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WELKOM BIJ AVKP  

De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) is in 1997 
opgericht en heeft nu ongeveer 190 leden. Wij zijn afdeling 23 van de 
landelijke Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, kortweg AWN. 
Achter in het boekje vind je onze contactgegevens en hoe we bereikbaar 
zijn. 
Als lid van AVKP kun je zelf actief met archeologie bezig zijn. Wij werken 
mee aan archeologisch onderzoek, erfgoededucatie en publieksbereik. 
Wij maken ons sterk voor behoud en bescherming van het archeologisch 
erfgoed en ondersteunen gemeenten daarbij.  
  
Leden zijn iedere woensdagavond welkom op de vaste werkavond van 
onze vereniging in het Erfgoedhuis Eindhoven met ondersteuning van de 
gemeente. Er is dan gelegenheid deel te nemen aan archeologische 
projecten voor vondstverwerking. Ook kan de uitgebreide bibliotheek 
worden geraadpleegd of informatie worden uitgewisseld. Er zijn 
regelmatig speciale activiteiten zoals lezingen, excursies en cursussen.  
 
Je kunt ook je bijdragen leveren aan lesprogramma’s en doe-activiteiten 
voor kinderen, aan presentaties en rondleidingen oor een breed publiek. 
Leden van onze afdeling kunnen meedoen bij veldverkenningen, 
booronderzoek en opgravingen in Zuidoost Brabant. Als lid krijg je vijf 
maal per jaar per e-mail de nieuwsbrief AVKP-actueel toegestuurd. 
 

 
Vrijwilligers van de AVKP en het team van de rijksdienst werken samen in een 
werkput in 3500 jaar oude paalkransgrafheuvel. Hierdoor kwam het maaiveld uit de 
middenbronstijd onder de heuvels weer tevoorschijn.  
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ACTIVITEITEN 

Woensdagavonden 
Op woensdagavond is de werkruimte van 
het Erfgoedhuis Eindhoven geopend van 
19.30 tot 23 uur. Het Erfgoedhuis Eindhoven 
ligt aan de Gasfabriek 2 in Eindhoven, op het 
voormalige NRE-terrein. 
 
Dirk Vlasblom en Ben van den Broek, mede-
werkers van het Erfgoedteam van de 
gemeente Eindhoven, ondersteunen op de 
woensdagavonden. Op deze avonden kun je 
assisteren bij vondstverwerking, zoals 
wassen, nummeren, plakken, tekenen, 
determineren, restaureren en rapporteren, 
boeken lezen (zie bibliotheek), een praatje 
maken en koffie of thee drinken. Er is geen 
vast programma, iedereen kan activiteiten 
naar eigen voorkeur doen. 
 
Op de woensdagavonden zijn altijd bestuursleden van AVKP en mede-
werkers van het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven aanwezig. Je 
kunt hen advies vragen en zij kunnen je ook vertellen aan welke 
activiteiten je mee kunt doen, deze hangen ook op het whiteboard. Koffie 
en thee zijn gratis verkrijgbaar.  
 

Je kunt als vrijwilliger van 
maandag tot en met 
donderdag ook overdag 
terecht voor vondstverwer-
king of voor andere 
activiteiten. Het 
Erfgoedhuis Eindhoven is 
op deze dagen open voor 
bezoekers van 10 tot 16 
uur.  
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Bibliotheek 
Het Erfgoedhuis Eindhoven beschikt over een eigen bibliotheek met 
allerhande boeken en tijdschriften, vakbladen en bladen van diverse 
heemkundeverenigingen. Alle boeken en periodieken kunnen ter plekke 
worden geraadpleegd. De meeste boeken zijn eigendom van de 
gemeente. Deze kunnen niet worden uitgeleend.  
 

Alleen de boeken van AVKP (voorzien met 
een groene stip) kunnen (met uitzondering 
van enkele kostbare handboeken) worden 
geleend voor maximaal een periode van 4 
weken. Er ligt een lijst waar je je naam en 
het betreffende boek op noteert. 
De bibliotheek bevat ook een aantal 
videobanden en DVD`s. Tijdschriften 
worden niet uitgeleend.  

Lezingen 
De lezingen worden gehouden woensdagavonden om 20 uur. Ze gaan 
over uiteenlopende archeologie-gerelateerde onderwerpen en worden 
gegeven door leden of gastsprekers. Er wordt via een lezing kennis 
gedeeld over opgravingen, onderzoeken, specialismen, nieuwe 
ontwikkelingen of zijn ter voorbereiding op een excursie of archeoloop. 
De lezingen zijn openbaar. Voorbeelden van lezingen zijn ondermeer 
‘Middeleeuwse kerklocaties in de Kempen en Peelland’, ‘Het kasteel van 
Mierlo’, ‘De grootste archeologische site van Nederland: Expeditie over 
de Maas’ en ‘Eindhoven op stand, 900 jaar kastelen, omgrachte hoeven 
en landhuizen’. Informatie over de lezingen is te vinden op de website. 
Contactpersoon: Peter Seinen 

Excursies, Archeolopen en Reizen  
Zolang onze vereniging bestaat streven we er naar om meerdere keren 
per jaar excursies en archeolopen te organiseren op vrijdag, zaterdag of 
zondag.  
De excursies, georganiseerd door de werkgroep ‘Activiteiten’, zijn in 
eigen land en kort over de grens naar België en Duitsland. Het liefst is er 
een verband met archeologie maar het is ook bedoeld ‘ter lering ende 
vermaeck’ en altijd met een historische of heemkundige insteek. Leden 
kunnen een voorstel naar voren brengen waar naar toe te gaan.  
 
 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/
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Voorbeelden van excursies zijn: 

 Eben Emahl: gigantisch Belgisch verdedigingsfort uit WOII 

 Rilland: een eeuwenoud verdronken dorp in Zeeland. 

 Amsterdam: het bekende Noord-Zuid-lijn project van de 
archeologische dienst van Amsterdam. 

 Kalkriese: de archeologische site van de dramatische nederlaag van 
de Romeinen tegen de Germanen. 

 Xanten: het themapark van een reusachtig Romeins legerkamp. 
Ook wordt jaarlijks een aantal Archeolopen georganiseerd. Dit is een 
wandelexcursie van ca. 10 tot 15 kilometer naar archeologische sites, 
historische landschap en (lokale) cultuurhistorische bezienswaardig-
heden, bij voorkeur in de eigen regio. De afgelopen jaren bezochten we 
onder andere: Boxtel in samenwerking met de lokale heemkundekring, 
Toterfout en Halve Mijl ten zuidwesten van Eindhoven, de Bossche 
vestingswerken en het verdronken dorp van Rilland, Yerseke. 
Steeds zoeken we iemand - vaak uit eigen gelederen - die de streek 
goed kent en ons hier rond leidt.  

Bij voldoende belangstelling organiseren we af en toe een meerdaagse  
buitenlandse excursie of wandeling. Zo liepen we een deel van de 
Hadrian's Wall, volgden we te voet de Romeinse waterleiding vanuit de 
Eifel naar Keulen en reisden we langs historische sites in Kent.  Soms 
sluiten leden van andere regio’s zich bij de wandeling aan: van harte 
welkom natuurlijk! Contactpersonen: Herbert Vorwerk en Frank de Kleijn.  

Historisch koken 
De historische kookclub komt ongeveer 3 keer per 
jaar bij elkaar om samen te koken, te proeven en 
culinaire wetenswaardigheden uit te wisselen. 
Meestal wordt een thema gekozen waarna de 
amateurkoks op zoek gaan naar historische 
recepten. De gerechten die worden klaargemaakt 

De grafheuvel van Toterfout en Halve Mijl en het verdronken dorp van Rilland 
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zijn vaak afkomstig uit verschillende eeuwen, landen of culturen, maar 
passen toch verrassend goed bij elkaar! Zo hebben we een smakelijke 
en gezellige avond. 
De kookclub verzorgt de laatste jaren de hapjes bij de borrel tijdens de 
jaarvergadering van AVKP. Contactpersoon: Ine Pulles 

Educatie en publieksbereik 
AVKP wil archeologie onder een breed 
publiek onder de aandacht brengen. Dit 
doen we door het maken van publicaties 
bij nieuwe ontwikkelingen, rondleidingen 
en gastlessen aan scholieren, mede 
organiseren van tentoonstellingen, 
deelname aan markten en evenementen. 
Zo heeft AVKP zich ingezet voor de 

tentoonstelling Zonder Boer Geen Voer in samenwerking met ZLTO in 
Bladel en Gemert. Rond deze tentoonstelling zijn ook diverse lezingen 
en rondleidingen georganiseerd. Daarnaast is AVKP stageplek voor 
(maatschappelijke stages) voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.  
 

 

Archeo-Hotspot 
Het Erfgoedhuis Eindhoven en in 
Oertijdmuseum in Boxtel zijn tevens 
Archeo-Hotspots, een plek waar 
archeologie tastbaar is en daarmee 
toegankelijk voor een breed publiek. 
Overdag worden bezoekers ontvangen en 
rondgeleid door de aanwezige vrijwilligers 
of medewerkers langs alle voorkomende 
activiteiten die er plaats vinden. 
Bezoekers die dat willen kunnen zelf actief meedoen, bijvoorbeeld aan 
het sorteren van vondsten. Ze kunnen ook uitleg vragen, zoals over 

Diverse publieksactiviteiten in de regio en in het Erfgoedhuis 
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eigen vondsten of archeologisch onderzoek. Op afspraak kan in het 
Erfgoedhuis een 3D-rondrit beleven door middeleeuws Eindhoven 
worden gemaakt. 

Archeologisch onderzoek  
Mogelijkheden om als AVKPlid deel te nemen aan onderzoek zijn er ook. 
Op de site van de AWN staat uitgebreide informatie over wat deze on-
derzoeken kunnen inhouden: http://www.awn-archeologie.nl/onderzoek/. 
Vormen van onderzoeken zijn bureauonderzoek, veldverkenningen, 
boor- en proefsleuvenonderzoeken en opgravingen. Aanmelden voor de 
maillijst kan via veldwerkcoordinator.avkp@awn-archeologie.nl bij de 
veldwerkcoordinator.  

Opgravingen 
AVKP-ers die zelf actief willen meewerken op een opgraving worden 
hiertoe uitgenodigd door het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven, 
dat verantwoordelijk is voor het beheer van het archeologisch erfgoed 
van Eindhoven en Helmond. Zij voert in deze twee gemeenten een deel 
van de opgravingen uit. De meeste opgravingen worden door 
archeologische bedrijven uitgevoerd. AVKP-leden worden ook door de 
deze bedrijven en aannemers uitgenodigd om te assisteren bij 
opgravingen in de regio. Aanmelden voor de maillijst kan via de 
veldwerkcoordinator veldwerkcoordinator.avkp@awn-archeologie.nl. 

Meedoen aan opgravingen  
De meeste AWN-ers willen graag 
zelf meewerken bij opgravingen. 
Juist daarom worden zij lid. Als 
vereniging proberen we die 
mogelijkheid ook zo veel als het 
kan te bieden. Vrijwilligers 
kunnen, op werkdagen, terecht op 
opgravingen van het gemeentelijk 

Introductiefilm en beleving van de 3D-rondrit door middeleeuws 
Eindhoven, gemaakt door een vrijwilliger 

Opgraving Halve Mijl en Toterfout 

http://www.awn-archeologie.nl/onderzoek/
mailto:veldwerkcoordinator.avkp@awn-archeologie.nl
mailto:veldwerkcoordinator.avkp@awn-archeologie.nl
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erfgoedteam. Helaas zijn dat soort opgravingen schaars. Verschillende 
archeologische bedrijven schakelen ook graag vrijwilligers in. Zo werden 
in 2016 de handen uit de mouwen gestoken bij een onderzoek aan de 
grafheuvels in Toterfout en Zilverackers - Huysackers in Veldhoven en 
de Pieckepoort in ’s-Hertogenbosch.  
Om mee te werken met bedrijven is een zekere basiskennis en soms 
een VCA certificaat verreist. AVKP en AWN bieden daarvoor cursussen 
aan. Bij opgravingen van de gemeente is iedereen welkom, instructies 
en begeleiding worden ter plaatse gegeven. 
 
Als AVKP doen we incidenteel ook zelf een opgraving. Als 
vrijwilligersvereniging krijgen we daar toestemming voor wanneer er bij 
graafwerkzaamheden geen verplichting tot professioneel archeologisch 
onderzoek is. Bijvoorbeeld voor een kleine locaties, een terrein met 
alleen beperkte, lokale archeologische waarde of voor een 
noodopgraving. We proberen die situatie zo goed mogelijk te benutten. 
De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld in Schijndel de restanten 
van een oude bierbrouwerij blootgelegd. In 2015 is door ons een 
opgraving uitgevoerd op Geeneind (Stiphout). En in Boxtel de 
funderingen en mogelijk voorgangers van een afgebrande boerderij. Dit 
in samenwerking met de heemkundekring.  
 

Geeneind: Een deel van de werkploeg  Een compleet potje 

Lokale archeologische werkgroepen en Heemkundekringen 
In verschillende gemeenten zijn lokale archeologische werkgroepen 
actief. Zij doen soms eigen opgravingen of werken mee aan andere 
opgravingen. Het is mogelijk om hen te ondersteunen bij bepaalde 
klussen. De planning van opgravingen wordt in AVPK-actueel vermeld. 
Ook worden oproepen gedaan in AVKP-Actueel of via een Nieuwsflits 
om als vrijwilliger deel te nemen aan een opgraving. Contactpersonen 
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zijn onze veldwerkcoördinatoren met een eigen regio: Willem van den 
Bosch (Peelland) en Ruud Hemelaar (Kempen en Meierij).  

Vrijwilligersovereenkomsten  
Een vrijwilliger die regelmatig meedoet aan opgravingen van het 
Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven of Helmond, sluit een 
overeenkomst met het erfgoedteam. Het erfgoedteam heeft daarvoor 
een standaard overeenkomst opgesteld. De overeenkomst regelt verder 
onder meer: toelating, instructies, eigendom van informatie en vondsten, 
einde werkzaamheden, ongevallenverzekering en arbeidsverhoudingen. 
Meer informatie over de vrijwilligersovereenkomst kun je krijgen bij Nico 
Arts en Peter de Boer, Willem van den Bosch en Ruud Hemelaar via het 
emailadres awnafdeling23@gmail.com. 
AWN heeft met een aantal bedrijven samenwerkingsovereenkomsten, 
die zijn te vinden op de landelijke site.  

Werkgroep Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie 
Vanuit AVKP is een landelijke (AWN) werkgroep gestart. De werkgroep 
verricht op verzoek van archeologische verenigingen niet commercieel 
onderzoek met grondradar. Ook 3-D technieken, het maken van 
animatie, en dergelijke kan hieronder vallen. 
Contactpersoon: Ruud Hemelaar via wgma@awn-archeologie.nl 

Werkgroep Steentijd 

Deze werkgroep heeft zich als doel gesteld alle vondsten in Brabant te 
inventariseren. Deels door collecties van Heemkundekringen en 
individuele steentijdliefhebbers te inventariseren, deels door opgravings- 
en waarnemingsarapporten te bundelen in een systeem. 
Daarnaast worden veldkarteringen georganiseerd en in kleine 
projectgroepjes aan deelonderwerpen gewerkt. Contactpersoon: Ruud 
Hemelaar is te bereiken via werkgroepsteentijd@hccnet.nl  

Werkgroep Bouwhistorie  
De werkgroep bouwhistorie is een open werkgroep die sinds zomer 2019 
maandelijks bijeenkomt om over bouwhistorie te praten en soms 
projectmatig werkt. Het belangrijkste doel is het delen van de passie of 
belangstelling voor architectuur en bouw. De werkgroep houdt zich bezig 
met kennis delen, opdoen en verdieping rondom architectuur, bouw, 
materialen stadsontwikkeling etc. Ervaringen met bouwhistorisch onder-
wijs en werkzaamheden delen en het ontwikkelen van een syllabus. Het 
spanningsveld van archeologisch onderzoek en bouwkundig onderzoek 
onderkennen en onderzoeken. Archiefonderzoek  Stedenbouw 
bestuderen en specifieke thema’s zoals Kastelen Kerken vestingwerken. 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
mailto:wgma@awn-archeologie.nl
mailto:werkgroepsteentijd@hccnet.nl
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Samenwerken met derden, heemkundekringen is ook mogelijk. 
Excursies organiseren rondom een thema. De voorbije maanden hebben 
we veel aandacht besteed aan het Eindhovens Kasteel. Oude 
geschriften, kaarten en opgravingen zijn bestudeerd en besproken. In 
Helmond spreken we met de Heemkundekring over Slot Brunheeze. 
Contactpersoon: Carel van den Boom 

Veldverkenningen en Metaaldectectie 
Op geploegde akkers, slootkanten en molshopen zijn allerlei vondsten 
aan te treffen. Ze geven een indicatie voor mogelijke archeologische 
waarden. Bij veldverkenningen zoeken we een gebied systematisch af. 
Daarbij wordt ook metaaldetectie gebruikt. Detectorzoekers kunnen bij 
ons terecht om daar aan mee te doen. Individuele zoekers kunnen uitleg 
krijgen over hun vondsten en het verhaal daarbij. Ze kunnen ook uitleg 
krijgen over waar je wel en niet mag zoeken en hoe je je vondsten kunt 
melden. Het melden van vondsten is verplicht. Contactpersoon: 
veldwerkcoördinatoren: veldwerkcoordinator.avkp@awn-archeologie.nl 

Restaureren en tekenen 
Onder leiding van medewerkers van 
het Erfgoedhuis worden restauratie- en 
conservatiewerkzaamheden verricht 
aan vondsten van aardewerk, leer, 
metaal, organisch materiaal en 
dergelijke. Ook worden speciale 
vondsten nauw-keurig in tekeningen 
vastgelegd. Bij deze activiteiten krijg je 
begeleiding en heb je de mogelijkheid 
om hierin deskundigheid te ontwikkelen.  
Contactpersoon: Dirk Vlasblom 

Archiefwerkzaamheden en Vooronderzoek  
Voor projecten wordt voorbereidend onderzoek verrichten in archieven, 
internet en bibliotheken naar informatie over regionale locaties, objecten, 
toponiemen, etc. De verzamelde gegevens ondersteunen het 
archeologisch onderzoek in het veld en completeren het betreffende 
historisch verhaal.  
Contactpersoon: medewerkers Erfgoedhuis en stadsarcheoloog 

Kinderactiviteiten  
Bedenken, organiseren en uitvoeren van educatieve activiteiten speciaal 
voor kinderen en jeugdigen met als doel hen in aanraking te laten komen 
met archeologie en erfgoed. Deze vrijwilligers leveren vaak hun bijdrage 

mailto:veldwerkcoordinator.avkp@awn-archeologie.nl
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bij grotere evenementen zoals de Nationale Archeologiedagen. 
Contactpersoon: Ine Pulles 

Deskundigheidsbevordering 
Een werkgroep deskundigheidsbevordering binnen de vereniging richt 
zich op het vergroten van de kennis van en over archeologie bij de 
leden. Dat kan zijn via begeleiding door de medewerkers van het 
Erfgoedteam, maar ook via cursussen of studiedagen, die worden 
aangeboden vanuit de landelijke AWN of worden georganiseerd door 
AVKP zelf. Zo organiseren we periodiek de ‘Basiscursus Archeologie’, 
bieden we workshops aan en subsidiëren we deelname aan de VCA 
cursus. In AVKP-actueel en op onze website wordt je daar attent op 
gemaakt. We attenderen leden ook op cursussen elders. 
Contactpersoon: Herbert Vorwerk 

Behoud, Bescherming en ondersteuning 
Als AVKP-leden maken we ons sterk voor behoud van ons archeologisch 
erfgoed. De verantwoordelijkheid voor archeologie ligt voor een groot 
deel bij gemeenten. We willen gemeenten graag steunen bij hun 
archeologiebeleid door bijvoorbeeld informatie te geven en mee te 
denken. Maar we volgen het beleid ook kritisch, vooral in kleinere 
gemeenten waar binnen de gemeente zelf weinig kennis aanwezig is. Dit 
doen we zoveel mogelijk samen met lokale heemkundekringen. Leden, 
heemkundekringen en andere erfgoedverenigingen kunnen bij ons 
advies vragen over het archeologiebeleid van hun gemeente.  

Ondersteuning op het gebied van ruimtelijke ordening  
AVKP ondersteunt belanghebbenden op het gebied van ruimtelijke 
ordening. Doelstellingen zijn: 

 adviseren en ondersteunen van lokale werkgroepen en individuele 
leden bij vragen over het gemeentelijk archeologiebeleid en/of het 
beleid van provincie en rijk; 

 op verzoek van lokale organisaties optreden als 'belanghebbende' bij 
bezwaar- en beroepsprocedures,  

 leden informeren over dit onderwerp, onder andere door stukje in 
AVKP actueel. 

 
Wij kunnen bijvoorbeeld hulp bieden bij het beoordelen van de 
archeologische kaart, de regels voor archeologische bescherming in 
bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving. 
Bestuursleden en veldwerkcoördinatoren volgen nieuwe regelgeving en 
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uitspraken van de Raad van State en zullen daar via AVKP-Actueel en in 
de bijeenkomsten met de contactpersonen verslag van doen. 
 

 
Erfgoedkaart SRE-gemeenten 

 
We werken daarbij samen met regionale / gemeentelijke archeologen 
zoals Ria Berkvens (SRE), Nico Arts en Peter de Boer (Eindhoven), 
Theo de Jong (Helmond), Ronald van Genabeek en Stefan Molenaar 
(beiden regio Den Bosch). In vrijwel alle gemeenten binnen ons 
werkgebied hebben we contactpersonen uit lokale groepen of 
heemkundekringen en zij worden jaarlijks 'bijgepraat' en krijgen 
tussendoor rechtstreeks informatie over belangrijke ontwikkelingen 
toegestuurd. 
Voor wie meer wil weten over gemeentelijk archeologiebeleid en onze rol 
als belangenbehartigers is de brochure ‘Hoe beschermen we ons 
archeologisch erfgoed’ beschikbaar. Deze is op de website te vinden.  
Contactpersoon: Tonnie van de Rijdt via awnafdeling23@gmail.com 
 
 

 

 
Restauratieproject 

  

mailto:awnafdeling23@gmail.com
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ORGANISATIE 

De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) is een 
regionale afdeling van de landelijke Vereniging van Vrijwilligers in de 
Archeologie (AWN). AVKP streeft naar een goede samenwerking met 
lokale archeologische werkgroepen (in hoofdzaak binnen heemkunde-
kringen) in onze regio om kunde en kennis uit te wisselen. Als locatie 
zetelen we in het Erfgoedhuis Eindhoven in goede samenwerking met 
het Erfgoedteam van de gemeente Eindhoven en Helmond. 

Bestuur  
Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit: 

 Voorzitter Ellen van der Steen 

 Vice-voorzitter Ruud Hemelaar 

 Secretaris Winnie van Vegchel 

 Penningmeester Peter Seinen 

 Bestuursleden Herbert Vorwerk, Ine Pulles en Tonnie van de Rijdt 
 

Het bestuur wordt ondersteund door: 

 Veldwerkcoördinatoren Willem van den Bosch (Peelland) en Ruud 
Hemelaar (Kempen en Meierij).  

 Adviseur Nico Arts, stadsarcheoloog Eindhoven.  

 Financiële administratie: Auke Langhout  

Visie en missie 
AVKP is een afdeling voor geïnteresseerden in archeologie voor de regio 
Zuidoost Brabant en ‘s-Hertogenbosch. De landelijke AWN en ook wij als 
afdeling hebben een tweeledig doel: archeologie bevorderen (bijdragen 
aan archeologische kennis en invloed uitoefenen bij overheden) en 
archeologie toegankelijk maken voor een breed publiek en daarmee het 
publiek bewustzijn vergroten. Voor de periode 2017 - 2021 zijn deze 
doelen vertaald in vier rollen en uitgewerkt in taken. Deze taken zijn 
opgenomen in afzonderlijk actieplan.  
De vier rollen van AVKP: 
1. De missionaris 

Vergroten van de kennis over en het publieke bewustzijn van de 
waarde van ons cultureel erfgoed. 

2. De goede herder en de trouwe waakhond. 
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Als ogen en oren fungeren voor mogelijke bedreiging van ons 
cultureel erfgoed  en zo nodig invloed uitoefenen bij overheden die 
betrokken zijn bij besluitvorming over archeologie. 

3. De organisator van activiteiten 
Aanbieden van diverse activiteiten en voorzieningen om een breed 
publiek kennis te laten maken met archeologie of er actief of passief 
mee bezig te laten zijn. 

4. De netwerker 
Zorgen voor een goede informatievoorziening tussen bestuur en 
publiek, overheden en geïnteresseerden.  

Statuten en Reglement 
De statuten en reglementen van de AWN zijn op de landelijke website te 
vinden. Als AVKP zijn we een zelfstandige vereniging binnen de AWN. 
De statuten van AVKP zijn op de AVKP-website te raadplegen. 

Ledenvergadering 
Volgens de statuten van AVKP wordt jaarlijks in het voorjaar een 
ledenvergadering gehouden. In de ledenvergadering legt het bestuur 
verantwoording af over de gang van zaken in het afgelopen jaar op basis 
van het jaarverslag (waaronder het financieel verslag). Op deze 
vergadering worden ook de beleidsplannen en de activiteiten voor het 
komend jaar gepresenteerd. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het 
kalenderjaar. Ook landelijk is er ieder voorjaar een Algemene 
Ledenvergadering. Alle AWN-leden kunnen daarbij aanwezig zijn en 
hebben stemrecht. 

Samenwerking 
AVKP is één van de partners in het 
Erfgoedhuis Eindhoven samen met 
het Erfgoedteam van de gemeente 
Eindhoven en gemeente Helmond en 
Eindhoven in Beeld. Het Erf-
goedhuis is tevens een Archeo-
hotspot, een plek waar archeologie 
tastbaar is en daarmee toegankelijk 
voor een breed publiek.  
 
In onze regio werken we graag samen met de lokale heemkundekringen 
en lokale en regionale archeologische werkgroepen. In elke gemeente 
hebben we een contactpersoon en eenmaal per jaar organiseren we de 
AVKP-regiodag om kennis en nieuws uit te wisselen.  

Het Erfgoedhuis tijdens de Dutch Design 
Week 
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Daarnaast onderhouden we contacten met opgravingsbedrijven en 
professioneel archeologen voor de verbinding van kennis over de regio.  

Mede mogelijk gemaakt door… 
Dat AVKP kan floreren danken we naast onze leden en andere 
geïnteresseerden ook aan het enthousiasme, de betrokkenheid, 
expertise, gastvrijheid en goede samenwerking met het Erfgoedteam van 
de gemeente Eindhoven en gemeente Helmond. Samen met deze 
partijen en Eindhoven in Beeld vormen we het Erfgoedhuis Eindhoven. 
 
 
 

 

INFORMATIE 

AVKP-actueel 
AVPK-actueel is de nieuwsbrief van AVKP en is bestemd voor leden, 
aangesloten heemkundeverenigingen en belangstellenden. Actueel 
bevat korte berichten, verslagen en actueel nieuws. Vaste onderdelen 
zijn de activiteitenkalender (met informatie over archeologische 
activiteiten in Eindhoven en regio), mededelingen van het bestuur, 
oproepen voor veldwerk en de stand van zaken in de regio. 
Een twintigtal contactpersonen uit de hele regio melden in AVKP-actueel 
archeologisch nieuws uit de eigen gemeente, lezingen en andere 
activiteiten, nieuwe opgravingen e.d. Ook andere leden kunnen dit soort 
berichten doorgeven. AVKP-actueel verschijnt vijf keer per jaar. 
De laatste versies van de nieuwsbrief zijn op de website terug te vinden. 
Eindredactie: Ellen van der Steen, avkpactueel@gmail.com.  

Nieuwsflits 
Naast de nieuwsbrief AVKP-actueel worden van tijd tot tijd korte actuele 
berichten rondgestuurd per email. In deze Nieuwsflits kan bijvoorbeeld 
informatie staan over een oproep voor vrijwilligers voor een opgraving tot 
een aankondiging van een lezing. Zo blijven de leden goed op de hoogte 
van wat er zoal om ons heen gebeurt. 

  

mailto:avkpactueel@gmail.com
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Website 
De website van AVKP www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/ geeft een 
actueel overzicht van de activiteiten.  

Facebook  
AVKP heeft open facebookgroep genaamd Archeologische Vereniging 
Kempen- en Peelland, waar events en berichten worden gepost.  
 

In de media 
Het is leuk om opgedane kennis te delen met anderen. In een aantal 
gevallen gaat dit zelfs verder dan de eigen vereniging en komt dit in de 
regionale en/of landelijke pers.  
 
Het boek over de opgraving bij het Catharinaplein: "een Knekelveld 
Maakt Geschiedenis" is in november 2013 uitgekomen. Het eerste 
exemplaar is aangeboden aan wethouder Mary-Ann Schreurs. Het 
Eindhovens Dagblad heeft er een artikel aan gewijd. Studio 040 heeft 
opnamen van de presentatie gemaakt. 
Een ander leuk artikel is ‘Eeuwenoud beeld van Maria verstopt in de 
Petruskerk Eindhoven’. De linken naar deze artikelen en filmpjes staan 
op de website.  

Rapporten, brochures en publicaties 
Onze rapporten, brochures en publicaties zijn te vinden op de website. 

Links 
Op onze website www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/ staan diverse 
leuke en interessante links, onder meer over interessante 
archeologische zaken en partijen waar we mee samenwerken zoals de 
Heemkundekringen/ Archeologische werkgroepen in de regio Kempen- 
en Peelland. 
http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/ 
www.archeohotspots.nl/ 
http://nbag.nl/  
 
 
 
  

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/
https://www.facebook.com/groups/543296822500837/
https://www.facebook.com/groups/543296822500837/
http://d66eindhoven.nl/news/item/wethouder_schreurs_neemt_eerste_exemplaar_een_knekelveld_maakt_geschiedenis_in_ontvangst/200?mid=
http://www.youtube.com/watch?v=h7NkHglCQr0&feature=youtube_gdata
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/eeuwenoud-beeld-van-maria-verstopt-in-petruskerk-eindhoven-1.3943900
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/eeuwenoud-beeld-van-maria-verstopt-in-petruskerk-eindhoven-1.3943900
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/
http://www.erfgoedhuiseindhoven.nl/
http://www.archeohotspots.nl/
http://nbag.nl/
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CONTACT 

Op woensdagavonden zijn er altijd (bestuurs)leden aanwezig in het 
Erfgoedhuis Eindhoven. Je bent van harte welkom. 

Adressen 

Bezoek 
Erfgoedhuis Eindhoven, ma tot do van 10 tot 16 uur 
Gasfabriek 2 (nieuwe zijstraat van de Nachtegaallaan) 
telefoon: 040 – 2388899  
www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven, twitter @ArcheoHotspots 

Correspondentieadres AVKP 
van Wassenhovestraat 54  
5613 LL Eindhoven 
Winnie van Vegchel, secretaris en contactpersoon: 06 - 25034696 
Email: awnafdeling23@gmail.com  
Website:  www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp  
Facebook:  Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland 
 
Ellen van der Steen: 040-2910 855 
Ruud Hemelaar  06 – 125 11 892 

Ligging en bereikbaarheid 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ligging Erfgoedhuis   

 

Erfgoedhuis 

http://www.facebook.com/erfgoedhuiseindhoven
mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp
https://www.facebook.com/groups/543296822500837/
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Bushalte o , betaald parkeren    , betaalautomaat 
 

Openbaar vervoer 
Vanaf het station is het 15 minuten lopen naar het Erfgoedhuis 
Eindhoven. Of neem bus 5 vanaf het station naar halte Haven Hoofd 
(links onderaan de kaart). 

Parkeren 
Betaald parkeren kan bij de blauwe P’s op bovenstaande kaart. Deze 
vakken en het parkeerterrein zijn bereikbaar vanaf de Nachtegaallaan. 
De Nachtegaallaan is eenrichtingsverkeer vanaf het noorden.   
Betaald parkeren van maandag t/m zondag van 9 tot 21 uur.  
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