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JAARVERSLAG 2018 

Inleiding 
 
Het is er toch van gekomen, het jaarverslag van AVKP over 2018 is gereed. Om diverse redenen is er 
vertraging ontstaan. We zijn blij met de bijdragen van de leden en contactpersonen in de regio aan de 
vereniging en het jaarverslag en willen daar iedereen voor bedanken. 
 
We kijken terug op een mooi en tubulent jaar met onduidelijkheden en onzekerheiden en gelijktijdig 
met leuke activiteiten en mooie projecten. Het bestuur is met de gemeente actief bezig geweest met 
de toekomst van het Erfgoedhuis. In januari is hierover een bijeenkomst georganiseerd voor de leden. 
Ons ideaal is een regionaal kennis- en informatiecentrum voor erfgoed.  
De coördinator van het Erfgoedhuis Angelique van Gemert is helaas defintief vertrokken. Hierdoor zijn 
problemen ontstaan in de onderlinge communicatie zowel tussen de vier in het Erfgoedhuis werkzame 
organisaties als tussen de medewerkers onderling.  
 
Verder deed de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) deed zijn intrede. We hebben 
regels opgesteld hoe hier mee om te gaan. 

 

 

AVKP ORGANISATIE EN CIJFERS  

Ledenaantal en mutaties 
Aantal leden per 1-1-2018: 208 
Aantal leden per 31-12-2018: 196 
Nieuwe leden:   2 
Opzeggingen:   14 

Organisatie  
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Tonnie van de Rijdt voorzitter 
Ellen van der Steen  vicevoorzitter 
Winnie van Vegchel secretaris 
Auke Langhout  penningmeester 
De andere bestuursleden zijn Ine Pulles, Herbert Vorwerk, Peter Seinen en Ruud Hemelaar. Ruud 
neemt de portefeuille veldwerk op zich.  

Financieel overzicht (jaarrekening / balans / begroting 
Het resultaat over 2018 bedroeg een winst van 478 euro. Dit is onder meer veroorzaakt door het 
vrijvallen van het saldo van de reservering voor cursuskosten ad 610 euro. De begrotingsdiscipline 
was goed en de veldwerkkosten waren lager dan begroot. Het eigen vermogen steeg daarmee van 
14.031 naar 14.509 euro. 
Nico Arts schonk de opbrengst van een lezing voor de Sint Vitalis Woonzorg Groep ad 150  euro aan 
onze vereniging, en van het landelijk bestuur kwam een bijdrage van 200 euro voor de Nederlandse 
Archeologie Dagen. Onze hartelijke dank voor deze beide. 
Voor de Werkgroep voor Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie activiteiten is in 2017 van het 
AWN Archeologiefonds 8.415 euro subsidie ontvangen en gereserveerd voor het schrijven van een 
boek. Van deze voorziening resteert ultimo 2018 nog 4.059 euro. 
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ACTIVITEITEN IN EINDHOVEN 

Lezingen 
 

 Maand Spreker en onderwerp Bezoekers 

Januari Yvonne Lammers Van replica tot Redbad.  
  Visualisatie in de archeologie 

45 

Februari Jan Broertjes De geologie van Brabant. Betekenis van 
geologie voor archeologie, gericht op Brabant 

50 

Maart Gerrie Andela.  
  Philips groen. Groenaanleg in Eindhoven tijdens 
hoogtijdagen van Philips 

25 

April Jan Timmers.  
  Middeleeuwse kerklocaties in de Kempen en Peelland 

45 

Mei Jan-Willem van der Drift. 
  Wat gebeurde er met de Neanderthalers?  
  Over het verdwijnen van de Neanderthalers 

45 

Juni Nils Kerkhoven.  
  De grootste archeologische site van Nederland: Expeditie 
over de Maas.  
  Archeologie in de uiterwaarde van Dreumel achter de 
baggermolens aan 

55 

September Stijn Heeren Nieuwe inzichten in de Laat-Romeinse periode 
in Nederland.  
  Oorzaken van de ontvolking van het Nederlandse 
rivierengebied 

55 

Oktober Jelle Dekker en Nico Arts   
  Eindhoven op stand, 900 jaar kastelen, omgrachte hoeven 
en landhuizen 

Onbekend. 

November Ria Berkvens.  De archeologie van het kasteel van Mierlo.  
  Resultaten van archeologisch onderzoek van het kasteel 
van Mierlo 

45 

December Dick Schlueter Neanderthaler vondsten in Overijssel. 
Kruipen in de huid van de Neanderthalers.  
 

45 

 

Excursies en Archeolopen 
Op 20 januari reisden 16 deelnemers af naar 
Amsterdam, waar een rondleiding volgde in het Allard 
Pierson Museum op de expositie “Crossroads: Reizen 
door de Middeleeuwen” en in het Amsterdam Museum.  
 
Op 27 januari 
Onder leiding van archeoloog Liesbeth Theunissen en 
haar vader, heemkundige Mat Theunissen, trokken zo’n 
30 leden en deelnemers aan de “Basiscursus 
Archeologie” op 27 januari het veld in om in Hoogeloon 
de locatie te bezoeken van de Romeinse villa. De 
contouren van de villa werden ter plekke met touwen 
uitgezet wat een heel goed beeld gaf van de omvang. 
Tijdens deze wandeling volgden we het beekdal van de 
Kleine Beerse waar heel wat historie te beleven valt. We 
kwamen langs de plek waar zo’n 10 bronzen bijlen 
werden gevonden: zo’n 3000 jaar geleden waarschijnlijk 
ritueel in het stroompje geworpen. De kabouterberg iets 
verderop mag dan wel en gereconstrueerde Romeinse 
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grafheuvel zijn, het verhaal van Kabouter Kyrië, die daar ooit zijn residentie had, geeft een heel 
mysterieus tintje aan de omgeving.  
 
Op 8 april 
Een klein gezelschap bezocht op 8 april Erp, 
waar het Email Museum, het raadhuis en de 
waterschapkerk werden aangedaan. Er waren 
veel (16) aanmeldingen maar uiteindelijk 
kwamen 6 mensen op de gemaakte afspraak. 
 
Op 3 juni 
Haute Lecture: lezing en tentoonstelling in 
Brugge over de eerste boekdrukken. 
 
Op 23 juni 
Tien leden bezochten op 23 juni Luik  en 
hielden er een rondwandeling langs het  
Archeologisch museum, de romaanse kerken 
en het fort.  
 
Op 14 juli 
Een geheel andere activiteit is ‘archeologisch wadlopen’. Dat vond plaats in Oud Rilland in Zeeland 
onder leiding van Leo den Heijer, AWN gids. Soppend door de klei en over oude veenruggen werden 
buitendijks bij laag water de resten van dit verdronken dorp bewonderd. Fundamenten van woningen 
en een vuurbaken, turfputten en oude visweren zijn nog steeds getuigen van dit dorp uit de vijftiende 
en zestiende eeuw. 
 
De geplande excursie in oktober naar Neanderthal bij Düsseldorf ging niet door gebrek aan 
belangstelling. Mogelijk door de te geringe publiciteit vooraf: iets waar we meer aandacht aan zullen 
gaan besteden.   

De Werkgroepen 
 

Steentijd werkgroep 
In 2018 is de steentijdwerkgroep uitgebreid van 18 tot 21 leden. Het is nog 
steeds een gemêleerd gezelschap bestaande uit beroepsarcheologen, 
AVKP leden, APAN leden en individuele steentijdliefhebbers. 
In 2018 zijn 3 veldkarteringen gehouden. Verder is begonnen met het 
beschrijven van vuursteencollecties van Heemkundekringen, waarvan 
Valkenswaard en Erp voorbeelden zijn. Verder wordt een grote collectie van 
met name midden paleolithische vondsten geïnventariseerd. De bedeling is 
dit vondstcomplex, bestaande uit meer dan 14 vondstconcentraties, uit te 
werken voor een publicatie.  
 
Kookclub 
De historische kookgroep heeft de Victoriaanse tijd als uitgangspunt gekozen voor een kookavond. Er 
werd door 9 personen een diner gekookt met minimaal gerechten. 
 
Werkgroep voor Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie 
Het was een druk maar toch vooral productief jaar voor de werkgroep. In November 2017 ontving de 
WIMA subsidie van het AWN-Archeologiefonds om de kennis, kunde en resultaten van de 
onderzoeken uit de afgelopen jaren in boekvorm aan de archeologische wereld te publiceren. In dat 
kader moesten er nog een aantal projecten in 2018 worden uitgevoerd.  
Zo werd in Castricum i.s.m. met de lokale AWN leden onderzoek gedaan naar een Romeins schip, in  
Uden werd onderzoek gedaan naar de Peelrandbreuk. Ook werden contacten gelegd met Limburg op 
zoek naar de “Via Belgica” en Zeeland waaronder projecten in Veere en Colijnsplaat. Ook dichter bij 
huis in Valkenswaard werd onderzoek gedaan naar de restanten van de oude middeleeuwse kerk op 
het oude kerkhof. 
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Al het “veldwerk” voor het boek is gedaan en de resterende werkzaamheden voor het boek zullen 
naar verwachting in de loop van 2019 zijn afgerond en aan de archeologische wereld worden 
gepresenteerd. 
De WIMA was gastdocent als onderdeel van de basiscursus archeologie georganiseerd door de 
Archeologische Vereniging Kempen-Peelland. Een tiental cursisten hebben kennis gemaakt met de 
mogelijkheden van de Erfgoedradar en wat het de vrijwilligers in de praktijk kan brengen. Ook 
verzorgde de WIMA een studiedag Grondradaronderzoek voor de AWN deskundigheidsbevordering 
dag op het Slot Loevestein met een onderzoek naar de Munninkenhof. 
Daarnaast leverde de WIMA een bijdrage aan het internationale symposium in Brussel georganiseerd 
door studiedag in Brussel georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed en de Universiteit 
Gent over de rol van geofysische prospectie in het archeologisch onderzoeksproces. Het doel van 
deze presentatie is te laten zien dat de inzet van de Erfgoedradar nieuwe kansen voor vrijwilligers in 
de archeologie biedt. Door wetgeving en 
economische omstandigheden zijn de 
mogelijkheden voor amateurarcheologen om op te 
graven of deel te nemen aan archeologisch 
(gravend) onderzoek beperkt. 
Tot slot was de WIMA aanwezig tijdens de 
Nationale Archeologie dagen in de schaapskooi te 
Schijndel. Een fantastische dag waar voor jong en 
oud van alles te beleven viel. De bezoekers konden 
kennis maken met de mogelijkheden van de 
Erfgoedradar maar ook konden ze de resultaten 
van enkele projecten uit de omgeving waaronder de 
Kapel te Wijbosch en het Slotje Groenendaal 
bekijken.  

Erfgoedradaronderzoek op het kerkhof in Valkenswaard. 

Ruimtelijke ordening 
Tonnie van de Rijdt schreef in AVKP-Actueel  adviezen over ruimtelijke ordening. Onderwerpen waren 
ondermeer de brochure ‘Handhaving en preventie op archeologische monumenten’, 
heemkundekringen en gemeentelijk archeologiebeleid, Peelbronnen over WO I en II. 
 
3D-Rondrit door Middeleeuws Eindhoven 
Rob Schlootz heeft Middeleeuws Eindhoven in 3D 
gebouwd, een digitale rondreis met paard en 
wagen door het centrum van Eindhoven. De basis 
is de plattegrond van cartograaf Jacob van 
Deventer. De rontrit werd tijden de nationale 
archeologiedagen gepresenteerd.  
 
Nationale archeologiedagen 
Het thema is 'Eindhoven op stand, 900 jaar kastelen, omgrachte hoeven en land-huizen'. Het 
programma bestond uit een Tentoonstelling in het erfgoedhuis, kinderactiviteiten, Lezing door Nico 
Arts, gemeentelijk archeoloog en Jelle Dekker, bouwhistoricus en vrijwilliger, over deze speciale 
woningen en hun bewoners door de eeuwen heen. Delancering van de 3D-Rondrit door Middeleeuws 
Eindhoven. Verder was er een Stadswandeling o.l.v. Wim van Hoof en verschillende Activiteiten op 
locatie bij de kastelen Blaarthem en Het Borchsken, Eckart en De Burgh.  
 
Veldwerk  

Ruud Hemelaar neemt binnen het bestuur de portefeuille Veldwerk op zich en is met Theo van der 

Vleuten en Willem van den Bosch de veldwerkcoördinatoren. Ieder volgt de ontwikkelingen van 

veldwerk in hun regio: 

- Theo van der Vleuten: Kempen 

- Willem van den Bosch: Peelland 

- Ruud Hemelaar: Meierij 

Er worden voorbereidingen getroffen voor deelname van VCA-opleiding voor leden.  
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Diversen 

 Zes leden hebben meegeholpen met Fokko 
Kortland bij het uitdelen van hout voor een 
kunstproject, een uitvloeisel van de opgravingen 
aan de Huysackers in Veldhoven in 2017. Aan 
deze opgravingen hebben veel vrijwilligers van de 
AVKP deelgenomen.  

 Op 17 maart werd op feestelijke wijze de 
certificaten voor de Basiscursus Archeologie 
uitgereikt.  

 op vrijdag 6 juli de AVKP-BBQ plaatsvindt bij het 
Erfgoedhuis 

AVKP Actueel 
In 2018 verscheen AVKP-Actueel zoals gebruikelijk vijf keer. 
Deze Actueels zijn samen goed voor 107 pagina’s met onder meer archeologische nieuwsberichten 
uit 16 verschillende gemeenten, aankondigingen en verslagen van regionale en lokale activiteiten. 
Zoals de vele mogelijkheden tijdens de Nationale Archeologiedagen of vorderingen van de 
werkgroepen en nog veel meer. In totaal hebben 33 mensen een bijdrage geleverd de inhoud, waarbij 
een aantal een vaste correspondent is en soms meerdere onderdelen voor hun rekening nemen.  
 
De Kapellekes, Erfgoedvereniging Dye van Best en de Gemeente Best presenteerden in november 
het boek ‘De Toponymie van Best, met de geschiedenis van het grondbezit en impressies van de 
herdgangen uit de jaren ’50-’60’. 
In Eindhoven verscheen in april ’De kleine geschiedenis van Eindhoven voor dummies’ en in 
november het boek ‘Florarium temporum (Bloemhof der tijden)’. Een hedendaags monnikenwerk: de 
volledige transcriptie en gedeeltelijke vertaling van deze in het klooster Mariënhage te Woensel (thans 
Eindhoven) met de hand geschreven Latijnse wereldkroniek uit 1472. 
 
Als er tussentijds berichten kwamen die niet kunnen wachten tot een volgende nummer van AVKP-
Actueel, zijn deze als nieuwsflitsen rondgestuurd.  

Het Erfgoedhuis 
Activiteiten overdag: geschat aantal vrijwilligers op vaste dagen 
2 vrijwilligers ieder 2 dagen per week: tekenen en restaureren 
2 vrijwilligers ieder 1 dag per week: inventariseren en restaureren 
Activiteiten woensdagavond: gemiddeld aantal actief met vondstmateriaal 
5 vrijwilligers actief met restaureren 
5 vrijwilligers actief met vondstverwerking 
Bezoekers: groepen op afspraak: 5 groepen 
Bezoekers: individuen: circa 20 per maand 
Bezoekers Dutch Design Week: circa 3000 
Schoolklassen: 12 
Vondstmeldingen: circa 3 per maand 
Educatie en publieksactiviteiten: 
Nationale Archeologie Dagen: onbekend 
Open Monumente Dag: onbekend 
Publicaties: Meerhoven en Florarium   
 
In het Erfgoedhuis was de laatste hand gelegd aan het conserveren van een tankrupsband. Voor 
jonge bezoekers was een permanente activiteitenhoek gemaakt, waarbij opgegraven en scherven 
plakken centraal staat.   
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ACTIVITEITEN IN DE REGIO 

De Regiodag 
Op 14 april 2018 was het thema van de AVKP-regiodag ‘Regionale activiteiten’. Onderwerpen waren 
de evaluatie van de Nationale Archeologiedagen 2017 rond Water verbindt Erfgoed, actuele 
ontwikkelingen rond dit project en het afstemmen van regionale activiteiten. Regioarcheoloog Ria 
Berkvens was trekker van het project Water Verbindt Erfgoed en praatte iederen bij over de 
ontwikkelingen in het project, zoals de studiedag Historische geografie van beekdalen op 17 mei 
(Erfgoedhuis Eindhoven).  
Daarna gaf de werkgroep Steentijd een inkijkje in hun onderzoek over Midden paleolithicum in de 
Kempen in Oost Brabant. Ruud en Gerard van Kaathoven gaven aansluitend een introductie op de 
geschiedenis van Schijndel. We waren te gast bij de Schaapskooi in Schijndel.  
 

 
  

Activiteiten in de Regio  
 
Best 
Algemene activiteiten  
Er werd informatie aangeleverd aan bedrijven voor vooronderzoek voor 2 projecten 
Hieraan heeft 1 lid meegedaan. 
 
Activiteiten voor educatie en publieksbereik 
Er werd deelgenomen aan De Maand van de Geschiedenis, Open Monumentendag en de Nationale 
Archeologie Dagen. De laatstgenoemde met een tentoonstelling van archeologische vondsten uit de 
opgravingen Aarle.  
 
Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden  
Er werd 1 lezing georganiseerd die circa 40 bezoekers trok. 
 
Overige publieksactiviteiten  
Er werd 1 tentoonstelling georganiseerd. 
 
Activiteiten voor bescherming en  belangenbehartiging 
Een lid van onze werkgroep is aanwezig bij vergaderingen van de monumentencommissie. Diversen 
panden werden aangewezen als gemeentelijke monument. 
  
Samenwerken met gemeenten 
Er is structureel overleg met ambtenaren en/of  wethouder  
We volgen actief bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen 
We hebben dit jaar zienswijzen in gediend  en/of hebben ingesproken in vergaderingen. Het effect is 
onbekend. 
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Waardering van het archeologiebeleid van jullie gemeente in zijn algemeenheid 
Wij zijn zeer positief over het archeologiebeleid omdat Ria Berkvens dit goed oppakt en 
erfgoedmedewerkster Carlijn Hageraats een studie heeft gedaan over archeologie in de gemeente. 
 
Overige activiteiten  
In januari 2018 heeft wethouder Marc van Scheppen in de bibliotheek een boek over archeologische 
opgravingen in Aarle aangeboden aan Erfgoedvereniging Best en Cultuurspoor. De plaatselijke pers 
heeft hier aandacht aan geschonken.  
 
 
Boxtel 
De Archeo-groep Boxtel maakt deel uit van de Heemkunde Boxtel. 
Deze groep is al enkele jaren  ‘in opbouw’: groeiend van enkele mensen naar een grotere groep 
belangstellenden, die samen als vrijwilligers, geïnteresseerd in archeologie, daar actief binnen Boxtel 
op diverse wijze mee bezig zijn. Dit betekent dat ‘eigen deskundigheidsbevordering” deel uitmaakt van 
de activiteiten. Enkele leden zijn ook lid van de AVKP en AWN. In het verleden zijn al enkele publieks-
tentoonstellingengemaakt en is er een ‘vergelijkingscollectie’ ingericht van niet-Boxtels 
schervenmateriaal.  
Dit alles mondde uit in de Archeo-Hotspot Boxtel die op 15 oktober 2017 geopend werd binnen het 
Oertijdmuseum. We vergaderen ongeveer elke 2 maanden in het Oertijdmuseum. 
In 2018 zijn er 8 maandelijkse publieksactiviteiten georganiseerd en bekendgemaakt via de 
plaatselijke pers en rechtsreeks aan (al bekende) belangstellenden. 

 Tweemaal is er een veldloop voor metaaldetector en scherven-belangstellenden. De vondsten 
hiervan zijn in een daaropvolgende werkmorgen bekeken en gedetermineerd. Ook Boxtelse 
vondsten van eerdere vrije onderzoeksprojecten worden tijdens meerdere workshops bekeken, op 
naam gebracht en in een database ingevoerd.  

 Driemaal zijn er lezingen georganiseerd:  

 Romeins Glas door en uit de collectie van van der Groen 

 Metaaldetectie en archeologie, door Bibi Beekman en Carlo Spee 

 Digitaal determineren door Carlo Spee 

 Er wordt gewerkt aan de interne deskundigheidsbevordering via werkavonden, lezingen en 
cursussen bij de AVKP in Eindhoven en door gebruik te maken van de expertise van de 
archeologen bij AVKP Eindhoven en omstreken bij determinatie. 

 Verder is door 2 personen deelgenomen aan een cursus Romeins aardewerk in Nijmegen, 
voorbereiding tbv archeologiedagen via een cursus bij het Erfgoedhuis Den Bosch, 

 Er zijn bezoeken gebracht aan acheologische tentoonstellingen in museum Uden, Museum Oss, 
en het project ‘over de Maas’ in Dreumel.  

 Via de stichting Noord Brabants Archeologisch Genootschap werden studiedagen en lezingen 
bijgewoond.  

 We zijn betrokken bij het internationale project van Community Archeology (CARE) van Johan 
Verspay, dat komend jaar gaat starten. 

Een ander onderdeel van onze bezigheden bestaat uit OGEN EN OREN voor de Archeologie:    

 Binnen de gemeente wordt zowel door velen ‘in het veld’ als bij ‘gemeentelijke plannen’ goed 
gekeken wat er in Boxtel op archeologisch belangrijk kan zijn en worden. Zowel wegen-planning, 
woningbouwprojecten en andere bebouwings- en verbouwprojecten worden (met argusogen) 
bekeken en gevolgd. Een enkele keer is er daardoor ook een project tijdelijk stilgelegd. 

 
Een groots project in 2018 was de renovatie van de Markt in het centrum van Boxtel.  
Omdat er al eerder rioleringswerkzaamheden geweest waren, werd ( in de Plan van Eisen) 
archeologische begeleiding (door BAAC) voldoende geacht. ‘Alleen op de diepste punten” zou die 
nodig zijn. Die begeleiding werd echter pas ‘opgeroepen’ nadat wij het betreffende bouwbedrijf attent 
gemaakt hadden op archeologische dingen die we al wel zagen gebeuren en een te verwachten 
fundament van oud gemeentehuis en waterpompput, waar zij niets van wisten. De gemeentelijk 
archeologisch ambtenaar woonde en werkte vanuit Zuid Afrika en heeft uiteindelijk gezorgd dat daar 
ook naar gekeken werd! Een 2

e
 keer heeft BAAC de diepe fonteinen-pompkelderput van 3x5x3m

3
 

enkele dagen archeologisch ook mogen afwerken en is de volgorde van werkzaamheden aangepast. 
Daarbij werd de hulp van 2 vrijwilligers ingeroepen om  mee te couperen. Helaas weten we nog 
steeds niets van hun bevindingen. Het is wachten op het verslag. 
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Intussen mochten wij met vrijwilligers de afgevoerde stortgrond doorzoeken op vondsten die dus niet 
meer  ‘in situ’ waren. Zowel detectoren als schervenzoekers zijn hier enkele maanden mee bezig 
geweest. De meeste muntjes, muntgewichtjes, kogels en andere metalen voorwerpen zijn al op naam 
gebracht, met de massa scherven zijn we druk bezig. Een deel van de grond is tijdens het werk 
afgevoerd naar Waalwijk voor een woningbouwproject. 
 
 
De Hooge Dorpen 
Er zijn in 2018 geen archeologische veldonderzoeken uitgevoerd. Wel is er door de vereniging 
medewerking verleend aan onderhoudswerkzaamheden aan de grafheuvels van Toterfout. Het betrof 
hier het verwijderen van bramen, Amerikaanse kers, en andere struiken die de heide rond de 
grafheuvels overwoekeren. De werkzaamheden gebeurden in samenwerking met het IVN Veldhoven-
Vessem. 
Er is ook assistentie verleend aan veldonderzoek van bedrijven of gemeentelijke diensten: 

 Waarnemingen 1 project gedurende 2 dagen 

 Booronderzoek 1 project gedurende 1 dag 

 Gravend onderzoek 1 project gedurende 1 dag 
 
Hierbij was Aedes Archeo en Milieu betrokken 
 

 
Het maken van een paalkrans. 

 
In het algemeen zijn de bedrijven zeer bereidwillig tot samenwerking met vrijwilligers. Helaas zijn 
Gemeentelijke diensten niet erg met archeologie bezig. 
 
Het aanleveren informatie aan bedrijven voor vooronderzoek voor 1 project kostte 2 uren werk voor 1 
lid.  
 
Voor educatie en publieksbereik 
De vereniging had het afgelopen 
jaar een lezing over archeologie. 
Een andere lezing betrof de 
Romeinse tijd. Publiciteit was er 
verder rond de Nederlandse 
Archeologie Dagen  
 
Activiteiten voor jeugd en jongeren  
Er werden 5 educatiebijeenkomsten 
georganiseerd in de eigen locatie 
met gemiddeld 10 scholieren. De 2 
activiteiten in het veld trokken 25 
scholieren. Er werd een spannend 
verhaal uit de Bronstijd gepresenteerd. 
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Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden bestond uit: 
Lezingen: 3 bijeenkomsten met circa 30 belangstellenden. 
Excursies: 1 dagtocht met circa 40 belangstellenden. 
Nieuwsbrieven 1 nummer. 
Eigen publicaties 1 publicatie. 
 
Overige publieksactiviteiten 
Het openstellen eigen werkruimte 50 maal 10 deelnemers  
De Hooge Dorpen hebben meegeholpen aan het oprichten van een monument van een in 1944 
neergestorte bommenwerper in aanwezigheid van piloot (97 jaar) 
 
Er werd meegedaan aan de Nationale Archeologie Dagen.  
De belangrijkste activiteit betrof het Grafheuvelfestijn. Er waren 151 deelnemers waaronder jonge 
gezinnen met kinderen. De quiz voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar werd door 20 deelnemers 
ingevuld. De winnares mocht een archeologe in haar klas uitnodigen 
 
Bescherming en  belangenbehartiging 
Aan deze aspecten werd aandacht besteed, met betrekking tot gebouwde monumenten en historisch 
landschap. 
 
Samenwerken met gemeenten 
We zijn zeer positief over de samenwerking omdat we een structureel overleg hebben en daarbij alle 
punten aan de orde kunnen stellen.  
 
 
Eindhoven 
Er is assistentie verleend aan veldonderzoek van bedrijven of gemeentelijke diensten in de vorm van 
metaaldetectie voor het project in Marienhage. Hierbij waren 3 leden actief. Het archeologisch bedrijf 
was BAAC. 
We hebben goede ervaringen met samenwerking met bedrijven. 
We Hebben vondsten verwerkt ten behoeve van projecten van Kasteel van Eindhoven, Bakel, en 
vuursteenvondsten in Meerhoven. Hieraan hebben 5 leden naar schatting 100 uren aan besteed.  
We hebben ook historisch onderzoek en archiefonderzoek gedaan aan 2 projecten met in totaal 100 
uren. Hier deed 1 lid actief mee.  
 
Ten behoeve van educatie en publieksbereik 
Cursussen georganiseerd door de AVKP, rondleidingen in het Erfgoedhuis, in Marienhage, en in de 
stad Eindhoven 
 
Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden 
Er werden 7 lezingen georganiseerd voor circa 50 toehoorders. 
 
Overige publieksactiviteiten 
Er werden 3 tentoonstelling samen met andere organisaties georganiseerd. Bovendien werd de eigen 
werkruimte  4 dagen per week opengesteld. 
We hebben deelgenomen aan: 

 Open Monumentendag 

 Gericht op gebouwde monumenten en het historisch landschap. 

 Maand van de Geschiedenis 

 Nationale Archeologie Dagen 

 Dutch Design Week 
 
We maken ons zorgen over het archeologiebeleid van de gemeente in zijn algemeenheid omdat een 
beleidsplan ontbreekt. 
 
 
Erp 
Archeologische veldonderzoeken uitgevoerd, als eigen activiteit 
Er zijn 2 waarnemingen in 2 dagen gedaan aan Oudveld 2a en Voorbolst 18. Bovendien werden 3 
metaaldetectie projecten in 1 dag georganiseerd. Erthepe krijgt regelmatig vragen over de 
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bouwgeschiedenis van een pand, ook als er geen archeologisch onderzoek plaatsvindt. Dan maken 
we onder anderen gebruik van het huizenonderzoek van Martien van Berlo die van vrijwel alle panden 
en voormalige bekende huisplaatsen gegevens heeft verzameld. Dit leverde 5 projecten voor 1 dag 
op, waarmee circa 4 leden actief waren.  
 
Vondstverwerking  

 Materiaal uit eigen oud onderzoek: Vuursteenvondsten op van 30 april deels opnieuw 
gedetermineerd door leden werkgroep steentijd AWN (Pieter Dijkstra). Op 15-2-2019 was dit 
afgerond. 

 Materiaal uit eigen recent onderzoek: Een beperkte activiteit. Door de plicht van boeren om de 
bodem snel in te zaaien, is veldlopen minder mogelijk.  

Hiermee waren circa  3 leden ongeveer 25 uren bezig.  
 
Aanleveren informatie aan bedrijven voor vooronderzoek werd voor 5 projecten in ongeveer 10 uren 
gedaan. Dit bestond uit historisch onderzoek / archiefonderzoek 5 projecten 15 uren uitgevoerd door 1 
lid. 
 
Educatie en publieksbereik 
Deelname aan de Nationale Archeologiedagen in Schijndel op 13 en 14 oktober. Speciaal door onze 
werkgroep: munten determineren en restaureren van aardewerk. Verder nam een lid deel die als 
magneetvisser (zijdelings betrokken bij archeologie). Zie onder deelname aan de verzamelbeurs in 
Ter Aa. 
 
Activiteiten voor jeugd en jongeren  
Is nog niet uitgevoerd, maar het voornemen van de werkgroep Educatie van Erthepe bestaat om 
volgend schooljaar (2019-2020) een educatief project voor de basisscholen in de voormalige 
gemeente Erp op te zetten. 
 
Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden 
Activiteiten zijn lastig te specificeren, omdat bij een heemkundekring activiteiten vaak door elkaar 
heen lopen. Er werden geen speciaal op archeologie gerichte excursies georganiseerd. Wel een 
algemene excursie naar Heemkunde Kring Gemert, algemeen met circa 60 deelnemers. Verder 
werden er 3 nieuwsbrieven / ledenbrieven uitgegeven. 
 
Overige publieksactiviteiten 
Zie archeologie-dag Schijndel op 13 en14 oktober die paar duizend bezoekers trok. 
 
Bescherming en  belangenbehartiging 

 Voor archeologie: In Monumentencommissie van Meierijstad is een lid van de werkgroep 
vertegenwoordigd, speciaal voor archeologie. Vertegenwoordigers van de 4 archeologische 
werkgroepen van Meierijstad zijn tweemaal in Erp bij elkaar geweest om gezamenlijk zaken de 
bespreken (uitwisselen van ervaringen en activiteiten).  

 Voor gebouwde monumenten en historisch landschap: zie boven (een lid van de werkgroep in 
Monumentencommissie) 

  
Herstel en / of onderhoud van archeologische monumenten  
Plan om grafheuvels te herstellen en op te nemen in een archeologische route niet uitgevoerd door 
gebrek aan tijd en mankracht. We contact daarover gehad met de RCE. 
 
De waardering van het archeologiebeleid van de gemeente in zijn algemeenheid 
We maken ons zorgen over het beleid omdat door de samenvoeging van 3 gemeenten en 
harmonisatie nog niet alles goed loopt. In feite is er te weinig mankracht bij de gemeente voor 
erfgoedbeleid (1 werkkracht op een ambtenarenbestand van circa 600). Verder maken we ons zorgen 
over de handhaving. Zo werd er bijvoorbeeld een terrein van circa 20 hectare aangelegd tot tray voor 
aardbeienplanten zonder voorafgaand een vergunning aan te vragen. De gemeente heeft daar 
uiteindelijk het werk stilgelegd en een onderzoek afgedwongen (april-mei 2018). 
 
Andere activiteiten 

 Nieuwe inrichting van een deel van de vitrinekasten in het Raadhuis van Erp (de 
archeologiehoek). 
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 In maart 2018 deelgenomen aan een ‘verzamelmarkt’ in gemeenschapshuis Ter Aa in Erp. Daar 
een deel van de muntencollectie van Erthepe getoond en munten gedetermineerd van enkele 
andere verzamelaars. Een 13

e
 eeuwse munt geschonken gekregen van een plaatselijke 

metaaldetectorman (met vondst coördinaten).  
 
 
Geldrop Heeze-Leende 
De werkgroep Archeologie en Monumenten bestaat momenteel uit 6 werkende leden, zijnde: Jan 
Broertjes, Thieu Delen, Paul Henneman, Jacques van Laarhoven, Willy Oomen en Lot Veldkamp.  
Ook dit afgelopen jaar heeft de werkgroep met zorg gekeken naar het feit dat de groep uit maar zes 
leden bestaat. De in 2011 reeds vermelde reden blijft daarbij zeker van toepassing. De werkgroep 
heeft zich, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, voornamelijk bezig gehouden met het beschermen 
van het archeologisch erfgoed in ons heemgebied, het geven van adviezen aan particulieren, 
bevoegde opgravinginstanties en gemeenten in ons heemgebied t.a.v. van mogelijke archeologisch 
belangrijke terreinen en de vondsten die in het verleden in ons heemgebied zijn gedaan.   
Incidenteel is er ondersteunend meegewerkt bij opgravingen door bevoegde opgravings-instanties. 
Verder heeft onze groep observaties verricht.  
In het kader van inkrimpende werkzaamheden en het belang van samenwerken werkt onze werkgroep 
met ingang van 2015 samen met de Werkgroep Monumenten. Mede omdat versmelting van belangen 
hierbij zeker van toepassing is.  
  
Daarnaast is de werkgroep betrokken geweest bij :  

 Integraal Cultuurhistorische Ontwikkelingsprogramma Boven Dommel voor de gemeente Heeze-
Leende (voortaan ICHOP te noemen).  

 Klankbordgroep Kleine Dommel.  

 Samenwerkingsverband A2 gemeenten.  

 Archeologisch studiedagen Noord-Brabants Archeologisch Genootschap.  

 Contact met Staatsbosbeheer  

 In aantal gevallen meegewerkt aan bureauonderzoek en advies gegeven aan opgravende 
instanties.  

 Steentijddag in Leiden.  

 Het blijven restaureren van de urnen die op Zesgehuchten waren gevonden.  

 Lezing AVKP bijgewoond.  

 Medewerking verleend aan de Monumentendag   

 Meer samenwerking met AVKP  

 Kleine monumenten in Geldrop inventariseren en beschrijven  

 Contact met Brabants Landschap  

 Voorwerk boek Geldrop  

 Samengewerkt aan een onderzoek over de “watermolen” bij het kasteel van Heeze 

 Volgen van allerlei onderzoeken, onder anderen:  

 Veldwerk-ondersteuning bij archeologische begeleiding door RAAP reconstructie Kleine Dommel 
tussen Heeze en Geldrop 

 Zienswijze Heuvel Geldrop naar gemeentebestuur 
 
  
Mierlo  
Afgelopen periode heeft de werkgroep archeologie de volgende activiteiten verricht. 

 Op 11-4-2018 was een bijeenkomst  in het Oude Raadhuis en bezoek aan de locatie kasteel met 
groep brugklassers van het Strabrecht College. Doel was informatie geven over heemkunde waar 
onder archeologie en middeleeuwen in Mierlo. 

 Op 6-5-2018 werd meegewerkt aan de tentoonstelling van de sax die gevonden is op de locatie 
Bethanië. De tentoonstelling was in de Luciakerk in het kader van Torendag en werd  geopend 
door Pastoor Kloeg. 

 Op 24-6-2018 werden vondsten geëxposeerd tijdens de presentatie van de  Heemkundekring op 
het Kersenfeest. 

 Op 31-7-2018 hebben we dronebeelden laten maken van het voormalige kasteelterrein en de 
mogelijke locatie van het Cleijn Slotje. 

 Op 18-9-2018 werd gedurende twee weken het uitgraven van het fietspad langs het vakantiepark 
richting Eindhovens Kanaal gevolgd. 
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 Op 9-10-2018 hebben Ria Berkvens en Danny Keijers op onze uitnodiging een lezing gegeven 
over het kasteel en de resultaten van de laatste opgraving. Tijdens die lezing was ook de première 
van de filmpjes die waren gemaakt in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo- over het 
voormalig kasteel van Mierlo. 

 In december 2018 werden werkzaamheden in   Den Hof 2 Archeologisch gevolgd. 

 Gedurende de gehele periode vond er een reorganisatie van de archeologieruimte plaats. 
 
 
Son 
Bescherming en  belangenbehartiging 
Voor archeologie alleen maar vragen gesteld aan de gemeente omtrent voortgang behoud waterput. 
Voor gebouwde monumenten en historisch landschap ingezet voor het behoud gebouw van de 
voormalige Sint Petrus Bandenkerk. 
 
Samenwerken met gemeenten 
Er is structureel overleg met ambtenaren en / of  de wethouder en we volgen actief 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 
 
Waardering van het archeologiebeleid van de gemeente in zijn algemeenheid 
Wij maken ons zorgen omdat gemeente niet echt actief is. 
 
 
Sint Oedenrode 
Assistentie verleend aan veldonderzoek van bedrijven of gemeentelijke diensten  
Er werd geofysisch onderzoek gedaan voor 1 project gedurende 4 dagen. 
 
Ervaringen bij het meewerken met bedrijven / gemeentelijke diensten  
We hebben goede ervaringen. 
 
Vondstverwerking  
Het betrof materiaal uit eigen oud onderzoek. Hieraan werkten 4 leden actief mee gedurende 30 uren. 
  
historisch onderzoek / archiefonderzoek  
We hebben 10 projecten uitgevoerd met een inspanning van 20 uur door 1 lid., 
 
Activiteiten voor jeugd en jongeren 
 We hebben 10 educatiebijeenkomsten van 16 uren georganiseerd in de eigen locatie. 
 
Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden 
We hebben 1 tentoonstelling voor 30 deelnemers, samen met andere organisaties georganiseerd. 
Daarnaast hebben we 40 maal onze eigen werkruimte opengesteld voor ongeveer 80 deelnemers. 
 
We hebben deelgenomen aan Open Monumentendag en het Koster Brockproject 
 
Bescherming en  belangenbehartiging 
Bescherming en behartiging door: 

 Er is een structureel overleg met de (regio) archeoloog 

 Er is structureel overleg met ambtenaren en/of  wethouder  

 We volgen actief bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen 
 
Waardering van het archeologiebeleid van de gemeente in zijn algemeenheid 
Wij maken ons zorgen over de gemeente omdat projecten gepland zijn die het beeldkwaliteitsplan 
aantasten. Het zichtveld van (rijks)monumenten wordt ontnomen. 
 
Uden 
Archeologische veldonderzoeken uitgevoerd als eigen activiteit 
We hebben waarnemingen gedaan tijdens het afbreken van een huis en het graven van een bouwput 
in directe omgeving van Romeinse nederzetting. De vraagstelling was of de nederzetting doorloopt. 
Een eerder uitgegraven bouwput in directe omgeving bevatte geen sporen. De verwachting is laag. 
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Waarnemingen doen we in overleg met gemeente. We hebben als werkgroep nog nooit zoveel 
afvalkuilen gezien met recent afval. Er werden geen archeologische sporen waargenomen. 
 

 
Foto Hanneke van Alphen 

 
Andere projecten 

 Stalreep in overleg met de bouwondernemer. Dit veldwerk is niet goed gegaan. Foute voorlichting 
van de uitvoerder over volstorten van de bouwput. Geen mogelijkheid meer om te kijken. 

 Schansweg in overleg met de gemeente. 

 Annabos op verzoek van de Provincie. 

 Sint Jansstraat, in overleg met gemeente en uitvoeder. Goede samenwerking. 

 Corsicanenweg, op verzoek van de gemeente gekeken naar rare verkleuringen in de bodem. Dat 
waren leemkuilen. 

 Aalstweg, in overleg met gemeente en uitvoerder observatie bij aanleg kunstgrasveld. 

 Food-Court, een veldverkenning. 

 Hockeyweg, in overleg met Gemeente. 
Peelrandbreuk, observatie in overleg met gemeente. Onderzoek door Runbout Lapperre en de 
heemkundekring Archeologie Uden. De registratie werd overgenomen door archeologen van de Vrije 
Universiteit. 

 Dicoterrein, een opgraving. 
 
Overzicht per soort activiteit 

 Veldverkenningen voor 7 projecten in 60 dagen. 

 Waarnemingen voor 2 projecten in 4 dagen. 

 Metaaldetectie als verenigingsactiviteit voor 4 projecten in 30 tot 60 dagen. 

 Geofysisch booronderzoek voor 1 project in 1 dag. 

 Andere vormen van geofysisch onderzoek voor 1 project in 30 dagen. 

 Gravend onderzoek (archeologisch booronderzoek, opgraving of begeleiding) voor 1 project in 5 
dagen. 

 
Aantal actieve leden die meededen aan deze veldactiviteiten was circa 10 leden.  
 
Assistentie verleend aan veldonderzoek van bedrijven of gemeentelijke diensten  

 Veldverkenningen 1 project 1 dag 

 Waarnemingen 1 project 30 dagen 

 Metaaldetectie 1 project 5 dagen 

 gravend onderzoek (proefsleuven, opgraving of begeleiding 1 project 5 dagen 

 bouwhistorisch onderzoek 1 project 3 dagen 

 Hoeveel leden assisteerden beroepsarcheologen bij veldactiviteiten : circa 6  leden  
 
Bedrijven, gemeentelijke diensten of andere organisaties waaraan assistentie werd verleend bij 
veldonderzoek 

 BAAC, Dicoterrein 

 Vrije Universiteit Amsterdam 

 Gemeente Uden 

 Provincie 
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 Waterschap 

 Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid 
 
Ervaringen bij het meewerken met bedrijven / gemeentelijke diensten 

 Algemeen: Ten aanzien van werken in het veld valt op te merken dat er in het veld steeds meer 
aandacht besteed wordt aan veilig werken. Een instructie veiligheid werd gegeven en er moest 
voor getekend worden. 

 Bij Gemeente Uden is veel eenrichtingsverkeer, als werkgroep attenderen wij de gemeente op 
mogelijke belangen op archeologisch gebied. Vanuit de gemeente is er maar 1 verzoek gekomen. 

 Bij de Provincie gaat alles is in goed overleg. 

 Bij de Vrije Universiteit in het project Peelrandbreuk was sprake van een geologisch onderzoek. 
De onverwacht gevonden archeologie was ondergeschikt aan het project. Bij teveel aanwezigheid 
en op moment van registratie archeologie werden we als storende factor ervaren. 

 

 
Onderzoek Peelrandbreuk door de VU uit Amsterdam (Hanneke van Alphen)    
  
Vondstverwerking  
We hebben ons ook bezig gehouden met vondstverwerking met 3 leden in 60 uren. Het betrof 
materiaal uit oud en recent eigen onderzoek. 
 
Overige werkzaamheden  
We hebben informatie aangeleverd aan bedrijven voor vooronderzoek voor 1 project gedurende  4 
uren. We hebben historisch onderzoek / archiefonderzoek aan 1 project 20 uren uitgevoerd. Bij beide 
activiteiten waren circa 5 leden betrokken.  
 
Educatie en publieksbereik 

 We hebben een tentoonstelling over het Merovingisch grafveld Baggenmert georganiseerd 

 Tijdens carnaval gingen we verkleed als Merovingische inwoner van de stad. Sleutelbewaker.  

 Jubileum Heemkundekring, open dag. Presentatie, presenteren archeologische materialen. 

 Spel voor de jeugd basisschool. Verleden koppelen aan het Heden, door middel van het 
Escapespel tijdens tentoonstelling voor VMBO leerlingen. 
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Spelkleed met lespakket met 7 lesmogelijkheden (Hanneke van Alphen) 
 
Activiteiten voor jeugd en jongeren  

 Activiteiten in het veld 1 maal.  

 Spel, kraak de code 1 maal voor 2 deelnemers. 

 Spel voor voortgezet onderwijs, escape uit museum 1 maal voor 40 deelnemers. 

 Spelkleed voor basisonderwijs 1 maal voor onbekend aantal deelnemers. 
 
Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden 

 Lezingen 6 maal voor 30 deelnemers. 

 Excursies 2 maal voor 5 deelnemers. 

 Nieuwsbrieven / ledenbrieven 10 maal voor 15 lezers. 

 Eigen publicaties 2 maal voor 200 lezers. 

 Spelboekje archeologie 1 maal voor 75 deelnemers. 

 Folder activiteiten werkgroep 1 maal 50 lezers. 
 
Overige publieksactiviteiten 

 Tentoonstelling als eigen activiteit 1 maal voor 200 deelnemers. 

 Tentoonstelling samen met andere organisaties 1 maal voor 300 deelnemers. 

 openstellen eigen werkruimte 40 maal 

 Opendagen voor Peelrandbreuk en info Werelderfgoed commissie 3 maal voor ruim 2500 
deelnemers 

 
Landelijke of lokale evenementen 
We deden mee aan de Nationale Archeologie Dagen 
 

 
Metaaldetectie voor jong en oud (Heijmans) 
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Bescherming en  belangenbehartiging 
Voor archeologie:  
We zijn constant op de achtergrond aanwezig zijn om als waakhond te functioneren vooral richting 
gemeente. 
 
Voor gebouwde monumenten en historisch landschap: 

 Lageburchtweg, Peelrandbreuk proefsleuf. Geen hoge archeologische verwachting. 

 Toponiem Hoge / Lageburcht, mogelijk is er een burcht geweest in de omgeving of een 
watermolen. Bij Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is al wat vooronderzoek gedaan 
maar er zijn nog geen exacte gegevens gevonden. 

Wel is mogelijke archeologie, in de vorm van een gracht, gevonden bij het aanleggen van de 
proefsleuf. 

 Vondsten uit de 13
e
 eeuw. De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft de registratie overgenomen. 

 
Herstel en / of onderhoud van archeologische monumenten 
Er is meegewerkt aan het onderhoud van het grafveld in Uden. Het gaat hier niet om een monument 
maar om een reconstructie archeologisch gebied. 
 
Samenwerking met IVN en Natuurbeheer. 
 

 
Opschonen van grafheuvels (Hanneke van Alphen). 

 
Samenwerken met gemeenten 
We volgen actief bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Dit jaar hebben we zienswijzen in 
gediend en / of hebben ingesproken in raadsvergaderingen. 

 Zienswijze ingediend ten aanzien van Park Moleneind, ook ingesproken. Aandacht voor de 
archeologie van het gebied. Project reconstructie park en bouw sportkantine is versnipperd. 

 Zienswijze ingediend ten aanzien van een Fietsbrug die in de omgeving van een IJzertijd 
nederzetting komt te liggen.  

 Zienswijze in overleg ingetrokken, Gemeente zou ons informeren en vooraf de gelegenheid geven 
een observatie te doen. Gemeente is afspraak niet nagekomen. 

 Voortweg Uden, activiteiten op hoek van aanwezige potstallen uit de Romeinse tijd. Gemeente 
heeft beleid voor de aangegeven locatie nog eens nader bekeken en ons in het gelijk gesteld. Er 
is gekozen voor bescherming in de bodem. 

 
Waardering van de gemeente in zijn algemeenheid 
We maken ons zorgen omdat er teveel versnippering is bij projecten, projecten gaan vaak over naar 
andere personen. Er is vaak onvoldoende kennis over archeologie, ook niet na mogelijkheid tot het 
volgen van een presentatie door een adviseur. Er is geen vaste adviseur. We hebben ook te maken 
met nieuwe wethouders. 
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Andere activiteiten 
De cursus basisarcheologie is afgerond door 3 leden. Hanneke van Alphen kreeg de 
bronzenlegpenning van de AWN. We hebben een bezoek gebracht aan Restaura en 
Thermenmuseum in Heerlen. 
 
 
Valkenswaard 
Archeologische veldonderzoeken uitgevoerd, als eigen activiteit 

 Er heeft een grondradaronderzoek oude Kerkhof ”op den Rosheuvel” plaatsgevonden. 

 Er hebben Waarnemingen plaatsgevonden bij: 

 Herinrichting parkeerterrein Carillonplein. 

 De aanleg van de waterberging bij Kleine Meerpark. 

 De aanleg van de wadi’s bij Kreijenbeek. 

 Geologisch Booronderzoek Dommelseweg 155. 
Deze waarnemingen zijn incl. vondsten, sporen uitgraven en bodemprofiel maken, zie voorbeeld: 
De waarnemingen besloegen 3 projecten gedurende 15 dagen. Het geofysisch booronderzoek 
besloeg 1 project gedurende 1 dag. Andere vormen van geofysisch onderzoek 1 project 1 dag 
Er waren circa 4 leden bij betrokken. 
  
Assistentie aan veldonderzoek van bedrijven of gemeentelijke diensten  
Voor gravend onderzoek was er 1 project gedurende 2 dagen waarbij 1 lid betrokken was. 
 
Ervaringen bij het meewerken met bedrijven / gemeentelijke diensten 
De bijdrage wordt gewaardeerd. 
 
Vondstverwerking  
Er werden vondsten uit oud eigen onderzoek verwerkt, waarbij 3 leden gedurende 20 uren betrokken 
waren  
 
Overige werkzaamheden 

 We hebben informatie aangeleverd aan bedrijven voor vooronderzoek voor 3 projecten met een 
tijdsbeslag van 48 uur. 

 We hebben historisch onderzoek / archiefonderzoek uitgevoerd voor 2 projecten met een 
tijdsbeslag van 80 uur Hierbij waren 3 leden deden actief bezig.  

 
Educatie en publieksbereik 

 We hebben deelgenomen aan de Nationale Archeologiedagen. 

 Er heeft een grondradaronderzoek “op den Rosheuvel” plaatsgevonden.  

 We hebben een presentatie voor A2-erfgoedcommissie gegeven. 

 We hebben contact gelegd met cultuurcoaches gemeente en SG WereDi. 

 We hebben de archeologische rapportdatabase Valkenswaard aanzienlijk uitgebreid tot 137 
rapporten, welke toegankelijk zijn via: https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/archeologie.nl 

 
Landelijke of lokale evenementen 
Er werd deelgenomen aan: 

 De Maand van de Geschiedenis 

 De Nationale Archeologie Dagen 
 
Bescherming en  belangenbehartiging 
Voor archeologie: 

 Meegedaan aan afstemming met gemeente en Omgevings Dienst Zuid-Oost Brabant. 

 Input geleverd voor het masterplan Dommelland. 
Voor gebouwde monumenten en historisch landschap. 

 Input geleverd voor het masterplan Dommelland. 
 
Samenwerken met gemeenten 

 Er is een structureel overleg met de (regio) archeoloog. 

 Er is structureel overleg met ambtenaren en / of  wethouder. 

 We volgen actief bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 

https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/archeologie.nl
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 We hebben dit jaar zienswijzen in gediend en / of hebben ingesproken 
Middels een schrijven aan Dommelland B&W en de raadsfracties aandacht gevraagd voor het 
ontbreken van erfgoed in de plannen voor de gebiedsontwikkeling Dommelland. Hierover ook de 
publiciteit (Eindhovens Dagblad) gezocht en ingesproken tijdens de commissievergadering. 
Het effect moet nog blijken. 
 
Waardering van de gemeente in zijn algemeenheid 
We maken ons zorgen  omdat er geen interesse voor archeologie vanuit het ambtelijk apparaat 
bestaat. 

Activiteiten Water Verbindt Erfgoed 2018 
Doel van het project Water Verbindt Erfgoed is om de kennis over de invloed van het landschap en 
met name de beekdalen op de historische ontwikkeling van onze regio te vertellen aan de hand van 
het thema water. Erfgoed wijst ons de weg naar het herdenken van een gezonde relatie tussen het 
sociale en het ecosysteem. En naar de wijze waarop we die relatie via de Omgevingswet mogelijk 
kunnen maken. Naast een eerste concrete stap in de vorm van meerdere wandelingen langs de 
beekdalen in de regio tijdens de archeologiedagen in 2017, is het vooral een vier-jaren-plan waarbij 
het verhaal rond de landschapsbiografie als structurerende kapstok zou moeten gaan dienen voor de 
versterking van erfgoed en regionale identiteit én als inspiratie en kennisbron voor actuele 
vraagstukken. Nevendoel was om te komen tot een regionale erfgoedorganisatie / voorziening om zo 
de regionale samenwerking op het verhaal en de betekenis rond erfgoed te intensiveren. 
Uitgevoerde werkzaamheden in 2018: 

 Ontsluiten van erfgoedkaarten (inclusief Eindhoven) via website a la https://atlas.odzob.nl wat als 
inspirerende basis kan dienen voor ontwerpopgave Klimaat Adaptief Erfgoed en ‘Maak ruimte 
voor gezondheid’.  

 Zo mogelijk twee maal per jaar in erfgoedhuis studiedagen met actueel erfgoedthema, zoals bijv. 
resultaten uit actuele archeologische onderzoeken. Op 17 mei 2018 is de eerste studiedag over 
de historie van beekdalen georganiseerd in het erfgoedhuis. In maart 2019 staat de tweede 
studiedag gepland die gaat over het thema “bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in relatie 
tot de omgevingsvergunning”. 

 Ondersteuning van het project Community Archaeology. Hiervoor is gezocht naar potentiële 
locaties om na erkenning van de subsidie het project uit te voeren. Naast Woensel gaat het om 
locaties in Best en Oirschot. 

 Onderzocht is of er in navolging van de Boschologie-cursus in Den Bosch mogelijkheden zijn om 
dit ook in Eindhoven en de regio op te zetten (zowel voor burger als ambtenaar). Naast overleg 
met de afdeling erfgoed van de gemeente Den Bosch, zijn diverse overleggen gevoerd met de 
gemeente Eindhoven en de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland. 

 Coördinatie van het middeleeuwse kerkenproject Peelland met de Torendag op 6 mei, waarbij 
ook de oude Toren van Woensel meedeed. 

 Er is een opzet gemaakt voor het vervolg van Water Verbind Erfgoed in de vorm van een 
projectplan met daarin doelen voor de langere termijn. 

 Evaluatie van de archeologiedagen 2017 en presentatie van opzet voor komende jaren Water 
Verbind Erfgoed tijdens contactdag AVKP in april 2018. 

 
Er werden afgelopen jaar voor het doel van Water Verbind Erfoed verbindingen gelegd met diverse 
organisaties en projecten, welke we komende jaren verder willen versterken. Hiermee zetten we het 
erfgoedhuis als regionaal kenniscentrum verder op de kaart: 

 Deelname aan project Klimaat Adaptief Erfgoed in Eindhoven, met als doel antwoord te vinden op 
de vraag hoe cultuurhistorische waarden en groenblauwe structuren meer zichtbaar, toegankelijk 
en bereikbaar kunnen worden gemaakt waarbij zij bijdragen aan een klimaat adaptieve en 
gezonde stad. Samen met Klimaat Adaptief Erfgoed ontwikkelen van (een catalogus van) klimaat 
adaptieve ingrepen ter bevordering van erfgoed- en waterbeleving in de Eindhovense regio en 
deze te koppelen aan actuele transformatieopgaven, samen met Marco Broekman en Witteveen 
+Bos, Waterschap De Dommel en Gemeente Eindhoven. Hiervoor wordt subsidie verstrekt vanuit 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het nieuwe Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma dat in 
samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van de Visie 
Erfgoed en Ruimte is opgezet. Via dit ontwerpprogramma worden urgente maatschappelijke 
opgaven aan actuele vraagstukken op het gebied van erfgoed en ruimte verbonden.  

https://atlas.odzob.nl/
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 Landschapsbiografie van De Dommel, onderdeel van mozaïek Dommelvallei, is opgezet vanuit de 
Stichting Brabantse Bronnen en stichting Het Groene Woud. Dit overkoepelende project word 
gezien als kapstok voor het uitdragen van erfgoed in de regio Dommel en sluit aan op de doelen 
van Water Verbind Erfgoed. Daarom werd voorgesteld om de aansturing van het project, waar 
nog een organisatie voor werd gezocht, in handen te geven van het erfgoedhuis in Eindhoven. 
Hoewel daar positief op werd gereageerd door beide stichtingen, is de concrete aansturing niet 
door gegaan vanwege hapering in de overall financiering van dit project. 

 Deelname aan het project Beekherstel en Erfgoed van de Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hierbij werden twee 
'beekwerkplaatsen' georganiseerd bij twee waterschappen in Noord-Brabant. Het gaat om De 
Kleine Beerze van Waterschap Dommel en een watermolenlandschap van Waterschap Aa en 
Maas, ofwel bij Helmond, ofwel bij Erp. Dit laatste hangt samen met het onderzoek naar 
watermolenlandschappen van Waterschap Aa en Maas in samenwerking met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Op 22 januari vond in het erfgoedhuis de eerste workshop hierover plaats 
in samenwerking met de RCE en het Waterschap Aa en Maas. 

 Organisatie samen met Molenstichting Noord-Brabant van studiedag over projectvoorstel voor 
een meer ontwikkelingsgerichte omgang met watermolens en de bijbehorende 
watermolenlandschappen in het Groene Woud (inmiddels haakt ook Valkenswaard aan en gaat 
het om tweetal watermolens in Eindhoven). Toekomstkansen voor watermolens waarbij 
onderzoek wordt gedaan naar een meer ontwikkelingsgerichte omgang met watermolens en de 
bijbehorende watermolenlandschappen. 

 Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel met projectplan “De groene schatkamer van een 
hoogwaardige en duurzame kennisregio” die als ambitie heeft om de modelregio te willen zijn als 
het gaat om klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie én het (be)leven en ondernemen in 
het groen. Water Verbind Erfgoed is hier inmiddels in opgenomen. Voorgesteld is om in het kader 
van beleving en cultuurhistorie een workshop te organiseren (in erfgoedhuis) met de 
heemkundekringen en andere erfgoedorganisaties (maar mogelijk ook ondernemers. VVV en 
dergelijke) in het gebied Boven-Dommel zoals we dat jaren terug ook hebben gedaan vanuit het 
Integraal Cultuurhistorische Ontwikkelingsprogramma (ICHOP). 

Veldwerkcoördinatie 
Het gebied dat bestreken wordt in het kader van veldwerk coördinatie Meierij van de AVKP betreft de 
volgende plaatsen: 's-Hertogenbosch en omstreken, Vught, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Boxtel, 
Liempde, Sint-Oedenrode, Uden, Boekel, Gemert en Son en Breugel. 
Vanuit deze plaatsen is in 2018 geen beroep op ons gedaan, wederom doordat in bijvoorbeeld Uden, 
Erp, Veghel en Sint-Oedenrode actieve archeologische werkgroepen actief zijn die hun zaakjes prima 
zelf kunnen regelen. 
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BIJLAGE 1 - FINANCIËN: RESULTATEN EN 
MEERJARENBEGROTING 

 
Financiële balans 
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AVKP Balans 2018 
 

Activa Euro Passiva Euro 

    

 1-1-2018   

Bank 23.438 Te betalen 9.407 

Vorderingen 0 Eigen vermogen 14.031 

Overig 0 Totaal 23.438 

Totaal 23.438   

    

 31-12-2018  Euro 

Bank 18.568 Te betalen 4.059 

Vorderingen 0 Eigen vermogen 14.509 

Overig 0 Totaal 18.568 

Totaal 18.568   
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Meerjarenbegroting 
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BIJLAGE 2 - CONTACTGEGEVENS   

 
Vereniging: Gasfabriek 2a 

5613 CP Eindhoven 
www.awn-archeologie.nl/23 
awnafdeling23@gmail.com 

Voorzitter: Tonnie van de Rijdt 

Vicevoorzitter: Ellen van der Steen 

Penningmeester: Auke Langhout 

Secretaris: Winnie van Vegchel 

Bestuurslid: Ine Pulles  

Bestuurslid: Herbert Vorwerk 

Bestuurslid: Peter Seinen 

Bestuurslid:  Ruud Hemelaar 

Veldwerk coördinatoren: - Theo van der Vleuten: Kempen 
- Willem van den Bosch: Peelland 
- Ruud Hemelaar: Meierij  

 

Adviseur: Nico Arts 

Bibliotheek: Dirk Vlasblom en Carel van den Boom 

Ledenadministratie: Winnie van Vegchel 

Ledenbrief AVKP-Actueel redactie: Ellen van der Steen 
Peter Seinen 
Tonnie van de Rijdt 

Advisering Ruimtelijke Ordening Contactpersoon Tonnie van de Rijdt 
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BIJLAGE 3 - AANGESLOTEN HHK’S EN WERKGROEPEN 

Overzicht van heemkundekringen en archeologische werkgroepen en met wie we vaste contacten 
hebben.  
 
1. Asten - Someren Heemkundekring "De Vonder"  
2. Best: Heemkundekring Dye van Best 
3. Bladel Villa Pladella   
4. Boekel Heemkundekring Sint Achten op Boeckel 
5. Boxtel/Liempde 
6. Cranendonck Werkgroep Archeologie van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’  
7. Deurne Archeologie HKK H.N. Ouwerling 
8. Erp Archeologische werkgroep van Heemkundekring Erthepe 
9. Helmond (gemeentelijk archeoloog i.s.m. AVKP, werkgroep historie Brandevoort, 

Heemkundekring Helmont, Monumentenwerkgroep Helmond) 
10. Lieshout “t Hof van Liessent  
11. Mierlo: Heemkundekring Myerle 
12. Schijf AWN Werkgroep  
13. St Oedenrode, Archeologische Werkgroep Sint-Oedenrode 
14. Son en Breugel, heemkundekring  
15. Uden, archeologische werkgroep Heemkundekring Uden 
16. Valkenswaard, archeologische werkgroep heemkundekring Weerderheem 
17. Vessem-Wintelre-Knegsel Heemkundevereniging De Hooge Dorpen. 
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BIJLAGE 4 - AVKP WERKGROEPEN 

Dit is een overzicht van thema’s en activiteitenclusters.  

 
1. Vondstverwerking (Scherven-Puzzel-Team) 

Hieronder verstaan we het wassen, sorteren, plakken, tellen, determineren, uittekenen, 
fotograferen, e.d. van vondsten op het EGH. Aansturing Erfgoedteam, gem Eindhoven en 
begeleiding vinden plaats door de gemeentelijke door medewerkers van het: : Ben v.d. Broek en 
Dirk Vlasblom 

 
2. Publieksbegeleiding (HotSpot Gidsen):  

Het ontvangen en begeleiden van bezoekers aan de Archeo Hotspot bij alle voorkomende  
activiteiten die er plaats vinden. Een en ander onder aansturing en supervisie van de 
gemeentelijke coördinator van het EGH.  

 
3. Educatie, PR en Sociale Media (Publieks Activiteiten): 

Externe contacten ter bevordering van de archeologie en AVKP zoals voorlichting op scholen, PR, 
assisteren bij inrichten van tentoonstellingen, exposities, Nat.Arch.Dagen, e.d.  
In samenwerking met medewerkers van Erfgoedteam, gem Eindhoven  of als zelfstandige  AVKP 
activiteit. 

 
4. Restauratie werkzaamheden 

Onder leiding van gemeentelijke medewerkers (Dirk Vlasblom, c.s.) van het ACEH verrichten van 
restauratie en conservatie werkzaamheden aan vondsten van aardewerk, leer, metaal, organisch 
materiaal, e.d. 

 
5. Archiefwerkzaamheden en Vooronderzoek  

Veelal op verzoek van gemeentelijke medewerkers van het Erfgoedteam, gem Eindhoven Nico 
Arts en Theo de Jong, c.s.) verrichten van voorbereidend onderzoek in archieven, internet en 
bibliotheken naar informatie over  regionale locaties / objecten, toponiemen, etc. 

 
6. Werkgroep Innovatieve Technieken in de Archeologie  

Op verzoek van archeologische verenigingen verrichten van niet commercieel onderzoek met 
grondradar. In de toekomst mogelijk de inzet van ander nieuwe technieken (drones ?),  etc. 

 
7. Deskundigheidsbevordering  

Alle educatieve activiteiten gericht op eigen leden van de AVKP zoals Basiscursus, bijscholing, 
lezingen, e.d. 

 
8. Veldcoördinatoren 

Drie AVKP leden coördineren activiteiten gericht op assistentie bij opgravingen, onderzoek in de 
regio, vinger aan de pols functie. Ook veldlopen (oppervlakte onderzoek) en werken met de 
detector. E.e.a. in samenwerking met (regionaal-) archeologen.  
Ruud Hemelaar (noordwest)), Theo v.d. Vleuten (Kempen) en Willem v.d. Bosch (zuidoost)  

 
9. Excursie- Archeoloop en Reizen club werkgroep: 

De nadruk ligt hier meer op het recreatieve. De werkgroep coördineert alle excursies, reizen, 
Archeolopen, museumbezoek, etc. die voor en door de AVKP worden georganiseerd. 

 
10. Introductie, mentoring en organisatie werkgroepen:   

Uitvoeren introductieprogramma (kennismaking nieuwe leden). Opzet en organisatie 
werkgroepen.  Waarderings- / belevingsonderzoek onder leden. Inhoudelijke Up-date / uitgave 
van een introductiebrochure. 

 
11. Externe Contacten en Juridische zaken 

Alle contacten waarbij de AWN - AVKP kan worden ingezet met gemeenten (RO-werk), 
heemkundekringen, belangenverenigingen en externe partijen (ZLTO, e.d.). 
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12. Bouwhistorie en kastelen 
Ontwikkelen en delen van expertise op het gebied van bouwhistorie in relatie tot archeologie. 
E.e.a. gericht op de regio. 

 
13. Historisch koken 

Onderzoek naar eetgewoonten, diëten, gewassen, bereidingswijzen van onze voorouders en dit 
ook experimenteel bereiden. Het delen en uitdragen van deze expertise. 


