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ACTIVITEITENKALENDER 
 
JUNI 
Wo 19 Voorlichting opgraven met bedrijven 
Wo 26 Voorlichting opgraven met bedrijven 

(herhaling) zie ook pag 22 
Wo 26  Rondleiding tentoonstelling Oud Hout, 

museum ‘t Oude Slot, pag 12 
 
JULI 
6 en 7 CARE Liempde, zie pag 15.  
15-26 Vakantiesluiting overdag Erfgoedhuis, 

behalve wo-avond en bbq 
Vr 19 AVKP-BBQ 

SEPTEMBER 
Wo 4  Lezing Archeologische werkgroep 

Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch*  
Wo 11 Lezing en demonstratie 

vuursteenvondsten door Pieter Dijkstra, 
pag 16, 

Za 14 Start Basiscursus Archeologie, pag 11 
 
Over de activiteiten met:  
één ster*  wordt u nog geïnformeerd 
twee sterren** datum onder voorbehoud 

 

WIST U DAT... 
 
 

... u op 26 juni welkom bent bij het bezoek van tentoonstelling Oud Hout inmuseum ’t Oude Slot. Pg 12 

... WIMA druk bezig is met de laatste hand te leggen aan het boek 

... de Basiscursus Archeologie weer van start gaat, zie pag 11 

... er nog vrijwilligers worden gezocht voor CARE in Liempde voor 6 en 7 juli, zie pag 15. 

... het Erfgoedhuis overdag gesloten is van 15 tot 26 juli. Behalve op de woensdagavonden en tijdens 
    de BBQ op 19 juli. 
... u zich nog kunt aanmelden voor de reis naar Trier, pag 3.  
 

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

 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 Opgraven met bedrijven 26 Opgraven met bedrijven (hh) 3 10  

Do 20 27 en Rondleiding Oud Hout 4 11  

Vr 21 28 5 12  

Za 22 29 6 CARE Liempde 13

Zo 23 30 7 CARE Liempde 14

 Juli Juli/Augustus Augustus Augustus

Wk Wk Wk Wk

29 30 31 32

Ma 15 vakantiesluiting 22 vakantiesluiting 29 5

Di 16 vakantiesluiting 23 vakantiesluiting 30 6  

Wo 17 's avonds open 24 's avonds open 31 7  

Do 18 vakantiesluiting 25 vakantiesluiting 1 8  

Vr 19 BBQ 26 vakantiesluiting 2 9  

Za 20 vakantiesluiting 27 vakantiesluiting 3 10

Zo 21 vakantiesluiting 28 vakantiesluiting 4  11

 Augustus Augustus September September

Wk Wk Wk Wk

33 34 35 36

Ma 12 19 26 2

Di 13 20 27 3  

Wo 14 21 28 4 Lezing arch.wg. Den Bosch

Do 15 22 29 5  

Vr 16 23 Deadline AVKP-Actueel 30 6  

Za 17 24 31 7

Zo 18 25 1  8

 September September September Oktober

Wk Wk Wk Wk Maand vd Geschiedenis

37 38 39 40

Ma 9 16 23 30

Di 10 17 24 1  

Wo 11 Lezing en dem. Vuursteen 18 25 2  

Do 12 19 26 3  

Vr 13 20 27 4  

Za 14 OMD/ start basiscursus Arch. 21 28 5  

Zo 15 Open monumentendag 22 29  6  

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia

Vergaderingen Cursus Feesten & borrels Deadlines
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 

Lezingen 
4 september Archeol. werkgroep Den Bosch 
Op woensdag 4 september gaat Gert van Duren 
ons inleiden in de activiteiten van de Archeologisch 
Werkgroep van de Kring Vrienden van ’s-Herto-
genbosch.  
 
11 september Vuursteenvondsten 
Op woensdag 11 september geeft Pieter Dijkstra 
een lezing over vuursteenvondsten. De lezing 
wordt verluchtigd met een demonstratie 
vuursteenbewerken. Zie pag 16. 
 
Alle lezingen in het Erfgoedhuis Eindhoven 
beginnen om 20 uur. De lezingen zijn gratis en ook 
toegangelijk voor niet-leden. 

 
Excursies 
26 juni Rondleiding Oud Hout in ’t Oude Slot 
Namens de gemeente Veldhoven en Museum ’t 
Oude Slot te Veldhoven, zijn jullie van harte 
uitgenodigd om een rondleiding bij te wonen langs 
tientallen kunstwerken in het kader van de 
expositie Oud Hout, kunst met archeologisch hout. 
Zie pag 12 

8 – 10 november weerkend romeins Trier 
Er zijn nog plaatsen vrij voor een gezellig en 
leerzaam weekend in Trier en uitgebreid kennis te 
maken met het rijke Romeinse verleden van deze 
stad vol met UNESCO werelderfgoed monu-
menten. 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 
leden: Pim Hemels en Herbert Vorwerk, als 
chauffeur/reisleider, voor een schappelijke prijs 
worden aangeboden.Vertrek  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 in Actueel nr 79, pagina 8.  
 

Cursus 
Basiscursus Archeologie 
In september start weer een nieuwe basiscursus 
Archeologie. Lees meer op pagina 11. 

 
 
 
 

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  

 
Vakantiesluiting 
Het Erfgoedhuis is vanwege vakantie overdag 
gesloten van maandag 15 – vrijdag 26 juli. Het 
Erfgoedhuis is wel s‘avonds open op woensdag 
17 en 24 juli én vrijdagavond 19 juli (bbq). 
  
Hulpkaarten kadaster gered 
Sinds 1832 verzorgt het Kadaster in Nederland de 
precieze inmeting van de grenzen van alle perce-
len en de omtrekken van eventuele bebouwing. 
Wanneer een grens veranderde maakte het 
Kadaster een nieuwe plattegrond (een hulpkaart) 
die vervolgens werd verwerkt op de overzichts-
plattegrond. In 2011 kondigde het Kadaster dat het 
alle hulpkaarten had gescand en dat de originelen 
(totaal 2,2 km archief) zouden worden vernietigd. 
Andere archieven, waaronder de Regionaal Histo-
rische Centra in Nederland, protesteerden. Uitein-

delijk werden de hulpkaarten aangeboden aan de 
Rijksarchieven in alle provinciehoofdsteden, die ze 
bijna allemaal accepteerden. Op één na: die van 
’s-Hertogenbosch. Vervolgens werden ze in 
Noord-Brabant aangeboden aan gemeentelijke en 
regionale archieven. De stadsarchieven van onder 
andere Breda, Tilburg en Gemert hebben hun 
kadastrale hulpkaarten inmiddels opgenomen, 
maar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
(RHCe) wilde ze niet hebben. Vreemd eigenlijk 
want dit archief heeft nog ruimschoots plaats voor 
het bewaren van archieven. Gelukkig heeft de 
Heemkundekring de Drijehorninck van Nuenen 
meer verantwoording voor het verleden. Via deze 
heemkundekring zijn de kaarten van Eindhoven 
naar het Erfgoedhuis van Eindhoven overgebracht. 
Daar zijn ze nu opgeslagen in de archiefruimte. 
Daar worden meer archieven bewaard die eigenlijk 

http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
http://www.archeohotspots.nl/
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in het RHCe thuis horen, maar daar zijn gewei-
gerd. Wie weet wordt het RHCe ooit weer een 
archief met passie.  
 
Eerste Erfgoedcafé Eindhoven 
Woensdagmiddag 22 mei vond in het Erfgoedhuis 
het eerste Erfgoedcafé plaats. Aanwezig waren 
vertegenwoordigers van het Erfgoedteam van de 
gemeente, Stichting Eindhoven in Beeld, het Eind-
hoven Museum, de Henri van Abbe Stichting, het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en de 
Stichting Wederopbouw.  
 
Voorgeschiedenis  
Het Erfgoedcafé komt voort uit het onderzoek in 
2017 naar de toekomst van het Erfgoedhuis. Dat 
leidde tot het voorstel een Erfgoedplatform te 
vormen o.a. voor gezamenlijke beleidsvoorberei-
ding en afstemming. Het platform is destijds niet 
van de grond gekomen, de deelnemende organi-
saties vonden het niet haalbaar. Nu is gekozen om 
klein te beginnen: vertellen wat ieder doet, elkaar 
leren kennen en zo waar mogelijk activiteiten 
onderling afstemmen of samen doen. Dat heeft de 
naam Erfgoedcafé gekregen en staat los van het 
vraagstuk over de toekomst van het erfgoedhuis. 
 
Het programma 22 mei 
Laura Bertels, specialist erfgoed bij de gemeente, 
organiseerde het eerste café en leidde de bijeen-
komst. Als eerste presenteerde Nico Arts de 
plannen voor de tentoonstelling over de bevrijding 
75 jaar geleden, van 31 augustus tot 10 mei te 
houden in het van Abbemuseum. Een van de 
onderdelen zijn voorwerpen met bijbehorende 
verhalen van inwoners. Een oproep heeft interes-
sant materiaal opgeleverd. Aanwezigen vulden 
eigen activiteiten aan. Bauke Hüsken vertelt dat er 
een boek gaat verschijnen over de bevrijding van 
Woensel. Eindhoven in Beeld meldt dat hun 
expositiegroep ook bezig is met een tentoon-
stelling over 75 jaar bevrijding. Daarna vertelden 
Arie Heesterbeek en Peter Termeer over de 
plannen voor ‘100 jaar Groot Eindhoven - 1920-
2020’. Er komen een expo in het Veemgebouw, 
een boek en door de stad heen presentaties als 
’Museum in de Stad’ door Eindhoven Museum.  
Het is de bedoeling dat organisaties en bewoners 
gedurende het hele jaar zelf ideeën inbrengen en 
activiteiten organiseren. Het moet volgens Arie 
Heesterbeek geen feestje van de gemeente 
worden, activiteiten dienen van onderop te komen. 
De gemeente levert de slogan, de coördinatie en 
het enthousiasme. Een website is in de maak en er 
gaat contact gelegd worden met het Eindhovens 
Dagblad. Ze willen heel graag dat de krant dit 

oppakt. De overkoepelend slogan is ‘Eer gisteren –
Vier vandaag – Maak morgen’. 
De aanwezigen zetten vooral vraagtekens bij de 
rol van de gemeente. Die faciliteert eigenlijk alleen, 
moet die niet meer regie houden? Als er allerlei 
ideeën van onderop komen, wie gaat dat dan 
verder in goede banen leiden, die kennis (en 
budget) zit er bij de basis niet. Men vindt eigenlijk 
schandalig dat de gemeente dit met ‘een fooi’ 
moet/wil organiseren. Arie en Peter antwoorden 
dat ze tòch willen dat het van onderop georgani-
seerd wordt. Ze zijn al met diverse clubs in ge-
sprek zoals de Sportraad en Broet. De Lukas 
beroepsopleiding zou er ook heel goed in kunnen 
passen. De deelnemers doen nog enkele sugges-
ties. Moet er geen link worden gelegd met de 
gewenste annexaties nu? Bij ‘Maak Morgen’ kan 
gewezen wordt op de expats in de stad met een 
koppeling naar de grote import van mensen 100 
jaar geleden. Geopperd wordt dat het stadje 
Eindhoven niet centraal moet staan. Er zou juist 
veel aandacht aan de radialen en de dorpen be-
steed moeten worden. Laura meldt dat de nieuwe 
lichting Erfgoedbordjes juist bij de oude raadhuizen 
van de voormalige dorpen worden geplaatst. Na 
afspraken over het vervolg sluit het formele deel. 
Bij de borrel daarna wisselen de aanwezigen 
informatie uit en worden afspraken gemaakt. 
 
Het vervolg 
Het Erfgoedcafé zal tweemaal per jaar plaats-
vinden, de organisatoren wisselen per keer, inclu-
sief de voorzitter. Ook de locatie kan wisselen, het 
Erfgoedhuis en de RHCE zijn beschikbaar. De 
gemeente verzorgt de uitnodigingen. De Henri van 
Abbe Stichting zal samen met AVKP de volgende 
bijeenkomst (jan’2020) organiseren. Als onderwerp 
stelt Nico Arts de nieuwe archeologische waarden-
kaart voor, eventueel in combinatie met de cultuur-
historische kaart. In aanvulling daarop, Jos en 
Bauke Hüsken brengen in 2020 een boek uit over 
500 jaar cartografie over Eindhoven. Verzocht 
wordt de bijeenkomst korter te houden, bijvoor-
beeld twee uur aan het einde van de middag.  
Er komt een gezamenlijke kalender voor alle 
publieksgerichte activiteiten op de gemeentelijke 
site van het Erfgoedhuis. Alle deelnemers melden 
hun activiteiten bij Laura. Er moet aanvullend wel 
actie worden ondernomen om die site ook bij het 
publiek bekend te maken. Het aantal erfgoed-
instanties dat deel neemt kan gaande weg worden 
uitgebreid. Gedacht word aan Groendomein, 
Stichting Eindhovense Boerderijen, de Eindho-
vense Bibliotheek, Woningcorporaties, Architec-
tuurcentrum, het Daf- en het Philips-museum. Zij 
zullen de volgende keer worden uitgenodigd. 
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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 Mei 2019 

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

Archol Augustus -.. 2019 

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

Beek en Donk – Goorloop Hoge Regt 
(proefsleuven) 

?? 2019 

Eindhoven – Uitbreiding stadhuis (opgraving) BAAC Mei 2019 

Mierlo – Burg. Termeerstraat (proefsleuven) ?? 2019 

Hapert – MFA (proefsleuven) BAAC 2019 

Best – Veldweg (opgraving) Econsultancy 2019 

Budel – De Kleine Wereld (opgraving) ?? 2019 

Middelbeers – herinrichting dorpshart 
(archeologische begeleiding) 

VUhbs Mei - .. 2019 

Someren – Houtbroekstraat 8 (proefsleuven) Econsultancy? 2019 

Budel – Cranendoncklaan 92 (proefsleuven) ?? 2019 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2019 

Deurne – Derpsestraat (proefsleuven) ?? 2019 

Nuenen-West fase 2 (proefsleuven) ?? 2019 

Leende - Julianastraat 25 (proefsleuven en 
archeologische begeleiding) 

?? 2019 

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

?? 2019 

Hoogeloon – Akkerstraat-Hoofdstraat (opgraving) ?? 2019 

Hapert –Steenakkers (archeologisch begeleiding) RAAP? Zomer 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) 

Antea Mei-juni 2019 

Valkenswaard – Kromstraat (opgraving) Transect? 2019 

Deurne – Kleine Bottel (proefsleuven) ?? 2019 

Dommelen – Bergstraat 54-60 (proefsleuven) ?? 2019 

Maarheeze – Vogelsberg (proefsleuven) ?? 2019 

Reusel – Wilhelminalaan 71-75 (proefsleuven) ?? 2019 

Netersel – Latestraat (proefsleuven) ?? 2019 

Budel – Airpark gasleiding (archeologische 
begeleiding) 

?? 2019 

Eersel/Bergeijk – Diepveldenweg (proefsleuven 
met doorstart opgraving) 

?? 2019 

Hulsel – Kanten (proefsleuven) ?? 2019 

 
 
 



 
 
 

6 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Aalst – Prunellalaan/Gestelsestraat 
Tussen 30 oktober 2018 en 8 april 2019 heeft 
Econsultancy een proefsleuvenonderzoek, deels 
variant archeologische begeleiding, met doorstart 
naar opgraving uitgevoerd in het plangebied 
Prunellalaan te Aalst. De aanleiding tot het 
archeologisch onderzoek is de herontwikkeling van 
het plangebied waarbij een deel van de grond 
moest worden gesaneerd. In totaal is er bijna 
3.000 m² onderzocht. 
 

 
Coupe door een van de plaggen waterputten aan de 
Prunellalaan 

 
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn in totaal 
183 sporen aangetroffen. De oudste sporen en 
vondsten die op het terrein zijn aangetroffen 
betreffen de vondst van een Romeinse munt in het 
zuidwesten van het terrein en een kuil in het 
midden van het terrein, die op basis van de vondst 
van een fragment proto-steengoed in de 13e eeuw 
wordt gedateerd. De meeste sporen betreffen 
echter bewoning vanuit de Nieuwe tijd. Het 
archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het 
plangebied behoort tot de historische kern van 
Aalst vanaf waarschijnlijk de zestiende eeuw. 
Vanaf die periode zijn er meerdere huisplatte-
gronden, waterputten en andere sporen en 
vondsten op het erf aanwezig. Aanvankelijk betreft 
het zeer waarschijnlijk een enkele huisplattegrond 
met bijbehorende erfsporen. Vanaf de achttiende 
eeuw wordt de bewoning georiënteerd aan de 
Gestelsestraat en zien we een verdeling van het 
perceel in drie erven. 
De structuren uit de periode 1500 - 1650 betreffen 
een tweetal huisplattegronden, een greppel en een 
waterput. Zeven structuren dateren tussen 1650 
en 1800. Het betreft een drietal huisplattegronden, 

drie bijgebouwen en twee perceleringsgreppels. 
De volgende periode, die waarschijnlijk start in de 
18e eeuw, en het duidelijkst zichtbaar is op de 
kadastrale minuut van 1832, kenmerkt zich door 
een drastische verandering in de structuur van de 
nederzetting. De perceelsscheidingen worden 
oost-west georiënteerd en bakenen een drietal 
erven af die aan de Gestelsestraat liggen. Op de 
topografische kaarten daterend tussen 1900 en 
1950 is de perceelsinrichting hetzelfde als op de 
kaart van 1832. Ook hier kunnen drie structuren 
worden onderscheiden. De fabriek die in de jaren 
‘50 van de 20e eeuw is gebouwd heeft tot slot over 
het hele terrein veel sporen achtergelaten. Het 
varieert van muren, poeren en uitbraaksleuven van 
de funderingen tot kabel- en leidingsleuven. 
Er zijn 987 vondsten aangetroffen, 18 monsters 
genomen en 14 houtskoolmonsters verzameld. Het 
gaat om 682 stuks aardewerk, 54 glazen objecten, 
bouwmateriaal, 2 fragmenten leer, 13 stuks dierlijk 
bot, 10 stuks natuursteen, 23 fragmenten hout en 
93 metalen voorwerpen. Een opvallend complex is 
afvalkuil S393. Deze afvalkuil dateert tussen 1500 
en 1650 en bevat naast grote hoeveelheden 
aardewerk ook veel metaal en twee brillenglazen. 
 

Bodem als inspiratie voor kleur binnenstad 
Eindhoven 
De huidige bestrating in de binnenstad van 
Eindhoven voldoet niet meer. Deze is 25 jaar oud 
en zal worden vervangen. De planning is medio dit 
jaar een keuze te maken voor de aard van de 
nieuwe bestrating. 
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Stedenbouwkundige Tom van Tuijn en land-
schapsontwerper Nanou Jacobs laten zich daarbij 
inspireren op de bodem van de stad. Daartoe zijn 
in februari samen met de Eindhovense stads-
archeoloog grondboringen uitgevoerd in een beek-
dal, in een plaggendek en in een dekzandrug. 
Omdat het in dit geval niet om archeologisch 
onderzoek ging hoefde er geen Programma van 
Eisen te worden geschreven(!). De boringen lever-
den een palet aan kleuren, materialen en texturen 
op. Het is de bedoeling dat deze mede bepalend 
zullen zijn voor de nieuwe bestrating.  
 

De geschiedenis van de Donk te Vessem blijft 
goed verborgen 
Het buurtschap de Donk te Vessem bestaat uit een 
tiental huizen, allemaal voormalige boerderijen, die 
al lange tijd een besloten buurtschap vormen. 
Deze woonkern is ooit ontstaan op een langgerek-
te noord-zuid lopende hoogte in het landschap. 
Deze hoogte die parallel aan de Kleine Beerze 
loopt, vormde samen met de omringende gronden 
een vruchtbaar akkergebied en de lager gelegen 
hooilanden langs de Kleine Beerze leverden voor 
de inwoners hooi op voor het vee. Een veelzeg-
gend toponiem ter plaatse is de Spekdonken. De 
bewoning op de Donk en op het iets noordelijker 
gelegen Meerven moet gezien de vruchtbaarheid 
van de grond  dateren uit een lang verleden. In de 
Bossche protocollen wordt in 1397 gewag gemaakt 
van het goed “ter Donc” dat toebehoorde aan de 
orde van de Wilhelmieten in het klooster Porta 
Caeli. Het verhaal van de aanwezigheid van een 
versterkt huis “ter Donc” leefde nog lang door in 
het collectief geheugen van de bewoners. Zware 
fundamenten onder een van de boerderijen en 
onderaardse vluchtgangen zouden het bewijs 
vormen. Dit laatste is evenwel nooit bewezen en 
hoort wellicht tot het rijk der fabelen. Dat het 
gebied rond de Donk al eeuwenlang intensief is 
gebruikt, lijkt zonder twijfel. 
Jarenlang werd er op de Donk weinig gebouwd, 
totdat een actieve stedenbouwkundige vond, dat 
dit maar eens moest veranderen. Hij wilde de oude 
boerderijen omringen door een ring van landhuizen 
die aan buitenstaanders verkocht zouden moeten 
worden. Zijn plan werd overgenomen door het 
gemeentebestuur van Eersel. Het saneren van een 
oude boerderij met een aantal stallen vormde het 
begin, waarbij in het kader van de regeling “Ruimte 
voor ruimte” en vijftal huizen gebouwd zouden 
worden. Deze ontwikkeling kwam op gang aan de 
oostzijde van het buurtschap. Het terrein loopt 
daar vanaf de doorgaande weg glooiend af naar 
het dal van de Kleine Beerze. 

Vanuit de Hooge Dorpen werd contact opgenomen 
met de gemeente Eersel toen een schaafmachine 
de hoge toppen in de akkers aan het egaliseren 
was. Er volgde een verbod op verdere graafactivi-
teiten in het gebied. Aeres Milieu voerde een 
archeologisch bureau- en verkennend veldonder-
zoek uit, later gevolgd door een proefsleuven-
onderzoek op de toekomstige bouwpercelen. Er 
werden sporen en vondsten aangetroffen die 
wezen op menselijke activiteit in de Steentijd, de 
IJzertijd en de Middeleeuwen.  
 

 
 
Het ging om vuursteen uit het Laat-Paleolithicum 
of Mesolithicum, fragmenten handgevormd 
aardewerk uit de late Bronstijd tot de midden-late 
IJzertijd en fragmenten aardewerk uit de 13

de
-15

de
 

eeuw. Het niveau waarop de sporen waren aang-
etroffen was bijzonder ondiep, soms niet dieper 
dan 30 cm. Hier en daar waren verstoringen 
zichtbaar door het ploegen. De veelheid en diversi-
teit van de sporen wettigde echter maar een 
conclusie: Een uitgebreid onderzoek is nodig om 
alles goed te onderzoeken. Er kwam echter geen 
uitgebreid onderzoek maar een second opinion 
beschrijving van een andere opgravingsmaat-
schappij, Econsultancy, die gebaseerd was op 
opgravingsfoto’s en –tekeningen van Aeres Milieu 
zonder de vondsten bij deze analyse te betrekken. 



 
 
 

8 

De waardering van sporen en vondsten was 
daarbij laag, zo laag dat de regio-archeoloog een 
krachtig tegengeluid moest laten horen via een 
eigen rapport dat een aantal conclusies van 
Econsultancy onderuit haalde. Inmiddels waren er 
ook geluiden dat de opdrachtgever, geconfron-
teerd met de kosten, af zou zien van het bouwen 
op 3 van de 5 kavels. Dat betekende dat een 
grootschalige opgraving op de Donk niet meer 
mogelijk zou zijn. Er werd besloten het onderzoek 
te beperken tot een proefput per perceel. Econsul-
tancy voerde  twee kleine onderzoeken uit die 
telkens voorbij waren als ik bij de (dichtgegooide) 
put arriveerde. Het eerste onderzoek sloot goed 
aan bij het proefonderzoek van Aeres Milieu, het 
tweede gaf een totaal verstoord opgravingsvlak te 
zien. De lezer mag zelf concluderen wat er 
intussen gebeurd was. Kortgeleden was er een 
derde 1-daagse opgraving op de Donk nu uitge-
voerd door de Herman Brunstring Stichting uit 
Amsterdam. Twee meer noordelijk gelegen perce-
len zouden onderzocht zijn. Naar het doel en naar 
de resultaten van dit onderzoek blijft het voorlopig 
gissen. Ook de regio-archeoloog was niet op de 
hoogte van deze actie. 
 
De eindconclusie bij het onderzoek op de Donk 
kan niet anders zijn, dan dat de gemeente Eersel 
het niet zo nauw neemt met de erfgoedveror-
dening. Zo laat het initiatief voor het onderzoek 
aan de bewoners en grijpt niet corrigerend in als 
dat nodig is. Vanuit deze ongerustheid heeft het 
bestuur van heemkundevereniging De Hooge 
Dorpen een brief geschreven naar het college van 
B. en W. en de raad van de gemeente Eersel, 
waarin het aandringt tot een verbetering van de 
procedure. Het tijdig informeren van de opdracht-
gever over het cultureel erfgoed in de bodem, het 
inschakelen van de regio-archeoloog voor advies 
en begeleiding en het evalueren van het erfgoed-
beleid met de andere Kempengemeentes zijn de 
hoofdpunten. Wij zijn benieuwd of onze bestuur-
ders de handschoen opnemen. 
Mat Theunissen 

 
Meerdere waterputten op een plein in Vinkel 
Zoals elders in dit nummer al vermeldt wordt er op 
dit moment een opgraving in Vinkel uitgevoerd. 
Het gaat hier om een nederzetting uit de IJzertijd/ 
Romeinse tijd. Om meerdere redenen is dit een 
opvallende opgraving, aangezien het lijkt alsof er 
sprake is van dorpsvorming (er zijn twee tegenover 
elkaar liggende rijen huizen) met een open ruimte 
ertussen. Het wekt de indruk alsof er een pleintje is 
gevormd waar ook een put aanwezig is.Meerdere 
leden van de AVKP hebben hier al meegedaan, 

evenals leden van de heem-kundekring in 
Berlicum die we over deze mogelijk-heid 
informeerden. 
Er zijn tot nu toe meer dan 16 huisplattegronden 
zichtbaar geworden alsmede meerdere waterput-
ten (zie foto), water- en afvalkuilen. De hoeveel-
heid vondsten is laag, zowel van scherven als 
metaal. Naast het inlandse materiaal is er ook een 
scherf terra sigilata en een scherf terra nigra 
gevonden. 
De waterput in 
het midden van 
wat een pleintje 
lijkt, is misschien 
wel uniek voor 
Nederland. Voor 
zover nu bekend 
is dit niet eerder 
in Nederland 
gezien. De put 
wordt op 3 juni 
aangepakt, dus 
AVKP-leden die 
die dag meedoen 
staan er met hun 
neus bovenop. 

 
 
De mogelijkheid om aan deze opgraving mee te 
doen ontstond door het recente overleg met 
VUhbs in het kader van gestructureerder samen-
werken, waardoor we hier meteen aan de slag 
konden. 
 
Steentijdcomplex in Asten 
Overigens is een ander voorbeeld van dit soort 
samenwerking het steentijdcomplex in Asten, waar 
wij (AVKP) in overleg met Xavier van Dijk van 
RAAP de gehele site hebben opgegraven en ook 
gaan uitwerken. Het lijkt hier te gaan om een 
kleine Ahrensberg site met 499 stuks vuursteen en 
verder ook wat verbrand bot en houtskool.  
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Waarschijnlijk kan het bot gedateerd worden door 
een subsidie van de provincie, waardoor een 
absolute datering van deze site mogelijk is. Nu 
maar hopen dat de uitkomst in de pas loopt met de 
verwachting.In de loop van september wordt door 
de Werkgroep Steentijd Brabant van de AVKP 
begonnen met het uitwerken van deze site in het 
Erfgoedhuis. De opzet om onze opgravings-
activiteiten weer nieuw leven in te blazen lijken dus 
een goede start te hebben gekregen. 
Ruud Hemelaar 

Toezichthouden bij de opwaardering Riet-
hovensedijk/Mr. Pankenstraat in Bergeijk 
In tegenstelling tot andere opdrachtgevers heb ik 
alleen maar duidelijke en betrokken medewerkers 
van de firma Heijmans ontmoet. Zij waren kennelijk 
ook duidelijk begaan met de archeologie en waren 
bijzonder alert op kenmerken van bijzonderheden 
in de grond. Ze bewaarden zelfs een muuranker, 
dat ze vonden in het zand, wat van elders werd 
aangevoerd. 

In het gat dat gemaakt is om de stroomvoorziening 
voor Bruns aan te leggen is een mysterieus vaasje 
gevonden. Populair gezegd; te klein voor een 
tafellaken en te groot voor een servet. Onze 
archeoloog Nico Arts verdenkt het ervan dat het 
een fake-vaasje (?) is; hij wil het wel eens zien!     
Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

Soms was het een echt zwembad! 
 

 
De geheimzinnige lagen bouwpuin, gevonden op 3 
plaatsen. Bleek toch gestort puin te zijn, niet van een 
oude boerderij of zo. 
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De grondlagen die zichtbaar waren. Voor de kenner heel 
bijzonder! Kennen jullie ‘zilverzand’? Zilvermeer in 
België? Dat was het! Zilverzand is zeer fijn zand, bestaat 
voor 99,6 %uit kwarts en is wit van kleur. Het gele 
pakket onder het witte zand is ook zilverzand dat 
omgeven is door een laagje ijzeroxide. 
Zilverzand is in onze omgeving ontstaat zo’n 23 tot 2,6 
miljoen jaar geleden. Respect voor de ouderdom dus! 

 
Tot slot wil ik de medewerkers van de firma 
Heijmans en de onderaannemers prijzen en 
bedanken voor de prettige samenwerking. Dit was 
geweldig en een goed voorbeeld voor toekomstige 
begeleidingen. Voor mij was het een eer om met 
zo’n betrokken mensen te werken! Pluim op de 

hoed of een veer in de k**t, wat je maar wilt. Ik 
hoop jullie elders nog eens te ontmoeten!  

De oude weverij De Ploeg (ontwerp van architect 
Rietveld) is nu het domein van BRUNS, een bedrijf dat 
inrichtingen maakt. TIP (de vroegere VVV), de 
Experimenta in Heilbronn en de Fruitbelevingscentrum 
Stroopfabriek in Borgloon, het Anna Frankhuis, 
Diamantmuseum Antwerpen en het Rijksmuseum 
Boerhave  en nog heel veel andere, allemaal 
inrichtingen om je ogen uit te kijken. 

Toi, toi, toi!  
Theo van der Vleuten 
AVKP Veldwerkcoördinator 

 
 
 
 
 

COLD-CASES:  
 
 

 

Het project “Oude Toren 1999” loopt goed. 
Hermine, Gonnie, Ine en Peter zijn druk bezig. Het 
archief is gedigitaliseerd en wordt uitgewerkt in 
overzichten en tekeningen.  
 
De vondsten worden gedetermineerd samen met 
Nico en Theo… nuttig en leerzaam werk… Over 
een paar weken gaan we alle gegevens in een 
rapport vatten. Afsluitend willen we de resultaten 
presenteren aan onze leden.  
 
En dan…. Dan wacht het volgende project…. Theo 
heeft al een project uit Helmond… 
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BASISCURSUS ARCHEOLOGIE GAAT WEER VAN START 
 
 
Komend winterseizoen 2019-2020 start de Archeo-
logische Vereniging Kempen en Peelland (AVKP) 
weer met een Basiscursus Archeologie. Die zal 
doorgang vinden bij 15 definitieve inschrijvingen. 
De aanmelders van afgelopen jaar zijn persoonlijk 
benaderd met de vraag of zij nog steeds interesse 
hebben. Verder staat deelname voor iedereen 
open met belangstelling voor Archeologie.  
Het complete cursusrooster kun je bekijken door 
hier te klikken.  Mocht je ook interesse hebben 
meld je dan direct aan met het AVKP 
inschrijfformulier, dat ook op de AVKP website te 
vinden is. 
 
Nadere gegevens: 

 Het betreft de “Basiscursus Archeologie 3.0”; 

 het maximale aantal deelnemers is 25;  

 op 1 september 2019 sluit de inschrijftermijn; of 
zodra het maximale aantal is bereikt;  

 inschrijvers krijgen dan definitief bericht  van 
doorgang. 

 iedereen met interesse in archeologie vanaf 16 
jaar kan deelnemen; 

 deze nieuwe cursus bestaat uit 10 theorie 
lessen en een 4 tal praktijk bijeenkomsten; 

 uitvoeringsperiode is van september 2019 tot 
en met februari 2020 volgens het rooster; 

 frequentie is om de 14 dagen; 

 in vakantieperioden is er geen les; 

 theorielessen op zaterdagochtenden van 9:30 
uur tot 12:00 uur; 

 de 4 praktijklessen worden zoveel mogelijk 
aansluitend uitgevoerd op de zaterdagmiddag; 

 de deelnameprijs bedraagt € 125,00 voor AVKP 
leden; 

 niet leden betalen € 55,00 extra d.w.z. een jaar 
AWN-AVKP lidmaatschap; 

 het rooster met globale inhoud is bijgevoegd; 

 eventuele roosterwijzigingen worden tijdig 
doorgegeven; 

 de cursus volgt het hele archeologische proces: 
“van vooronderzoek tot publicatie”; 

 de leslocatie: Erfgoedhuis, AVKP in Eindhoven; 

 inschrijven via secretariaat AVKP voor 1 
september 2019: awnafdeling23@gmail.com  

 voor vragen kun je terecht op onderstaande 
Email adressen of op de woensdagavonden.  

 
Vriendelijke groet, 
 
Herbert Vorwerk  havorwerk@gmail.com 
Ruud Hemelaar  ruudhemelaar@hccnet.nl 

 
 
 
 
 

MIJN ARCHEOLOGIE INTERESSE  
 
 
Interesse in Archeologie, die was er bij mij niet 
meteen, ik heb als het ware een omweg gemaakt. 
Het begon bij mijn Opa die woonde bij ons thuis in, 
en nam mij mee met wandelingen door heel 
Eindhoven. Ik ben namelijk van mijn hele familie 
de eerste Eindhovenaar. Mijn Opa kwam uit 
Nijmegen dus in de stad daar gebeurde het.  
Later kwam ik in de 5e klas lagere school nu groep 
7, deze leraar vertelde heel beeldend over allerlei 
geschiedenis en ook over WO 2. Ik dacht dat ken 
ik, ik heb een familie die alle facetten van de 
oorlog heeft meegemaakt, zoals bombardementen, 
concentratiekampen, mee gedaan als soldaten in 
Nederland, Duitsland Partizaan, als Geallieerde en 
gevlucht persoon.  
 

Na de opgraving in Acht in 1997-1998 van een 
Romeins grafveld, ben ik toch maar even naar de 
lezing en tentoonstelling geweest. Daar ontmoete 
ik Willemien van de Wijdeven en Nico Arts. Die zei 
als je het echt leuk vind, dan kun je je wel opgeven 
als vrijwillger. Dat heb ik toen gedaan. Later kreeg 
ik op 1 april 1998 een uitnodiging van Nico om  
een ochtend op de opgraving te komen. 
Ik ben toch maar gegaan (tja 1 april) en ben tot 
heden gebleven. Als iets je pakt dan blijf je. 
 
Ik zou het leuk vinden als de volgende schrijver 
bijvoorbeeld Lenneke is, die metaal restaureert of 
Kees van Dijk met grijs aardewerk. 
 
Elly Lokken 
 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/wp-content/uploads/2019/04/ROOSTER-2019-2020.pdf
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/wp-content/uploads/2019/04/Inschrijfformulier-2019-2020.pdf
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/wp-content/uploads/2019/04/Inschrijfformulier-2019-2020.pdf
mailto:awnafdeling23@gmail.com
mailto:havorwerk@gmail.com
mailto:ruudhemelaar@hccnet.nl


 
 
 

12 

UITNODIGING RONDLEIDING EXPOSITIE  
OUD HOUT 
 
Beste AVKP-ers, 
 
Namens de gemeente Veldhoven en Museum ’t 
Oude Slot te Veldhoven, zijn jullie van harte 
uitgenodigd om een rondleiding bij te wonen langs 
tientallen kunstwerken in het kader van de 
expositie Oud Hout, kunst met archeologisch hout. 
De tentoonstelling is op 28 april geopend en is een 
groot succes.  

  
 
Ruim 80 kunstobjecten gemaakt van hout van 
waterputten, opgegraven op de Huysackers te 
Veldhoven zijn er te bewonderen. Verschillende 
leden van de AVKP hebben zich ingezet om deze 
expo tot een succes te maken. Sommigen hebben 
zelfs een kunstwerk gemaakt!  
 

 
Museum directeur Hans Sonnemans zorgt er voor 
dat het museum open is. 
 
Wat? Oud Hout, kunst met archeologisch hout 
Waar? Museum ’t Oude Slot aan Hemelijken 

6 te Veldhoven 
Wanneer? Woensdagavond 26 juni (ca 19.30 – 

21.00 u) 
Wie? Fokko Kortlang leidt jullie rond. 
Entrée? Wordt betaald, maar iedereen die een 

museumjaarkaart heeft: graag 
meenemen. 

(Consumpties naderhand voor eigen rekening) 

 
 
 
 

SEM PETERS 1978-2019 
 
 
Een droevig bericht. Vrijdag 26 april stapte archeo-
loog Sem Peters uit het leven. Sem was een 
vriendelijke en rustig ogende man. Hij groeide op 
in Sint-Oedenrode, studeerde middeleeuwse 
archeologie aan de Universiteit van Amsterdam 
(1996-2004), werkte daarna tot eind 2014 bij 
BAAC (’s-Hertogenbosch) en vanaf 2015 als een 
van de stadsarcheologen van de gemeente 
Haarlem. Hij verrichte opgravingen in onder meer 
Gagelbosch (Eindhoven), Moerenburg (Tilburg), de 
woning van de graven van Rode in zijn geboorte-
plaats Sint-Oedenrode en in de Sint-Bavokerk te 
Haarlem. Samen met AVKP leden deed hij een 
booronderzoek op de Odiliaberg, tevens praktijk-

cursus voor de 
deelnemers. In 
februari 2016 
ontving hij leden 
van de Archeo-
logische Vereni-
ging Kempen- 
en Peelland op 
de opgraving in de Sint-Bavo. Hij was mede-auteur 
van boe-ken over de archeologie van Helmond 
(2015) en Rode (2016). Ook had hij plannen voor 
een proefschrift over het kasteel van Rode in Sint-
Oedenrode. Sem laat zijn vrouw en twee 
dochtertjes achter.  
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CARE, GEMEENSCHAPSARCHEOLOGIE IN HET GROENE WOUD 
 
 
CARE staat voor: Community Archeo-logy in Rural 
Environments en wordtgeorganiseerd door archeo-
logen van de Universiteit van Amsterdam. Doel is 
de bewonings-geschiedenis van buurtschappen in 
kaart te brengen. Dit kan niet zonder de hulp en 
medewerking van de bewoners zelf. Om in de 
grond te mogen graven is toestemming van de 
grondeigenaren nodig. Verspreid over het buurt-
schap worden putjes gegraven en buurtbewoners 
graven zelf mee. Naar aanleiding van vooronder-
zoek is van tevoren vastgesteld waar de putten 
mogelijk komen te liggen. Het team archeologen 
van de universiteit leverde het materiaal, 
gereedschap en de kennis om archeologisch 
grondonderzoek te kunnen doen. 
 

 
Best 
In het weekend van 13 en 14 april 2019 was de 
pilot van het project Gemeenschapsarcheologie in 
het Groene Woud te Aarle. Op zaterdag rond 9 uur 
druppelden de vrijwilligers, die een handje wilden 
helpen, bij de Tiendschuur binnen. Na een 
uitgebreide welkomstwoord en instructie werden 
teams samengesteld en ging iedereen aan de 
slag. De putjes waren 1 bij 1 meter en waren 
duidelijk aangegeven in het gras. De bedoeling 
was om in lagen van 10 centimeter te graven en 
de vondsten per zakje te bewaren. Het zand uit de 
put werd ook gezeefd om te zorgen dat geen 
vondst verloren ging. Bij elke zakje beschreef je 
een kaartje zodat later nog gecheckt kan worden 
waar het vandaan komt. Het ging er net zoals bij 
een professionele opgraving aan toe, alleen werd 
het nu door bewoners en vrijwilligers zelf 
uitgevoerd. Zo kun je meemaken hoe het in het 
echt voelt om archeoloog te zijn. Ik deed samen 
met een andere vrijwilliger een put aan de Aarlese 
weg. 
 

 
 
Hier had volgens historische gegevens uit het 
kadaster in vroegere eeuwen een woonhuis 
gestaan. Het was spannend om te ontdekken of 
we in de grond daar wat van terug konden vinden. 
Na flink graven en zeven van het zand waren wij 
tot bijna 50 cm diep gekomen. We troffen kleine 
stukjes puin en steen aan met soms stukjes 
aardewerk en glas uit vermoedelijk de 19e en 20e 
eeuw. Het leek er vooral op dat we in een 
ophogingslaag zaten te graven. Na de lunch 
gingen we verder met graven in onze putten en 
hielden rond 16.30 uur op en brachten het 
gevonden materiaal netjes naar de Tiendschuur. 
Op zondag 14 april rond 9.30 uur verzamelden de 
deelnemers zich voor dag twee. Na een korte 
instructie gingen we op pad naar onze put. Al vrij 
gauw dachten we dat onze put geen zinvolle 
informatie meer ging opleveren. De archeoloog die 
de leiding had was het met ons eens en stuurde 
een team naar een nieuwe put in het weiland. 
Samen met de archeoloog dachten we de put af te 
gaan ronden. Totdat plotseling een zwart stuk 
aardewerk rond 1800 uit Engeland tevoorschijn 
kwam. Dit was toch een signaal dat er meer te 
vinden was. Zorgvuldig werd de put toch verder 
uitgegraven en gezeefd. Er waren zichtbare 
grondsporen te zien van ploegen en een scheiding 
tussen twee zwarte vlakjes. Hier en daar gaf de 
bodem oudere vondsten prijs van voor de 19e 
eeuw. Uiteindelijk reikten we tot een diepte van 
115 cm. De klok tikte door en vertelde ons dat het 
tijd was om te stoppen. Nadat de put zorgvuldig 
administratief was afgesloten, gooiden we het 
zand in de kuil en legden de graszoden weer 
terug. Om 16:30 uur was de afsluiting van dit 
project in Aarle en vertelden we aan elkaar hoe we 
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het weekend hebben ervaren. Deze twee dagen 
zijn gefilmd en ik ben benieuwd naar het resultaat. 
Op 28 april was de officiële start van het CARE 
project in de Tiendschuur en gaat het andere 
dorpen in het Groene Woud aan doen. Het ligt in 
de bedoeling dat het project weer naar Best terug 
keert dit jaar. Dus als uw interesse is gewekt en u 
wilt meedoen, bent u van harte welkom om deel te 
nemen. Ervaring is niet nodig omdat men goed 
begeleid wordt. Meer informatie hierover is te 
vinden op de website 
www.gemeenschapsarcheologie.nl en de 
facebookpagina: Gemeenschapsarcheologie in 
Het Groene Woud te volgen. ‘like’ dit als je het 
onderwerp leuk vindt en deel hem met vooral 
mensen waarvan je denkt dat die mee willen gaan 
op ontdekkingsreis in het eigen dorp. Je kan voor 
meer informatie over deze een mail sturen naar: 
Frank de Kleijn, fadekleijn@home.nl 

 
Eindhoven 
Op 25 en 26 mei zijn we in het project Community 
Archaeology in Rural Excavations (CARE) 
samen met bewoners en een aantal AVKP-ers op 
zoek gegaan naar de geschiedenis van het oude 
Woensel. Het doel is om de lokale gemeenschap 
te betrekken bij dit archeologisch onderzoek. Door 
Johan Verspay, archeoloog verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam, en de initiatiefnemer 
voor het project in Nederland, is aan de hand van 
oude kaarten een keuze gemaakt voor een reeks 
kleine proefputjes op verschillende locaties in en 
om de Oude Toren. 
 

 
 

Onderzoeksgebied (rood kader) op huidige topo-
grafie (grijs). In groen en blauw het stratenpatroon 
met aanliggende bebouwing in het begin van de 
19

e
 eeuw in oranje en rood.  

Via flyers zijn de bewoners in het gebied begrensd 
door Europalaan, Kennedylaan, Montgomerylaan 
en rondweg uitgenodigd om mee te doen en/of hun 
tuin beschikbaar te stellen voor een putje van een 
m2. We hebben een informatieavond gehouden en 
uiteindelijk resulteerde dit in 10 aanmeldingen en 3 
tuinen. Dankzij de medewerking van een aantal 
AVKP-ers en andere geïnteresseerden konden we 
van de 13 bedachte locaties 6 putten bemensen.  
 

 
 
Aangezien dit een meerjarenproject is, werd 
besloten tot één tuin (put 7) en de overige putten 
op locaties in het zicht. We hebben zaterdag en 
zondag nodig gehad om de putten 1, 2, 4, 5, 6 en 
7 af te ronden. Behalve in het graven en zeven 
ging ook veel tijd zitten in de administratieve 
verwerking en communicatie met bewoners uit de 
wijk en voorbijgangers. In die zin is het doel de 
gemeenschap erbij te betrekken wel geslaagd en 
mag je verwachten dat bij een volgende campagne 
meer deelnemers zich zullen melden  
Een graafteam was een mix van Woenselnaren, 
AVKP-ers en andere belangstellenden, maar het 
werden al gauw teams met “hun eigen putje”. 
Mensen die opgegeven hadden alleen zaterdag te 
kunnen, kwamen zondag terug om hun putje “af te 
maken”.  
Behalve de gravers waren er ook vondst-
verwerkers die zorgvuldig te werken gingen met 
wassen, drogen en op soort sorteren.  

http://www.gemeenschapsarcheologie.nl/
mailto:fadekleijn@home.nl
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Put 1 

 
Ter gelegenheid van de Torendag was de Oude 
Toren ook te beklimmen en was er een kleine 
expositie in de voet van de kerktoren ingericht. 
Daar leek het op een gegeven moment wel een 
hangplek van mensen die alles wisten van het 
gebied rond de Oude Toren en ook daar kwam de 
gemeenschapszin tot leven. 

Put 5 (boven) en put 6 (onder) 

Aan de hand van het vondstmateriaal dat werd 
verzameld, hopen we ons een eerste beeld te 
vormen van de plaats en omvang van bewoning op 
verschillende momenten in de tijd. Wanneer 
ontstond Woensel en hoe ontwikkelde zich het? 
De vondsten (veelal scherfjes) werden gedateerd 
van ijzertijd tot moderne tijd. 
Dit graafweekend werd georganiseerd door de 
Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland 
en het Erfgoedhuis van de gemeente Eindhoven in 
samenwerking met het CARE project van de 
Universiteit van Amsterdam. 
Het onderzoek in Woensel staat niet op zichzelf, 
maar maakt deel uit van een internationaal 
programma met partners in Engeland, Tsjechië, 
Polen en Nederland. Daarmee zullen we niet 
alleen nieuwe dingen leren over de geschiedenis 
van het eigen dorp, maar ook horen over 
ontdekkingen van gemeenschappen over de 
grens. 
Gonnie van de Moosdijk 
 
Vervolg CARE: op naar Liempde 
Inmiddels zijn we alweer druk in de weer met de 
organisatie van het volgende onderzoek. In het 
weekeinde van 6 & 7 juli gaan we op onderzoek in 
Liempde. Anders dan in Woensel zijn veel van de 
oude structuren en elementen wel bewaard 
gebleven. Of dit ook betekent dat archeologische 
ondergrond nog intacts is, kunnen we niet beloven. 
Maar we hebben goede hoop. Met het onlangs 
geopende ontmoetings- en bezoekerscentrum D’n 
Liempdse Herd als uitvalsbasis zitten we in ieder 
geval al goed.  
We zijn nu druk op zoek naar bewoners van 
Liempde en het Groene Woud die mee willen doen 
aan dit onderzoek. Jong en oud kan meedoen, 
eerdere ervaring met archeologisch onderzoek is 
niet vereist. Aanmelden kan via heemkundekring  

Kék Liemt: info@kekliemt.nl 
Dit kun je doen  
 

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/afdeling-avkp/
http://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/erfgoed/het-erfgoedhuis
https://gemeenschapsarcheologie.nl/meedoen/
mailto:info@kekliemt.nl


 
 
 

16 
 

Bekendheid vergroten 
Zoals altijd stellen we het zeer op prijs als jullie ons 
willen helpen om het CARE-project bekendheid te 
geven. Dit kun je doen door onze website (in 
aanbouw) www.gemeenschapsarcheologie.nl te 
bezoeken en te delen én onze facebookpagina: 

Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud te 
volgen. ‘Like’ ‘m als je hem leuk vindt en deel ‘m 
vooral met mensen waarvan je denkt dat ze ook 
interesse hebben om mee te gaan op 
ontdekkingsreis in eigen dorp. Tot snel!            

 
 
 
 
 

LEZING EN DEMONSTRATIE: WERKTUIGEN UIT HET VERLEDEN VAN 
BRABANT 
 
 
Op woensdagavond 11 september wordt door 
Pieter Dijkstra, één van de vuursteenkenners bij 
uitstek, een overzicht gegeven van de verschil-
lende (vuur)steensoorten die in Brabant tijdens de 
steentijd gebruikt werden om werktuigen te maken. 
Hij wordt daarbij bijgestaan door Ton van Gruns-
ven die de verschillende technieken zal demon-
steren en laat zien welke werktuigen daardoor 
mogelijk werden. 

Pieter zal uit zijn collectie het geheel van 
voorbeelden voorzien, zodat het meer wordt dan 
een droog verhaal. Aan de orde komen de 
verschillende grondstoffen die gebruikt werden en 
de technieken die zich in de loop der tijd 
ontwikkelden.  
Daarnaast wordt uitgelegd welke steensoorten en 
technieken eventueel te koppelen zijn aan bepaal-
de perioden of culturen. Het wordt dus een avond 

waarbij theorie en praktijk hand en 
hand gaan, waarbij iedereen in 
staat wordt gesteld zelf het 
materiaal in de hand te nemen. 
Het verhaal loopt in de tijd en de 
techniek langs foto 1 via foto2 
naar foto 3. 
 
foto 1 Choppingtools. Door Didier 
Descouens - Eigen werk, CC BY-SA 
4.0, foto 2 bladvormige kling, foto 3 
Vuistbijl. Door Didier Descouens, 13 
april 2011, CC BY-SA 4.0 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11291046 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14901021 

 
 
 
 
 

VOLLAARDSE KOEK  
 
 
De historische kookclub hield begin dit jaar een 
kookavond. Paul Koppelman maakte Vollaardse 
koek en wil het recept graag met jullie delen.  
 
De Vollaard is een typisch Vlaams “gebak” met 
een eeuwenoude traditie. Daarenboven is het niet 
eens zo moeilijk te bereiden. Enkele bakkers aan 
de Vlaamse kust niet te na gesproken, is traditie 

van de vollaard bijna volledig verhuisd naar de 
folkloremusea.  Dat is lang niet altijd zo geweest. 
Tot voor enkele decennia was het een zeer geliefd 
kerstgeschenk (ook oud en nieuw geschenk), dat 
men bij de bakker kocht. 
 
Oorspronkelijk was deze koek een offerkoek. De 
Germanen boden hem als voedsel aan hun doden 

http://www.gemeenschapsarcheologie.nl/
http://www.facebook.com/CARE.netherlands
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11291046
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14901021
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aan (schrijft men). In de oorspronkelijke vorm kun 
je de beendervorm herkennen, in die van mij niet.  
Een gebak dat sterk verwant is aan de vollaard, is 
de Waalse Cougnoul, maar dat is een ander 
verhaal. 

 
die van mij ziet er zeker niet zo uit... 

 
De vollaard zelf, zoals wij hem nu nog kennen, 
stamt uit de 17

e
 eeuw. Het was een nieuwjaars-

geschenk dat door de peter aan zijn petekind werd 
gegeven. Omdat een koek alleen maar een vrij 
pover geschenkje was, gaf die vrijgevige man zijn 
bakker de opdracht er een muntstuk in te verwer-
ken. Het stuk dat daar meestal voor gebruikt werd, 
was Patakon, een Spaans muntstuk dat in de 17

e
 

eeuw veel voorkwam in Vlaamse contreien. Het 
was een zilveren stuk dat de waarde bezat van wel 
vijftig stuivers. Wakkere mannen als de bakkers 
waren, ontwikkelden zij al vlug een heus sieraad 
dat ter vervanging van de Patakon kon worden 
gebruikt en dat minder duur was. 
Ik volg het recept uit de 17

e
 eeuw. Wel is er nu gist 

gebruikt, kon ik de kleverige massa niet tot een 
juiste bot-vorm krijgen en heb ik geen Patakon 
toegevoegd. 
 
Broodrecept 
Ingrediënten: 1000 g bloem, 150 g gist, ½ l melk, 3 
eieren, 15 g zout, 200 g kristalsuiker, 200 g boter,  

 Strooi de bloem in een cirkel op de tafel, los de 
gist op in goed lauwe melk. 

 Giet de oplossing in het midden van de cirkel 
en voeg 3 eieren toe. 

 Strooi het zout en de suiker aan de buitenkant 
van de cirkel, zodat zij niet in aanraking komt 
met de gistopossing. Zout- en suikerkristallen 

hebben namelijk een afbrekende invloed bij 
aanraking met gist, en het deeg zou daardoor 
wel eens niet/minder kunnen rijzen. 

 Leg ook de boter (goed mals) aan de 
buitenkant van de cirkel. 

 Begin nu rustig de bloem in de melk te mengen. 
Doe dat niet te wild, of alle melk loopt weg 

 Voeg er, als het deeg bijna gevormd is, de 
boter bij. 

 Kneed dit deeg gedurende ong. 30 minuten, tot 
het een homogeen geheel vormt. Handig hierbij 
is een deegsnijder om het deeg telkens weer 
bijeen te krabben 

 Laat dit deeg gedurende 15 min. rusten. 
 
Vullingrecept 
Ingrediënten: 75 g walnoten, ½ eetlepel kaneel, 
100 g honing, 350 g rozijnen (evt. + 350 g kleine 
zwarte gedroogde druiven – dieetwinkel), 1 ei om 
te bestrijken 

 Hak intussen de noten met de kaneel, en meng 
ze vervolgens met de honing, dit om te 
voorkomen dat de noten deegvocht opnemen. 

 Meng na de rusttijd de gehakte noten samen 
met de krenten en rozijnen in het deeg.  

 Verdeel vervolgens in 6 of 7 gelijke delen, die 
lang gemaakt worden.  

 In die lange stukken wordt vervolgens, aan 
beide uiteinden, een inkeping gemaakt, door 
het heen en weer rollen ervan onder druk van 
beide handen. 

 Leg de vollaardse koeken op een vooraf inge-
smeerde plaat, leg ze niet te dicht opeen, want 
ze moeten tot 3x de grootte krijgen die ze nu 
hebben. 

 Laat ze op een warme plaats onder een 
vochtige doek gedurende 1 uur rijzen. 
Bijvoorbeeld op de oven die nu voorverwarmd 
wordt. 

 Bestrijk ze voorzichtig met ei en steek ze dan in 
de oven. Die mag een temperatuur hebben  
van tussen de 175 en 200 g C.  

 Laat de broodjes 30 tot 45 min (naar gelang de 
grootte) in de oven bakken. Leg er, als ze 
donker worden, een stuk papier op; dan kleuren 
ze minder. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Meekijken bij graafwerkzaamheden 
Gemeenten bepalen op grond van hun archeolo-
gische waarden- en verwachtingskaarten waar bij 
graafwerkzaamheden wel of geen archeologisch 
onderzoek verplicht is. Bij geen onderzoeksplicht 
zal in de verleende vergunning staan dat indien 
toch archeologische resten worden aangetroffen, 
dat bij de gemeente gemeld moet worden. Wij 
weten hoe moeilijk het is archeologische sporen te 
herkennen. Zeker als je daar als graafmachinist 
niet op uit bent en de opdrachtgever er waar-
schijnlijk niet blij mee zal zijn. Het gevolg is dat 
negatieve archeologische verwachtingen te weinig 
getoetst en weerlegd worden. Als vrijwilligers 
kunnen daar iets aan doen. We kunnen ver-
gunninghouders vragen of we, op vrijwillige 
basis, waarnemingen mogen doen bij de 
graafwerkzaamheden. Ik pleit ervoor daar ook 
echt werk van te maken. Enkele archeologie-
groepen en heemkundekringen doen dat al. Wat 
helpt zijn goede contacten met de betrokken 
gemeenteambtenaren en afspraken als onderdeel 
van het gemeentelijk beleid. 
Sinds kort proberen we ook in Eindhoven dat soort 
waarnemingen voor elkaar te krijgen. Belangen-
behartiging doen we samen met de Henri van 
Abbe Stichting, waar ik deelnemer ben. Via hen 
krijg ik vroegtijdig inzicht in bestemmingsplannen 
en aangevraagde omgevingsvergunningen. Wan-
neer een te bebouwen gebied dicht bij een gebied 
met archeologische waarden ligt of het geldende 
archeologisch beleid (2008-2012) niet meer 
actueel lijkt, is dat een signaal om een waarneming 
voor te stellen. Zo proberen we nu medewerking te 
krijgen van een projectontwikkelaar die gaat 
bouwen aan de Iepenlaan. Het terrein ligt aan de 
rand van een grote zandkop waarop een stukje 
verder op het oude dorp Strijp lag. Iets zuidelijker 
zijn onlangs sporen uit de romeinse tijd 
aangetroffen. In Stratum wordt een nieuw bestem-
mingsplan voorbereid. Het plan behelst het 
wijzigen van de bedrijfs- en verkeersbestemming 
van de grond van de voormalige Lidl supermarkt 
(Hofdijkstraat) in een woonbestemming. Het terrein 
ligt pal tegen de oude dorpskern van Stratum aan, 
die wel archeologisch is beschermd. Hier proberen 
we op voorhand al steun van de gemeente te 
krijgen voor een verzoek aan de project-
ontwikkelaar voor het kunnen doen van 
waarnemingen.  
Hopelijk doen we over enige tijd dus een beroep 
op de ervaren veldwerkers voor het uitvoeren van 

waarnemingen in Eindhoven. Het sluit aan bij ons 
beleid de veldwerkmogelijkheden voor leden te 
vergroten. 
 
Participatieplicht in de Omgevingswet 
De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 
zal ingaan, bundelt en vervangt een groot aantal 
wetten voor ruimtelijke ordening. Een nieuw 
element en een pijler onder deze wet is de 
participatieplicht. Overheden zijn verplicht burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
andere bestuursorganen te betrekken bij de 
voorbereiding van nieuwe plannen. Doel is meer 
kennis, expertise en creativiteit door bijdragen 
vanuit verschillende perspectieven, een beter 
draagvlak, minder bezwaar- en beroepsprocedures 
en daardoor tijdwinst. 
Deze participatieplicht is voor ons als belangen-
behartigers een interessant onderdeel van deze 
nieuwe wet. Verschillende experimenteren al met 
de nieuwe regels, als vrijwilligers moeten we ons 
ook voorbereiden. Op de regiodag (6 april jl.) is 
toegelicht en besproken wat dat op gemeentelijk 
niveau betekent. We geven hier een korte 
samenvatting  
 
Wat houdt die verplichting in? 
Gemeenten zijn verplicht belanghebbenden in een 
vroeg stadium te betrekken bij het opstellen van de 
omgevingsvisie, een programma, een omgevings-
plan en een projectbesluit 
De gemeente mag zelf weten hoe zij daar invulling 
aan geeft. De wet geeft geen voorschriften over 
hoe participatie moet plaatsvinden. Het moet 
maakwerk zijn en geen afvinklijstje.  
Er geldt wel een motiveringsplicht (art 10.7 
Omgevingsbesluit).  
Bij de start van een traject moet de gemeente 
aangeven hoe participatie gaat plaatsvinden. Wie 
zij bij de voorbereiding van een plan wil betrekken 
kan zij zelf bepalen. Het hangt af van het type plan 
en die keuze moet beargumenteerd worden. De 
start moet publiekelijk worden aangekondigd. 
Bij het vaststellen van bijvoorbeeld de omgevings-
visie moet worden aangegeven hoe burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
andere bestuursorganen bij de voorbereiding zijn 
betrokken. En wat zijn de resultaten daarvan zijn. 
De gemeenteraad zal dat meewegen bij de 
vaststelling van de omgevingsvisie. 
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Participatie bij de omgevingsvergunning 
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning ligt 
de participatieplicht bij de aanvrager, de initiatief-
nemer. Deze is zelf verantwoordelijkheid voor het 
informeren van belanghebbenden en hen bij de 
voorbereiding te betrekken. Bij de aanvraag moet 
hij of zij aangeven of en hoe er overleg is geweest. 
De gemeente moet de informatie die bij de 
participatie is gekregen, betrekken bij de belangen-
afweging. Er gelden een aantal aanvraagvereisten. 
Dat zijn landelijke regels en daarnaast kan een 
gemeente in het omgevingsplan specifieke 
aanvraagvereisten opnemen. Bijvoorbeeld de 
grote van het te betrekken gebied. Op initiatief van 
de Tweede Kamer heeft de gemeente ook de 
mogelijkheid gekregen in het omgevingsplan 
bepaalde activiteiten en/of bepaalde gebieden  aan 
te wijzen waarbij participatie verplicht is.  Indien 
aan die eis niet wordt voldaan is de aanvraag niet 
compleet. Dit moet dan hersteld worden of 
aanvraag wordt niet in behandeling genomen. 

Tips om participatiemogelijkheden zo goed 
mogelijk te benutten 

 Zoek aansluiting bij andere erfgoedorga-
nisaties, samen sta je sterker  

 Zorg dat de gemeente jullie kent als belang-
hebbenden 

 Zorg een stem te hebben bij het opstellen van 
de omgevingsvisie. Die visie bevat de hoofd-
lijnen van de voorgenomen ontwikkeling en de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving: wat zijn 
onze kernkwaliteiten, wat willen we behouden, 
versterken, toevoegen? Benut erfgoed als 
drager van kernkwaliteiten. 

 Zorg voor bekendheid bij potentiele initiatief-
nemers, zoek zelf contact 

 Verken de mogelijkheid om in het omgevings-
plan aanvraagvereisten op te nemen voor 
waardevolle archeologische gebieden.  
 

Tonnie van de Rijdt 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Aanwinsten 15 dec.2018 tot en met 31 mei 2019 
 
 
Boeken 
Florarium Temporum. 
Bloemhof de tijden. 
Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek. 
Nicolaas Clopper. 
Geschreven in het klooster Mariënhage bij 
Eindhoven. 
Inleiding/redactie: N. Pijls, N. Arts en L. Toorians. 
Uitgeverij:Verloren Hilversum, ZHC Tilburg, Rotary 
Eindhoven Soeterbeek en Landes Archiv 
Nordrhein Westfalen. 
 
De geschiedenis van Binderen en haar bewoners 
Theo Meulendijks en E. Wijnen e.a.  
Uitgave 2018. 
 
Rapporten 
BAAC A 09-0165 
’s-Hertogenbosch, Museumkwartier. 
Ambachtslieden en Kloosterlinge. 
Huizen in de oude stad. 
3 delen 
R de Mark, S Peters en M Tolboom. 
December 2018. 
 
RAAP Rapport 3000 
Opgravingen aan de Grote Markt Oost zijde 
Groningen. 
Deel 1 Algemeen, Deel 2 Binnenterrein, Deel 3 
Grote Markt Oost, Deel 4 Martinikerkhof. 
Drs. Y.Y. Huis in ’t Veld. 
RAAP 2018. 
 
Noord Brabants historisch Jaarboek 2018 deel 35. 
o.a. Van Ambachten tot corporatisme in de 
Brabantse steden. 
Stichting Zuidelijk Historisch Contact i.s.m. St. 
Erfgoed Brabant en Historische Vereniging 
Brabant. 
Redactie voorzitter A. Bijsterveld Eindredactie K. 
De Leeuw 
 
Tijdschriften 
Tijdschrift van het cultureel erfgoed 
Deel 4 2018 
100 jaar. Van Rijksbureau voor de monumenten tot 
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. 
 
 

 
Brabants Landschap nummer 200. Winter  
Regte Heide onder de laserstraal. 
 
Brabants Landschap nummer 201. Lente. 
Landbouw, natuur en klimaat. 
 
Archeologie in Nederland. 
Jaargang 2 nummer 5 dec. 2018 
De stenen van Stein,  
Toekomst voor verdronken dorpen in Zeeland. 
 
Jaargang 3 nummer 1 feb. 2019 
Archeologie onder druk. Is behoud in situ mogelijk 
onder ophogingen? 
Bevolkingsaantallen berekenen. Romeinse munten 
uit Berlicum. 
 
Jaargang 3 nummer 2 april 2019 
Carol van Driel geeft de vrouw een plek in het 
Limesverhaal.  
Zorgen over de Archeologische depots gemeen-
ten. 
 
AWN Magazine 
Dec. 2018: Hotspot naar Europa? 
Feb. 2019:  Ad Brands over de zichtbaarheid van 

AWN op internet en sociale media. 
April 2019:  Op de cover en binnenin bekende 

AVKP ers en de cold cases. 
 
150 jaar leven in Eindhoven. 
Deel 11: Textiel een verdwenen bedrijfstak. 
 
In Brabant 
Tijdschrift voor Brabants erfgoed 
Jaargang 10 nummer 1 maart 2019. 
Florarium Temporum, Eindhovens meesterstuk. 
Bergoss  werken bij de ‘wattenjood’  
Jan Sluijters een niet zo bekende 
boekbandontwerper. 
Anton Schellens fotograaf van het ongerepte 
Brabantse plattelandsleven 
 
Online 
Westerheem nu online. Vanaf 1952 wordt 
Westerheem uitgegeven tot 2017. Deze 
jaargangen zijn toegankelijk via:  www.awn-
archeologie.nl.  

 
 

http://www.awn-archeologie.nl/
http://www.awn-archeologie.nl/
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VAN DEN LEESPLANK  
 
Compartimenten van vernietiging 
Over genocidale regimes en hun daders. 
A de Swaan 
Prometeus2014/ 2018 
 

In de afgelopen eeuw 
zijn keer op keer miljoe-
nen mensen vermoord 
in campagnes van 
grootscheepse vernieti-
ging, met de Holocaust 
als het absolute diepte-
punt. Hoe zijn deze ver-
schrikkingen te begrij-
pen? 
Al ruim een halve eeuw 
is één verklaring pas-
munt: de massamoor-
denaars zijn “gewone 
mensen” Dus U en ik 

zouden onder dezelfde omstandigheden hetzelfde 
gedaan hebben. 
De Swaan bestrijdt deze “banalisering van het 
kwaad” en geeft een nieuwe interpretatie van het 
beroemde Milgram experiment. De Swaan helpt 
heel wat verderfelijke mythes de wereld uit en 
verschaft veel helderheid en wijsheid over een 
belangrijk onderwerp. 
 
De Dertig jarige oorlog 
De allereerste wereldoorlog 1618-1648 
Dick Harrison. 
Uitgeverij Omniboek 2018. 
 

In mei 1618 gooiden 
protestantse edelen 
drie katholieke hoog-
waardigheidsbekleders 
uit het raam van de 
Praagse Burcht.  
De Defenestratie van 
Praag. Dat was het 
startsein voor een oor-
log die vrijwel alle 
Euro-pese landen en 
hun koloniën 

meesleurde in een spiraal van geweld. Een halve 
eeuw eerder vormde de Nederland-se Opstand de 
opmaat tot dit conflict tussen de katholieke vorsten 
en hun strijd tegen het oprukkende protestantisme. 
Toen prins Maurits kans zag na het twaalfjarig 
bestand de strijd tegen Spanje te hervatten, 
aarzelde hij niet. 
De vrede van Westfalen, die na eindeloze diploma-
tieke onderhandelingen werd gesloten, geldt als de 
overwinning van de diplomatie en de geboorte van 
het internationaal stelsel van soevereine staten 
zoals we nu nog kennen. Maar volgens velen was 
de prijs de werd betaald te hoog om te kunnen 
spreken van een positieve uitkomst. Wat begon 
met de Defenestratie van Praag, eindigde met een 
continent dat verwoest was door oorlog, ziekte en 
hongersnood. 
De schrijver geeft in een bijzonder leesbaar over-
zicht van dit conflict vanuit pan -Europees perspec-
tief. Hij beschrijft hoe de strijd in de Nederlanden 
en België en de Tachtig jarige Oorlog deel uit-
maakten van misschien wel de eerste wereld-
oorlog ooit. 
 
 
Een echte aanrader 

“De Bourgondiers, 
Aartsvaders van de 
Lage Landen” door Bart 
van Loo. Een prettig 
leesbaar en begrijpelijk 
verhaal over een inge-
wikkelde periode die 
ons huidige politieke 
klimaat mede gescha-
pen heeft. 
Van de Bourgondiërs 
bestaat ook een 8 delige 
podcast. Bart van Loo 
vertelt zelf heel levendig 
en het is voorzien van 
middeleeuwse muziek. 

Is uitgebracht door Klara [red.] 
 
Carel van den Boom 
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Nieuwe leden 
We hebben twee nieuwe leden op bezoek gehad:  
Gert Messelink en Jaap van der Woude. 
Ze willen graag actief worden, met name met 
veldwerk. Ook hebben ze potentieel belangstelling 
voor bijdragen aan “cold-cases”, maar hebben 
weinig tijd. 
 
Voor iedereen die (weleens) wil opgraven 
Tonnie van de Rijdt en Ruud Hemelaar hebben 
afgelopen maanden contact gezocht met 
verschillende bedrijven over opgravingsmogelijk-
heden. Er is met meerdere archeologische opgra-
vingsbedrijven overeenstemming over de voor-
waarden waaronder we mee mogen doen. De 
afgelopen weken is er gesproken met Archol, 
BAAC, Econsult, VUhbs, is met RAAP in de prak-
tijk al de samenwerking ontstaan en wordt 
binnenkort ook met ADC afspraken gemaakt. 
Daarnaast gaan Ria Berkvens, Fokko Kortlang en 
Stefan Molenaar ons actief informeren over 
opgravingen die in de planning staan, waardoor we 
bijtijds weten in welke gemeente opgravings-
activiteiten gepland zijn. 
Met de bedrijven is afgesproken dat we altijd 
zorgen dat ze geen last van ons hebben (tijd is 
geld), dat we als dat mogelijk is een hoekje krijgen 
dat zo nodig als oefenveldje gebruikt kan worden 
en dat we bij wat langer durende opgravingen een 
publieksmoment organiseren. 
Tot nu toe hebben zich 22 leden opgegeven die op 
de hoogte willen blijven van dit alles en op een 
maillijst staan. Mocht je belangstelling hebben en 
tot nu toe niets ontvangen hebben, stuur dan een 
mail naar Ruud Hemelaar, dan wordt je verder 
direct op de hoogte gehouden. 
 
Op woensdagavond 19 juni en op woensdagavond 
26 juni wordt er een voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd, waar verder uitleg wordt gegeven 
over enerzijds de afspraken en de praktische 

invulling hiervan, anderzijds inventariseren we de 
eventuele wensen van deelnemers over kennis-
vermeerdering of -verdieping met betrekking tot de 
praktische elementen van opgraven. Beide 
avonden hebben dezelfde inhoud, om eenieder de 
gelegenheid te geven om hieraan deel te nemen. 
Het ligt in de bedoeling in de praktijk, dus tijdens 
een opgraving, invulling te geven aan de behoefte 
aan kennisverbreding. Dus geen aparte cursussen 
of workshops, maar in de praktijk. 
 
Kortom; wil je wel eens opgraven en heb je weinig 
of geen ervaring, dan is dit de kans om een start 
hiermee te maken. Heb je al ervaring dan kun je in 
ieder geval aan de slag en eventuele nieuwkomers 
begeleiden. 
Laat dus wat van je horen via dit mailadres! 
 

 
 
 
 

 
  

 

mailto:veldwerkcoordinator.avkp@awn-archeologie.nl
mailto:veldwerkcoordinator.avkp@awn-archeologie.nl

