 
bleek dat de ondergrond die bestond uit dekzand, 
nog helemaal intact was. De eerdere bouwput was 
precies tot op het gele zand ooit uitgegraven. Dat 
daarbij toen waarschijnlijk al zicht moet zijn 
geweest op de aanwezige archeologische sporen, 
moet haast wel. De verrassing was echter vooral 
het feit dat hier op een oppervlak van circa 530 m2 
meer dan 270 sporen zijn aangetroffen. Overigens 
was ook bij dit project, zoals wel vaker, het terrein 
in principe al afgeschreven op basis van het 
archeologisch vooronderzoek, dat bestond uit een 
bureau- en booronderzoek, vanwege de verstoor-
de bodemopbouw. 

 
Impressie van het onderzoek aan de waterput. 
 

Volop grondverkleuringen die het gevolg zijn van 
bebouwing in de 11-13e eeuw.  

De gemeente heeft hier echter ingestemd met het 
advies van de ODZOB om gravend onderzoek te 
verrichten omdat boringen vaak onbetrouwbaar 
zijn. En zo blijkt maar weer eens! 
De aangetroffen sporen bestaan uit 17 kuilen, drie 
greppels, 5 waterputten en 209 paalsporen. Een 
aanzienlijk deel van de paalsporen maakt waar-
schijnlijk deel uit van gebouwen. Vermoed wordt 
dat in het (noord)oostelijke deel van het onder-
zochte plangebied delen van drie gebouwplatte-
gronden zijn aangetroffen daterend in de Volle 
Middeleeuwen. In de (zuid)westelijke helft komen 
meer verstoringen voor en zijn er meer sporen met 
een andere vulling: meer blauwgrijs gevlekt dan 
bruingrijs; meer uitgeloogd ook. Voor deze sporen 
wordt een datering in de Romeinse tijd vermoed. 
Echter ontbreekt vondstmateriaal, zodat een 
zekere datering lastig is vast te stellen. Het lijkt 
echter aannemelijk dat het onderzoeksgebied in 
het verleden in ten minste twee perioden bewoning 
heeft gekend. De functie van de kuilen kon nog 
niet worden achterhaald. Twee van de greppels 
maken mogelijk deel uit van een houtwal terwijl de 
derde greppel mogelijk deel uitmaakte van een 
huis (wandgreppel). Van de vijf waterputten 
konden er helaas twee niet worden onderzocht 
omdat deze buiten het onderzoeksgebied door-
liepen en onder de bestrating/bebouwing lagen. 
Twee waterputten hadden nog resten van een 
houten planken beschoeiing maar een put lijkt 
volledig te zijn uitgegraven. 
 

Bron: Eersel Willibrorduslaan 55. 
Evaluatieverslag van een proefsleuven-
onderzoek met doorstart naar een opgraving, 
auteur B. v.d. Veken (ADC ArcheoProjecten) 
2019. 

 
Eindhoven - De Hooghwerf 
In opdracht van de gemeente Eindhoven 
heeft RAAP in het plangebied Hoogstraat 
in Eindhoven de eerste fase van een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek met 
doorstart naar een opgraving uitgevoerd. 
Aanleiding voor het onder-zoek is de 
herontwikkeling van het terrein naar 
nieuwbouwwoningen met bijbehorende 
infra-structuur. Het proefsleuvenonderzoek 
is uitgevoerd op 25 en 26 september 2018;  
de opgraving is uitgevoerd van 22 t/m 31 
januari 2019. 
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Overzicht van het plangebied Hooghwerf 
 
Tijdens het onderzoek zijn in totaal zeven 
proefsleuven en zes opgravingsputten aangelegd. 
In totaal is een oppervlakte van 3.158 m² 
onderzocht. Hierbij zijn in totaal 227 archeo-
logische sporen opgetekend die bestaan uit 84 
greppeldelen (samen 45 individuele greppels), 15 
kuilen, 5 zandwinkuilen, 1 waterkuil, 115 paalkuilen 
en 7 karresporen. De paalsporen en kuilen zijn in 
twee groepen te verdelen: enerzijds sporen die 
samenhangen met bewoning en anderzijds sporen 
die samenhangen met hekwerken in greppels. De 
paalsporen en kuilen die samenhangen met 
bewoning maken deel uit van de achtererven van 
de gebouwen die -vermoedelijk- aan de Hoog-
straat hebben gelegen. In de sporen zijn 
nauwelijks vondsten gedaan; het gaat om slechts 
negen scherven keramiek. Op basis daarvan kan 
deze sporencluster in de 12e eeuw worden 
gedateerd. Enkele meters noordelijker is een 
tweede cluster bestaande uit 42 paalsporen 
aangetroffen. In deze sporen is vooral middel-
eeuws (13e eeuws) materiaal gevonden. De 
tweede groep grondsporen -paalsporen die 
samenhangen met hekwerken in greppels– 
bestaat uit 26 paalkuilen. Ze zijn aangetroffen 

onder een greppel in de 
zuidoosthoek van het plan-
gebied. Verder zijn verspreid in 
het plangebied in totaal nog 42 
paalsporen en kuilen aangetrof-
fen. Het gaat om losse of kleine 
groepjes paalsporen, waaruit 
geen structuren zijn op te 
maken. De meeste greppels da-
teren in de Late Middeleeuwen 
A (11/12e of mogelijk nog 
vroege 13e eeuw), terwijl enkele 
-met name die in de 
zuidoosthoek van het plange-
bied- in de Late Middeleeuwen 
B dateren. Een deel van de 
greppels is sterk verstoord door-
dat op dezelfde plek in de late 
19e of vroege 20e eeuw een 
grote, langgerekte waterkuil is 
aangelegd. 
Het aardewerk is verspreid in 
het plangebied aangetroffen, 
maar het grootste deel (62,7%) 
is afkomstig uit greppels; 19,4% 
is aangetroffen in kuilen en 
paalkuilen en de rest is verza-
meld uit overige contexten. 
Zowel de vroege (Merovin-
gische en Karolingische perio-

den), volle (10e eeuw) en late middeleeuwen (11e, 
12e, 13e en 14e eeuw) als de Nieuwe tijd (17e t/m 
20e eeuw) zijn vertegenwoordigd. 
 

 
Zicht op de opgraving aan de Hoogstraat. 

 
De tweede fase van het plangebied dat ontwikkeld 
gaat worden ligt direct aan de Hoogstraat en hier 
begint op 1 april het proefsleuvenonderzoek 
mogelijk ook hier direct gevolgd door een 
opgraving. 
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Bron: RAAP-Evaluatie- en selectierapport Plangebied 
de Hooghwerf in Eindhoven, gemeente Eindhoven. 
Archeologisch onderzoek: een proefsleuvenonderzoek 

met doorstart naar opgraving, auteur X.C.C. van Dijk, 
2019. 

 
 
 
 
 

LEZING DE PEELHELM DOOR AD MAAS 
 
 
In 1919 werd in de Peel een gouden helm 
gevonden. Hoe is deze gouden soldatenhelm in 
het moeras terecht gekomen? Wie was de 
mysterieuze ‘ridder van de Peel’? En is de 
schatvondst compleet teruggevonden? Op al deze 
vragen zijn de afgelopen honderd jaar 
verschillende antwoorden gegeven, zowel op 
feiten als fictie gebaseerd. ‘De Peelhelm’ spreekt 
nog steeds tot de verbeelding. Het is dan ook één 
van de belangrijkste archeologische ontdekkingen 
van de twintigste eeuw.  
 
Korte toelichting op de spreker: 
Ad Maas is lid van de werkgroep Peelhelm 
Brabant–Limburg. De werkgroep Peelhelm, 
bestaat uit 10 leden uit Noord-Brabant en Noord-
Limburg, houdt zich bezig met de Romeinse 
vondsten in de Peelregio en in het bijzonder met 
de vondst geschiedenis en de achtergrond van de 
vergulde zilveren helm, gevonden in juni 1910 door 
een ploeg turfstekers in een turfput bij Helenaveen. 
De werkgroep wil vanuit verzamelde gegevens en 
haar bevindingen o.a. aantonen dat de vondst van 
de Peelhelm anders begrepen kan worden dan de 

wetenschappelijke interpretatie van de 
depositietheorie van een godenoffer. 
 

 
Foto geleend van RMO  

 
 
 
 
 

OPROEP: KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN 
 
 
Enkele weken geleden kwam in het kasteel van 
Helmond een deel van een privaatkoker aan het 
licht. Vervolgens is een deel van de opvulling 
uitgezeefd. 
De vulling dateert voornamelijk uit het begin van 
de 18de eeuw. Naast diverse andere vondsten zijn 
er ook fragmenten van lakzegels in aangetroffen, 
die door de droge omstandigheden goed bewaard 
zijn gebleven. Nu willen we natuurlijk graag weten 
wie de afzenders zijn van de brieven die in de 
stortkoker zijn achtergelaten. 

Wie kan ons helpen de familiewapens en tekens 
op de zegels te identificeren zodat we weten wie er 
in die tijd correspondeerden met de heren en/of 
dames van Helmond? 
 
We kijken uit naar een reactie! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Theo de Jong 
Gemeentelijke archeoloog
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WILLEM BEEX 1962-2019 
 
 
Volkomen onverwacht werd archeo-
loog Willem Beex op zaterdag 26 
januari dood gevonden in zijn 
appartement in Amsterdam: zijn hart 
had het begeven. Willem werd in 
1962 in Geldrop geboren als enig 
kind van Nel en Gerrit Beex. Vader 
Gerrit (1912-1993) was in de jaren 
1966-1977 de eerste provinciaal 
archeoloog van Noord-Brabant. Nog 
voordat Willem lopen leerde werd hij 
al gefotografeerd op een opgraving 
ergens in de Kempen.  
In het voetspoor van zijn vader werd 
ook Willem archeoloog. In 1980 begon hij met zijn 
studie kunstgeschiedenis in Groningen en in 1983 
met archeologie in Amsterdam. Als student werkte 
hij mee aan opgravingen in Rekem (B.), 

Dommelen, Hoogeloon en Weert. 
Na zijn studie specialiseerde hij 
zich in digitale toepassingen van 
erfgoed en gaf ICT-lessen aan 
studenten archeologie aan de 
universiteiten van Leiden en 
Amsterdam. Sinds 2004 was hij lid 
van het wetenschappelijk comité 
van het jaarlijkse International 
Congress for Cultural Heritage and 
New Technologies in Wenen. Ook 
verrichte hij acht jaar lang 
archeologisch veldwerk in Egypte 
(Saqqara) en verder ook in Italië, 

Libanon (Beirut), Palestina en Syrië.  
In eigen kring is op 4 februari van Willem afscheid 
genomen. 

 
 
 
 
 

ROMEINS TRIER MET DE AVKP 2019 
 
 

 
 
Dit is je kans om met de AVKP een gezellig en 
leerzaam weekend in Trier door te brengen en 
uitgebreid kennis te maken met het rijke Romeinse 
verleden van deze stad vol met UNESCO 
werelderfgoed monumenten.Onder deskundige 
leiding van lokale (Nederlandstalige) gidsen 
worden we rondgeleid langs alle Romeinse 
monumenten en het ‘Rheinisches Landesmuseum’ 
met zijn uitgebreide collectie. In samenwerking met 

Aktiva Tours uit Valkenswaard is deze reis 
exclusief voor AVKP-leden samengesteld en kan 
door de inzet van AVKP leden: Pim Hemels en 
Herbert Vorwerk, als chauffeur / reisleider, voor 
een schappelijke prijs worden aangeboden.  
 
We vertrekken met personenbusjes van Aktiva 
Tours op vrijdag 8 november om 8:00 uur vanaf 
het Erfgoedhuis en zijn op zondag 10 november 
om ca. 18:00 uur daar weer terug. 
 
Ons Hotel Hauer ligt in Bollendorf op de grens met 
Luxemburg, ca. 30 km. van Trier en we verblijven 
daar op basis van halfpension (ontbijt en 
avondmaaltijd). Zie: www.hotel-hauer.de 
 
Het betreft tweepersoonskamers. De kamer-
indeling gebeurt op basis van hetzelfde geslacht, 
met altijd gescheiden bedden. Mocht je een kamer 
voor jezelf willen, dan betaal je een toeslag van € 
65,--. Eenpersoons kamers zijn echter beperkt 
beschikbaar.Het is een intensieve reis maar die 
biedt zeker ook tussendoor ruimte voor de verering 
van Bacchus en aan het eind van de dag zijn we 
tijdig terug in het hotel.  
 

http://www.hotel-hauer.de/
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Op het programma staan onder leiding van een 
gids stadswandelingen met bezoek aan: 

 Porta Nigra, de Dom, Basilica en Kaiser 
Thermen. 

 Rheinisches Landesmuseum; 

 Barbara Thermen 

 Amfitheater 

 Wijn-cultuur-pad  

 Romeinse Villa Urbana Longuich 
Nadere informatie kun je vinden op: www.trier-
info.de 
 
De kosten van deze reis zijn € 220,-- per 
deelnemer indien je samen een kamer deelt. Voor 
eenpersoonskamer-toeslag: zie hierboven. Per 
boeking komt er € 2,50 calamiteitenfonds bij.  

In de totaalprijs inbegrepen: 

 Reiskosten Eindhoven Trier v.v. 

 Hotelovernachtingen 2x 

 Ontbijt 2 x en Diner 2x 

 Alle entrees inclusief de kosten NL-talige 
stads- en museumgids  

Niet inbegrepen kosten: 

 Lunches op eigen gelegenheid tussen de 
middag vr.+ za.+ zo. 

 Alle overige consumpties. 
 
Als je geen doorlopende reisverzekering hebt is 
het raadzaam voor deze reis een annulerings-
verzekering en/of reisverzekering af te sluiten. 
Vergeet je paspoort of ID kaart niet. Inschrijving 
rechtstreeks bij Aktiva Tours via deze link: 
https://www.aktivatours.nl/duitsland/wandelvakanti
e-single/Romeins-Trier-AVKP/SPTRIE 
 
Herbert Vorwerk, namens de AVKP activiteiten 
commissie 

 
 
 
 
 

ZWEET ONDER DE OKSELS VAN DE OCULUS 
 
 
Zweet onder de oksels.  
Bibberend van de zenuwen.  
“Moet ik gaan zitten?” 
“Ja, doe maar en vergeet niet te bukken als je de 
poort onderdoor gaat.” 
Ja hoor, weer een ‘klantje’ voor de rondrit door 
Middeleeuws Eindhoven. 
De 3-D bril op het hoofd, de afstandsbediening in 
de klamme rechterhand. 
“Zie je iets?” met als vrijwel altijd een ontkennend 
antwoord; “Nee!” 
“En kijk nu eens omhoog!” “Oh ja, een soort bord 
zweeft in de lucht!” 
Langzaam maar zeker neemt het zelfvertrouwen 
terug en ontspannen de ‘klanten’ zich. 
Als ze dan uiteindelijk op gang zijn hoor je steevast 
een gil of zie je iemand bukken of naar zijn hoofd 
grijpen. 
“Ja, ik had het toch gezegd, bukken als je onder de 
poort doorgaat!”  
En zo hobbelen ze steeds verder Eindhoven in. 
Een student van buitenlandse origine houdt haar 
hoofd steeds strak naar voren, durft niet rond te 
kijken of weet niet dat ze dat wel kan. Ik pak met 
beide handen haar hoofd vast en beweeg het van 
links naar rechts. Aan haar reactie was duidelijk te 
zien dat ze deze ingreep niet gewend was, maar 
ze snapte de bedoeling wel. Op een gegeven 

moment zat ze zelfs achterste voren op de kar. Ze 
had zo genoten dat ze nog een keer wilde: 
Natuurlijk mag dat! 
Ook flink lachen is het bij die stoere mannen die 
denken dat het niet nodig is om te gaan zitten. 
Wij kennen het en zorgen dan dat er toch een stoel 
dicht in de buurt staat. Altijd nodig! 
Eerst zie je ze naar een zijde overhellen en dan 
draaien. Vastpakken en op de stoel zetten! 
“Ja he?” zeggen we dan, “valt niet mee hè?” 
Eerlijk gezegd is het ook geen film voor mensen 
met een zwakke maag, de bochten geven een 
zwak draaierig gevoel, maar zittend op een stoel 
doorsta je die glansrijk! 
 

 
 

http://www.trier-info.de/
http://www.trier-info.de/
https://www.aktivatours.nl/duitsland/wandelvakantie-single/Romeins-Trier-AVKP/SPTRIE
https://www.aktivatours.nl/duitsland/wandelvakantie-single/Romeins-Trier-AVKP/SPTRIE
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Na 6 minuten en 20 seconden staat het paard met 
de kar op het middenterrein van het kasteel. 
Uitstappen is dan het advies en alleman komt 
breed lachend onder de bril vandaan. 
“Fantastisch” “Geweldig!” “Wat mooi gemaakt” zijn 
enkele van de kreten die dan gehoord worden. 
Jazeker, het is geweldig, het is een echt 
huzarenstukje van Ex Libris. Maar ook een open 

uitnodiging om verder te gaan en meerdere 
filmpjes te maken. Het is geweldig, dis is 
archeologie van de huidige tijd. Een echte 
kennismaking met het verleden! 
 
Theo van der Vleuten  AWN – 23    Archeologische 
Vereniging Kempen- en Peelland  

 
 
 
 
 

EXPOSITIE MET KUNSTWERKEN VAN HOUT VAN EEUWENOUDE 
WATERPUTTEN 
 
 
Van 28 april tot en met 30 juni is bij Museum ’t 
Oude Slot de expositie Oud Hout te zien met 
kunstwerken van archeologisch hout dat in 2017 is 
opgegraven op de plek waar Huysackers gebouwd 
wordt; de nieuwste kern in de Veldhovense wijk 
Zilverackers. Omdat de honderden kilo’s hout niet 
allemaal bewaard konden worden, besloot de 
gemeente het ter beschikking te stellen aan 
geïnteresseerden. 64 kunstenaars haalden begin 
2018 hout op bij de gemeente onder voorwaarde 
dat ze hun werk ter beschikking stelden voor een 
expositie. Onder de deelnemers zijn zowel 
amateurkunstenaars als professionals. 
 

 
 
Datering 
Archeologen gaven bij de uitreiking aan uit welke 
tijd het hout ongeveer komt. Inmiddels zijn de 
waterputten nog preciezer gedateerd. Het hout is 
afkomstig van ruim veertig waterputten uit 
ongeveer 800 voor Christus tot ongeveer 1200 na 
Christus. De waterputten uit de IJzertijd, Romeinse 
tijd en de Middeleeuwen zijn opgegraven op de 
plek waar Huysackers; de nieuwste kern in de wijk 
Zilverackers gebouwd wordt. Er zijn ook enkele 
waterputten uit de achttiende en negentiende 
eeuw gevonden, sommigen opgebouwd uit 

plaggen met een houten wagenwiel op de bodem. 
De meeste waterputten hadden een houten 
bekisting. Het hout onder het grondwaterniveau 
was goed bewaard gebleven, het hout daarboven 
was in de loop van de eeuwen weggerot.  
 
Resultaat 
De inzendingen zijn heel uiteenlopend. 
Verschillende kunstenaars lieten zich inspireren 
door de tijd waaruit het door hen gebruikte hout 
komt of door het thema water. Bij sommige 
kunstwerken is het hout nog heel herkenbaar, bij 
andere minder. Ook zijn er verschillende andere 
(natuurlijke) materialen gebruikt zoals glas, steen, 
ijzer en keramiek. Bij het eindresultaat zijn 
houtsculpturen, relieken, sieraden, een drinkbeker, 
keukenmessen en een waterput.  

 
 
Expositie 
De entree voor het museum bedraagt 4 euro (on-
der de 18 jaar 2 euro). Museumjaarkaarthouders 
hebben gratis toegang. Het museum is geopend 
van woensdag tot en met zondag van 13 tot 17 
uur. Meer informatie op www.museumoudeslot.nl . 

http://www.museumoudeslot.nl/
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COLD CASES IN EINDHOVEN. 
 
 
Erfgoedwetgeving maakt het steeds lastiger voor 
vrijwilligers om zelfstandig archeologisch 
onderzoek te doen. Gelukkig bestaan er projecten 
die lang geleden “opgegraven”, maar door 
capaciteitsgebrek nooit uitgewerkt zijn. Landelijk 
wordt het aantal op 4000 geschat, maar door de 
grote inzet van vrijwiligers is dat in Eindhoven altijd 
gering geweest. Paul (Koppelman) is druk in de 
weer met aardewerkcomplexen van diverse 
opgravingen. Hermine (Rosulek), Gonnie (van de 
Moosdijk), Ine (Pulles) en Peter (Seinen) zijn nu 
druk bezig om het de Oude Toren projecten uit 
1999 uit te werken. Daarbij ligt het accent op het 
digitaliseren van het projectarchief: het inscannen 
van het papieren archief; het maken van 

overzichtslijsten van alle onderdelen van het 
archief; het maken van digitale 
opgravingstekeningen. Daarnaast moeten samen 
met Nico en Theo alle vondsten gedetermineerd 
en gedateerd worden. Als dat gebeurd is, ligt alle 
informatie klaar om netjes te rapporteren en weer 
een stukje geschiedenis van Woensel te schrijven. 
Wie zin heeft om mee te doen of eens mee wil 
kijken of dit een leuke activiteit voor haar of hem 
zou kunnen zijn, aarzel niet en schuif aan. 
Als het project helemaal afgerond is, ligt alweer 
een Helmondse opgraving te wachten. We zijn nog 
wel even bezig. 
 
Peter Seinen 

 
 
 
 
 

EXCURSIE ZONDAG 24 MAART 
 
 
Op een zonnige lenteochtend in maart 
verzamelden we ons voor het Erfgoedhuis voor 
een excursie naar Ulvenhout en Alphen. Herbert 
was toevallig in contact gekomen met leden van de 
‘Heemkundekring Paulus van Daesdonck’ uit 
Ulvenhout en had afgesproken dat we hun gaan 
bezoeken. Zodoende had hij een mooi programma 
gemaakt.  
Eerst reden we in verschillende auto’s naar het 
Sociaal Cultureel Centrum ‘De Pekhoeve’ in 
Ulvenhout. Dit is een gerestaureerde boerderij uit 

1595 waar de heemkundekring ons ontving. We 
kwamen ruim voor de afgesproken tijd aan en 
wandelde nog even het dorp in. Daar liepen we de 
in neogotische stijl gebouwde Sint Laurentiuskerk 
binnen. Onze kenner van bouwhistorie Jelle wist te 
vertellen dat men binnen de kerk goed de sporen 
ziet van de kerkrevolutie uit de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Vrijwel alle muren waren wit 
geschilderd en het altaar staat naar de gelovigen 
toe. Na deze uiteenzetting liepen we terug naar 
onze afspraak. Daar werden we ontvangen door 

enkele leden van de heemkunde-
kring. Binnen de hoeve kregen we 
een korte presentatie over de 
bezigheden van de heemkundekring 
en na de koffie een rondleiding. Rond 
11:30 uur liepen we naar het ‘Paulus 
Museum’ en kregen daar ook een 
rondleiding. Binnen waren spullen uit 
grootmoeders tijd te zien en een 
kleine collectie archeologische 
vondsten. Na een uur was het tijd 
voor de gereserveerde lunch in 
lunchroom ‘De Uitdaging’. In de 
voormalige pastorie verzorgen 
mensen met een beperking de lunch.  
We kregen in een hele kleine 
soepkommen de soep geserveerd en 
heerlijke belegde broodjes. Na 



 
 
 

12 
 

gezellig gekeuveld te hebben tijdens de lunch, 
reden we vlug weer verder naar Alphen. Daar had 
Herbert  afgesproken met leden van de 
‘Heemkundekring Carel de Roy’ op een weggetje. 
Vandaar uit liepen we naar de ringwal grafheuvel 
‘Kwaalburg’ uit de Bronstijd. Samen met de 
grafheuvel van Hoogeloon zijn dit de grootste 
grafheuvels in ons land. Na uitleg over de 
grafheuvel reden we door naar het ‘Oudheidkundig 
Streekmuseum’ in Alphen. Daar was een 
uitgebreide tentoonstelling te zien over de historie 
van de streek met  archeologische vondsten vanaf 

10.000 jaar voor christus tot aan 1000 jaar na 
christus. Aan de andere kant van het museum 
waren spullen te zien vanaf de middeleeuwen tot 
grootmoeders tijd. Zo rond 17 uur was het tijd om 
terug te rijden naar Eindhoven. Helaas had ik de 
pech dat de chauffeur een afslag mistte bij 
Eindhoven doordat we gezellig aan het praten 
waren. Ook bleek dat er een netstroomstoring was 
bij de NS. Daardoor kwam ik later dan gepland 
thuis. Niettemin vond ik het een leerzame dag 
 
Frank de Kleijn, foto Winnie van Vegchel 

 
 
 
 
 

STUDIEDAG NBAG: DRIEDUIZEND JAAR BEWONINGSGESCHIEDENIS 
VAN OOSTELIJK NOORD-BRABANT 
 
 
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem 
de archeologische Voorjaarsstudiedag op zondag 
14 april 2019. Het thema van de studiedag is: 
Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van 
oostelijk Noord-Brabant. 
 
Net voor kerst 2018 is de publicatie ‘Drieduizend 
jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-
Brabant: synthetiserend onderzoek naar locatie-
keuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr. 
en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onder-
zoek in het Maltatijdperk’ verschenen. Dit 
onderzoek maakt onderdeel uit van het project 
Oogst voor Malta dat in 2012 door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed is gestart. Een 
belangrijk doel van dit onderzoek was om de grote 
hoeveelheid data uit met name gravend 
archeologisch onderzoek in samenhang te 
presenteren en te interpreteren. De synthese van 
3000 jaar locatiekeuze en bewoningsdynamiek in 
oostelijk Noord-Brabant en Weert-Nederweert is 
gebaseerd op 850 Malta-rapporten over gravend 
archeologisch onderzoek uit de periode 1997-
2014. 

Uit de synthese wordt geconcludeerd dat in de 
onderzochte periode niet zonder meer sprake is 
van zwervende erven. In vrijwel alle perioden 
bestaan geclusterde erven en vaste bewoning. Het 
bewoningspatroon dat bekend is uit de ijzertijd 
loopt grotendeels in de vroeg-Romeinse tijd door. 
In de middeleeuwen hebben woonplaatsen op het 
platteland eeuwenlang op dezelfde plaats gelegen. 
Een belangrijke conclusie is ook dat 
landschappelijke factoren een veel minder 
evidente rol hebben gespeeld in locatiekeuze en 
bewoningsdynamiek dan eerder gedacht. Tijdens 
deze studiedag zullen de nieuwe inzichten aan u 
worden gepresenteerd door de diverse auteurs en 
is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Locatie: Erfgoedhuis Eindhoven 
Gasfabriek 2 
5613 CP Eindhoven 
 
De kosten bedragen € 25 per persoon, te betalen 
in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch 
(soep en broodjes) inbegrepen. In verband met de 
lunch is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk 8 april 
2019 aanmeldt via: nbgarcheologie@Gmail.com 

 
Het programma voor de dag is 
10.30 uur Opening studiedag in Erfgoedhuis - Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG 
10.40 uur  Inleiding op het Oogst voor Malta-project locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de late 

prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen in oostelijk Noord-Brabant –  
Eugene Ball, BAAC Archeologie en Bouwhistorie 

11.00 uur  Locatiekeuze en bewoning in oostelijk Noord-Brabant: bodemkundige inzichten uit Malta-
onderzoek - Leo Tebbens, BAAC Archeologie en Bouwhistorie 

11.40 uur  Het botanische landschap in oostelijk Noord-Brabant. Late prehistoriemiddeleeuwen –  

mailto:nbgarcheologie@Gmail.com
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Henk van Haaster, BIAX Consult 
12.10 uur  Lunch 
13.30 uur  Zwervende erven? Bewoning van het oostelijk Noord-Brabants zandgebied in de late 

prehistorie - Richard Jansen, Universiteit Leiden 
14.15 uur  De Romeinen in oostelijk Noord-Brabant: deel van een wereldrijk - Ria Berkvens, 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
15.00 uur  Pauze 
15.30 uur  Bewoning, landschap en samenleving in de middeleeuwen in oostelijk Noord-Brabant,  

500-1600 n.Chr.- Antoinette Huijbers, BAAC Archeologie en Bouwhistorie 
16.15 uur  Sluiting 
 
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem, 
tekent met vriendelijke groet, 
 
Peter van Nistelrooij, Voorzitter van het NBAG 
 
 
 
 
 

INFODAG ARCHEOLOGIE 2019  
Koud, warm, warm ... Veranderende prehistorische landschappen in het Scheldebekken en de Antwerpse 
Kempen  
 
Sinds enkele jaren, en zeker de laatste maanden, 
spreken we vrijwel dagelijks over het klimaat. 
Meestal koppelen we het aan veranderingen die 
we soms positief, soms negatief ervaren maar ons 
altijd licht verontrusten. Er lijkt iets niet te kloppen.  
 
Met de Infodag Archeologie 2019 duiken we 
radicaal in het verleden, naar het prehistorische 
landschap en de prehistorische mens in onze 
streken. In Noordwest-Europa hebben koude en 
warme periodes elkaar duizenden jaren lang 
opgevolgd. Het Scheldebekken en de Antwerpse 
Kempen ondergingen deze veranderingen 
natuurlijk ook. De gevolgen ervan voor het 
landschap, de mensen en de dieren waren dikwijls 
extreem.  
 
Recent onderzoek van enkele veensequenties die 
teruggaan tot de laatste ijstijd zijn de directe 
aanleiding om dit veranderende landschap 
centraal te plaatsen op de Infodag Archeologie 
2019. We starten met een globaal overzicht van 
deze evolutie en de aanwezigheid en de rol van de 
prehistorische mens hierin. Daarna zoomen we in 
op het veenonderzoek in de Opstalvallei in 
Stabroek en in het Landschap De Liereman in 
Oud-Turnhout. De buitenlandse kers op de taart is 

deze keer een bijdrage over het recent ontdekte 
laatglaciaal ‘oerbos van Leusden’ (Zuid-
Nederland).  
 

 
 
De Infodag wordt gehouden op 14 mei 2019 in 
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman - Oud-
Turnhout in België. De volledige uitnodiging en het 
lezingen- en excursieprogramma vindt u hier.  
 
Inschrijven voor deze gratis studiedag kan enkel 
digitaal via deze link, uiterlijk tot en met 5 mei. Het 
aantal plaatsen is beperkt. Wees er dus snel bij 

  

http://www.kempenskarakter.be/wp-content/uploads/2019/03/Infodag-Archeologie-2019_DEF.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKn4_gf5E0w90nzQqrlLFx0Iv4rTGNlZlP41_V0wBZT9Opog/viewform
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AFSCHEID VAN WERKGROEP SCHIJF 
 
 
Lange tijd hadden we als AVKP een ‘buitenpost’ in 
West Brabant, de AWN- AVKP Werkgroep Schijf, 
met Toon Naenen als voorzitter en drijvende 
kracht. De werkgroep koos voor aansluiting bij 
AVKP omdat er in West Brabant geen actieve 
AWN afdeling meer was en zij bij ons wel 
informatie en ondersteuning konden krijgen. Toon 
zelf is een actieve steentijdzoeker met een grote 
eigen collectie en veel kennis over de vroegste 
geschiedenis van West Brabant. Bijzonder is dat 
ze samen met enkele medebestuursleden en 
ouders een jeugdgroep hebben opgericht die 
regelmatig op woensdagmiddagen het veld in ging 
en zo vele nieuwe vondsten hebben gedaan. Er is 
veel Mesolithisch en ook wel laat Paleolithische 
gevonden. De geschiedenis van de regio werd 
duizenden jaren ouder. Ook bijzonder is dat ze hun 
vondsten tentoonstelden in een plaatselijk café en 
in de heemtuin. Ze wisten een breed publiek te 
bereiken. 
Naast de steentijd had ook de geschiedenis van de 
turfwinning hun aandacht en ze zorgden mede 
voor het vertellen van dat verhaal en behoud de 
nog zichtbare sporen daarvan in het landschap. 
Zeven door hen ontwikkelde cultuurhistorische 
fietstochten en een Steentijdwandeling zijn nog 
altijd beschikbaar en een groot succes. Als kleine 
werkgroep organiseerden ze enkele zeer 
succesvolle publieksactiviteiten bij de Nationale 
Archeologie Dagen, waarmee ze zelfs de 
landelijke pers haalden. 
De werkgroep gaat nu stoppen. De paar actieve 
bestuursleden, zoals Dineke Dekkers, zijn om 
verschillende reden weggevallen en er zijn geen 
opvolgers opgestaan. Wat ook meespeelt is dat ze 
steeds minder waardering en steun ondervonden 
van de gemeente. De beloofde financiële steun 
voor en het actief promoten van de fiets- en 
wandelroutes is niet van de grond gekomen, de 
werkgroep heeft alles uit eigen zak betaald en dat 
stopt een keer. Bij ruimtelijke plannen wordt 
archeologie door de gemeente het liefst 
genegeerd. 
 

Verder als AWN afdeling? 
De werkgroep Schijf stopt maar er is ook positief 
nieuws. Er blijkt nieuwe belangstelling voor 
archeologie in de regio. In Zundert is weer een 
AWN werkgroep gestart en bij een veldonderzoek, 
begeleidt door Toon Naenen, zijn tweemaal 
ijzertijd artefacten en tweemaal steentijd afslagen 
gevonden. Eind februari zijn een duizenden stuks 
steentijdvondsten uit Hoge Moer in Zundert, die 
vanaf 1985 op een zolder lagen, tevoorschijn 
gehaald voor nadere beoordeling, rapportage en 
melding bij de provincie. De eigenaar vertelde over 
zijn collectie tijdens de Nationale Archeologe 
Dagen 2018 bij de AWN stand in Tongelohuys in 
Roosendaal. Toon Naenen en Pieter Dijkstra gaan 
met deze collectie aan de slag en de eigenaar is 
erg blij dat er nu iets met zijn collectie wordt 
gedaan.  
Op meer plaatsen in West Brabant, zoals in Wouw, 
Wernhout, Oudenbosch, Hoogstraten, Roosendaal 
en Bergen op Zoom, lijkt er belangstelling voor 
veldonderzoek en excursies. Toon zelf stopt dus 
niet. Hij biedt zijn kennis en ervaring aan en is op 
zoek naar wat hij nog kan doen. Dat geldt niet 
alleen voor  archeologie, hij is ook actief voor 
cultuurhistorie, natuurbehoud en als zendamateur. 
Bij verschillende heemkundekringen heeft hij zijn 
verhaal kunnen doen. Het startpunt van de fiets- 
en wandelroutes wordt naar Roosendaal, naar 
erfgoedcentrum het Tongelohuys, verplaats. Zij 
willen meer aandacht gaan geven aan archeologie 
en met name steentijd.  
Toon hoopt op een heroprichting als AWN afdeling 
waarbij dan ook de activiteiten in Schijf weer 
onderdak kunnen vinden. West Brabant valt, 
zonder eigen bestuur, voorlopig onder AWN 
afdeling Zeeland. Die afdeling heeft zelf een klein 
bestuur, ze zullen echter wel, zo veel ze kunnen, 
nieuwe initiatieven in West Brabant steunen. 
Wij danken Toon voor het vele dat hij in West 
Brabant heeft gedaan en wensen hem veel succes 
bij deze nieuwe initiatieven. AVKP zal waar 
mogelijk ook zeker steun blijven bieden.  
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Jaarvergadering en plannen 2019 
Op 27 maart vond de jaarvergadering van AVKP 
plaats, ondanks dat het jaarverslag nog niet 
helemaal af is. Ellen van der Steen zat als 
vicevoorzitter de vergadering voor en Tonnie van 
de Rijdt kon gelukkig aanvullen vanuit de zaal. Na 
een welkom en het bespreken van het verslag, 
bracht Haro van Galen namens de kascontrole-
commissie kort verslag uit. Penningmeester Auke 
Langhout beantwoorde een paar vragen, waarna 
het financieel jaarverslag werd vastge-steld. Hij 
kreeg complimenten en is weer gedechargeerd. 
Ook de begroting voor 2019 is goedgekeurd.  
Tonnie van de Rijdt trad dit jaar af als voorzitter en 
Ellen van der Steen neemt het voorzitterschap 
over. Tonnie van de Rijdt blijft actief binnen het 
bestuur en de bestuurstaken zullen in onderling 
overleg binnen het bestuur worden herverdeeld. 
Zo ook de rol van vice-voorzitter. Tonnie van de 
Rijdt ontving een bescheiden bloemetje tijdens de 
avond (en nog een mooi boeket thuis, red.) 
 
Jelle Dekker vroeg hoe het staat met een aantal 
activiteiten uit 2018. De meeste zijn uitgevoerd en 
een aantal hebben we weer in onze plannen voor 
2019 opgenomen. 
In het najaar hebben we aan de wethouder onze 
beleidsvisie op het Erfgoedhuis overhandigd en 
toegelicht en vroegen hem naar een stip op de 
horizon. We hebben nu een document ontvangen 
met de doelen voor cultuurhistorie voor de 
komende collegeperiode, waarin ook de toekomst 
van het Erfgoedhuis is meegenomen. Vanuit AVKP 
gaan we hierop reageren en jullie daar over 
informeren.  
Uit de enquete is de behoefte aan kennis-
verbreding en ervaringsvergroting zichtbaar 
geworden. Dit heeft inmiddels geleid tot:  

 concrete plannen voor meerdere workshops 
over aspecten van veldwerk 

 gesprekken met verschillende partijen om 
meer veldwerk mogelijk te maken. Wat te 
combineren is met het behalen van het 
veiligheidscertificaat 

 De start van ‘cold cases’ en mogelijk van een 
basiscursus archeologie. 

De presentatie van de activiteiten van de 
werkgroepen staat voor 2019 op het programma.  
 
De vondstverwerking op woensdagavonden wordt 
meer projectmatig aangepakt. Momenteel loopt 
het project Neerstraat in Bakel.en project Oude 

Toren 1999 uit Eindhoven. De nieuwe projectaan-
pak met de betrokken vrijwilligers blijven we 
evalueren. Om meer mogelijkheden voor veld-
werk te creëren willen we tot afspraken zien te 
komen met een vijftal bedrijven om zelf mensen op 
te leiden in veldwerk op een stukje terrein. We 
wachten nu op hun de interne besluitvorming  
We willen de omgevingsvergunningen in 
Eindhoven meer actief volgen en bekijken of we 
waarnemingen kunnen doen of een eigen 
opgraving (bij vrijgegeven terrein). We willen 
ervaringen uit de regio bundelen en zo tot verdere 
versterking en uitbreiding te komen.  
We onderzoeken momenteel samen met RCE en 
professionals de mogelijkheid om te kunnen boren 
op terrein met een dubbelbestemming 
archeologie waar geen ontwikkelingen aan de 
orde zijn, zoals kasteelterreinen. Met een 
acceptabele regeling lijken de kansen reëel.  
 
Uit de enquete bleek men tevreden met de 
informatievoorziening (website, Actueel en de 
flitsen). De website bevat een actuele agenda met 
nieuws uit Eindhoven en uit de regio. Na peiling is 
er weinig animo voor een AVKP-facebookpagina.  
  
AVKP is er voor de regio. Daarnaast is Eindhoven 
één van de gemeenten van onze regio en zijn we 
hier ook de lokale archeologische werkgroep. Door 
concreet dingen te doen kunnen we regionale 
samenwerking versterken. Zoals bij het project 
Gemeenschapsarcheologie in het Groene 
Woud. Een internationaal onderzoeksproject naar 
Middeleeuwse dorpsvorming met Johan Verspay 
als projectleider (UvA en UvWest Bohemen). 
Bijzonder is dat bewoners zelf een actieve rol 
spelen. Een aantal heemkundekringen in de regio 
doet mee (Groene Woud) en als AVKP nemen we 
op twee manieren deel: samen met Ria Berkvens 
en Nico Arts in Woensel en AVKP is projectpartner 
en ondersteunt heemkundekringen bij de 
organisatie en het veldwerk. 
Het tweede project is Water verbindt Erfgoed 
(WaVE). Ontstaan uit een samenwerking tussen 
AVKP, het Erfgoedhuis en de Omgevingsdienst 
Zuid Oost Brabant (ODZOB) met veel 
activiteiten  tijdens de Nationale Archeologiedagen 
2017, samen met heemkundekringen en soms 
IVN. Het project heeft als doel de kennis over de 
invloed van het landschap en met name de 
beekdalen op de historische ontwikkeling van onze 
regio te vertellen met het thema water. Nevendoel 
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was om de regionale samenwerking te 
intensiveren en komend jaar diverse organisaties 
en projecten te verbinden en het Erfgoedhuis als 
regionaal kenniscentrum verder op de kaart te 
zetten. Ria Berkvens (ODZOB) is projectleider. 
Helaas draait het project momenteel op een laag 
pitje.  

Na de jaarvergadering bekeken we de interessante 
en leuke documentaire Over de Maas. Hij staat op 
internet, een aanrader. Daarna was de borrel met 
hapjes van de kooklcub weer smakelijk en gezellig.  
 
Ellen van der Steen  

 
  


