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JAARVERSLAG 2019 

Inleiding 
Terugkijkend was 2019 een bruisend jaar voor AVKP. Volop levendigheid en ruimte voor activiteiten. 
Dat zien we ook terug in het jaarverslag. We zijn blij met de inzet van leden en onze contacten bij 
verschillende organisaties. We maken ons ook zorgen omdat het groepje actieve leden klein is en 
kleiner lijkt te worden. 
 
Enquete 
Uit de enquete van de werkgroep deskundigheidsbevordering is de behoefte aan kennisverbreding en 
ervaringsvergroting zichtbaar geworden. Dit heeft inmiddels geleid tot:  

 concrete plannen voor meerdere workshops over aspecten van veldwerk 

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

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

 De presentatie van de activiteiten van de werkgroepen staat voor 2019 op het programma. 
 
We overlegden met de gemeente om waarnemingen op vrijgegeven gebieden mogelijk te maken. En 
we gingen met bedrijven praten over het bieden van ‘veldwerkervaring’. We hoopten zo de ervaren 
veldwerkers meer emplooi te geven en zeker ook een grotere groep veldwerkdeskundigen te krijgen. 
Vondstverwerking wilden we aantrekkelijker te maken. 
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AVKP ORGANISATIE EN CIJFERS  

Ledenaantal en mutaties 
Aantal leden per 1-1-2019: 196 
Aantal leden per 31-12-2019: 188 
Nieuwe leden:   13 
Opzeggingen:   21 

Organisatie  
Tonnie van de Rijdt trad af als voorzitter en Ellen van der Steen volgde haar op. Tonnie bleef 
bestuurslid. Na de bestuurswisseling zijn de formele functies binnen het bestuur als volgt: 
Ellen van der Steen voorzitter 
Ruud Hemelaar  vicevoorzitter 
Winnie van Vegchel secretaris 
Auke Langhout  penningmeester 
De andere bestuursleden zijn Ine Pulles, Tonnie van de Rijdt, Herbert Vorwerk en Peter Seinen. 
 
Afdeling 24 is opgericht. De AWN afdeling Midden Brabant was lange tijd slapende en leden waren 
tijdelijk aangehaakt bij Kempen- en Peelland. Start tijdens de nationale archeologiedagen.    
 
Werkgroep schijf onderdeel geworden van AWN afdeling  Zeeland. Een logische keus gezien de 
ligging in WestBrabant.   

Financieel overzicht (jaarrekening / balans / begroting) 
Het resultaat over 2019 bedroeg een klein verlies van 13 Euro. De begrotingsdiscipline was goed en 
de uitgaven waren over het algemeen lager dan begroot. De retributie, het bedrag dat de landelijke 
AWN terugstort naar de afdelingen vanuit de ledenbijdrage is verhoogd van 7 naar 9,50 euro. Het 
eigen vermogen daalde licht van  14.509 naar 14.496 euro. 
 
Nico Arts schonk de opbrengst van een lezing ad 100  euro aan onze vereniging, en van het landelijk 
bestuur kwam een bijdrage van 100 euro voor de NAD. Onze hartelijke dank voor deze beide. 
 
Van de WIMA voorziening, bestemd voor de financiering van de uitgave van een boek, resteert ultimo 
2019 nog 3.829 euro.  
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ACTIVITEITEN IN EINDHOVEN 

Lezingen 
Eerste woensdag van de maand. 
 

Maand Spreker en onderwerp Bezoekers 

Januari Henk van der Velden en Cristiaan van der Linden 
Onderzoek aan de Romeinse nederzetting  
in Medel-Tiel 

35 

Februari Nico Arts 
De geschiedenis en archeologie van het  
kasteel Die Haghe te Eindhoven 

110 

Maart Ria Berkvens 
Actueel archeologisch onderzoek in Kempen-Peelland 

45 

April Ad Maas 
Een andere kijk op de vondst van de gouden Peelhelm 

40 

Mei Stephan Delaruelle 
Archeologische nieuwtjes uit de Antwerpse Kempen 

45 

September Pieter Dijkstra en Ton van Grunsven 
Vuursteenvondsten in Brabant met aansluitend een 
demonstratie vuursteenbewerking 

40 

November Kasper van den Berghe 
Oud vuil, nieuwe kennis 

45 

 
 
De resultaten van 35 respondenten van de enquête uit het najaar van 2018 laten zien dat de 
overgrote meerderheid de frequentie van 1 lezing per maand voldoende vindt. De lezingen voldoen 
ook redelijk aan het verwachtingspatroon. De meeste bezoekers zijn leden, aangvuld met lage 
aantallen van niet-leden. Interessant is wel de zeer grote belangstelling voor de lezing van Nico Arts, 
waarbij er een direct verband met Eindhoven 
bestaat. De niet-leden domineerden toen het 
bezoekersaantal. 
Daarom is halverwege het jaar besloten de 
frequentie terug te brengen tot 1 lezing per 2 
maanden. Dit wordt in 2020 doorgezet. 

 
Een bevlogen Hanneke van Alphen vertelde 
tijdens de nieuwjaarsborrel op 9 januari wat 
de archeologische werkgroep in Uden in 20 
jaar gedaan en bereikt heeft.  
 

Excursies en Archeolopen 
Op 24 maart 
Ulvenhout en Alphen 
Ism heemkundekringen bezoek Paulus 
Museum, grafheuvel Kwaalburg en 
Oudheidkundig Streekmuseum 
 
Op 15 september 
Land van Maas en Waal 
Expeditie Over De Maas, kasteel Hernen en 
kasteel Batenburg 
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Van 8 tot en met 10 november maakten 14 leden een excursiereis naar Romeins Trier. 
Drie dagen werden wij er rondgeleid door de zeer deskundige Heidi Rautert en bezochten we de 
Romeinse resten  van de Porta Nigra, Basilica, thermen, het amfitheater. Ook andere historische 
gebouween in de stad kregen aandacht waaronder de dom en het geweldige historische museum.  

De Werkgroepen 
 

Bouwhistorie  

Werkgroep bouwhistorie is gestart met kennismaken en 
oriënteren op werkzaamheden en studieobjecten. Als 
eerst onderzoek is gestart met Het kasteel van 
Eindhoven. Deelnemers. Ellen van der Steen, John 
Cleeven, Haro van Galen, Frank Kleyne, Jelle Dekker en 
Carel van den Boom. De leden van de werkgroep komen 
elke 6 weken samen. 
 

Coldcase 

De coldcase projecten worden meer gestructureerd door 
Pail Koppelman met een logboek en een plan van 
aanpak. Ben van den Broek zorgt voor de inhoudelijke 
kennis. Acutele projecten zijn de Neerstraat in Bakel en 
Oude Toren uit 1999 uit Eindhoven.   

 
Veldwerk  

VCA opleiding  
Voor AVKPleden die actief willen meewerken op een opgraving wordt tegenwoordig vaak een VCA 
opleiding vereist. AVKP onderschrijft het belang van deze opleiding en wil de deelname ervan voor 
“gravers” en veldwerkers stimuleren. Daarom draagt AVKP voor 50% bij in de kosten van het behalen 
van dit certificaat. E beperkt aantal leden namen deel en behaalden dit veiligheidscertificaat. 
 
Opgravingsmogelijkheden  
Tonnie van de Rijdt en Ruud Hemelaar hebben contact gelegd met verschillende bedrijven over 
opgravingsmogelijkheden. Er is met meerdere archeologische opgravingsbedrijven overeenstemming 
over de voor-waarden waaronder we mee mogen doen. Er werd gesproken met Archol, BAAC, 
Econsult, Vuhbs. Met RAAP en ADC zijn afspraken gemaakt. 
In juni is 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 kennisvermeerdering of -verdieping met betrekking tot de praktische elementen 
van opgraven. Het ligt in de bedoeling vooral in de praktijk, dus tijdens een opgraving, invulling te 
geven aan de behoefte aan kennisverbreding.  
 
Diversen 
Samenwerking met Johan Verspay voor CARE. Waarneming in Bergeijk rond aanleg fietspad. 
Bijdragen ondermeer aan opgravingen in Someren en Budel. 
Ruimtelijke ordening 
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De archeologische werkgroep in Boxtel vroeg zich af of een archeologische begeleiding (protocol 

opgraven) niet veel te beperkt was uitgevoerd en wat daar nog aan te doen zou zijn. De conclusie was 

dat het onderzoek conform het PvE was uitgevoerd en dat gezien de vraagstelling, een eenlaags 

onderzoek passend was. Wat de werkgroep wel zou kunnen en moeten doen is bij de gemeente 

navragen waarom er voor zo’n beperkte vraagstelling gekozen was. De les is ook, let als 

belangenbehartiger ook op doel en vragen in een PvE, zeker voor een locatie die zo belangrijk is voor 

de lokale geschiedenis. 

 

We kunnen vergunninghouders vragen of we, op vrijwillige basis, waarnemingen mogen doen bij de 

graafwerkzaamheden om archeologische sporen te herkennen, vooral al er geen onderzoeksplicht is.  

We pleiten ervoor daar ook echt werk van te maken. 

 

Gemeenten zijn verplicht belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij het opstellen van de 

omgevingsvisie, een programma, een omgevingsplan en een projectbesluit. We deelden vijf tips om 

de participatiemogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Verder maken we ons zorgen om 

versobering archeologiebeleid. 

 

Basiscursus archeologie  

Komend winterseizoen 2019-2020 start de Archeologische Vereniging Kempen en Peelland (AVKP) 

weer met een Basiscursus Archeologie. Die zal doorgang vinden bij 15 definitieve inschrijvingen. 

 

Nationale archeologiedagen   

Op 12 en zondag 13 oktober werden door AVKP in 

samenwerking met de medewerkers van het Erfgoedhuis en 

met het Prehistorisch Dorp zo’n tien activiteiten aangeboden. 

Na nodig afstemming werden goede afspraken gemaakt en 

hebben we plezierig samengewerkt. 

De activiteiten concentreerden zich rond het Marktplein, een 

heel levendig aanzien kreeg en waarin de groene AVKP-hesjes 

van de vrijwilligers goed opvielen. De de metaal-detector was 

favoriet, evenals het uitpluizen van uilenballen onder de 

microscoop. Er werd flink gepuzzeld met de botten van een 

hertenskelet en met de kaken van diverse dieren. En niet 

alleen door kinderen: ook ouders en grootaouders deden mee. 

Ook werden er verschillende interessante voorwerpen 

aangeboden om te laten determineren, en de 3D-bril met het 

filmpje over Middeleeuws Eindhoven draaide overuren. Marcus 

logeerde voor deze gelegenheid in het Prehistorisch Dorp en 

leek net als iedereen van de levendigheid te genieten.  

Projecten 

AVKP haakt aan bij het project Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud. Een internationaal 

onderzoeksproject naar Middeleeuwse dorpsvorming met Johan Verspay als projectleider (UvA en 

UvWest Bohemen). Bijzonder is dat bewoners zelf een actieve rol spelen. Een aantal 

heemkundekringen in de regio doet mee (Groene Woud) en als AVKP nemen we op twee manieren 

deel: samen met Ria Berkvens en Nico Arts in Woensel en AVKP is projectpartner en ondersteunt 

heemkundekringen bij de organisatie en het veldwerk. 

 

Op een aantal plaatsen is reeds gegraven. In Aarle Best vond op 13 en 14 april de pilot plaats. De 

volgende projecten waren Woensel Eindhoven (25-26 mei), Liempde (6 en 7 juli), Nog op het 

programma staan Esch, Boxtel en Oirschot en mogelijk andere dorpen. In het weekeinde van 31 

augustus en 1 september is het CARE-team op onderzoek in Gemonde. De organisatie is in handen 

van Heemkundekring Den Hogert, 

 

http://www.heemkundegemonde.nl/
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Het tweede project is Water verbindt Erfgoed (WaVE). Ontstaan uit een samenwerking tussen 

AVKP, het Erfgoedhuis en de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) met veel 

activiteiten  tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017, samen met heemkundekringen en soms 

IVN. Het project heeft als doel de kennis over de invloed van het landschap en met name de 

beekdalen op de historische ontwikkeling van onze regio te vertellen met het thema water. Nevendoel 

was om de regionale samenwerking te intensiveren en komend jaar diverse organisaties en projecten 

te verbinden en het Erfgoedhuis als regionaal kenniscentrum verder op de kaart te zetten. Ria 

Berkvens (ODZOB) is projectleider. Helaas draait het project momenteel op een laag pitje 

AVKP Actueel 
In 2018 verscheen AVKP-Actueel zoals gebruikelijk vijf keer en had een omvang van 110 pagina’s.  
De samenstelling van AVKP-Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door een team van 
correspondenten in de regio.  

Het Erfgoedhuis 
Er is nu al een heel jaar onduidelijkheid over de toekomst van het Erfgoedhuis. We missen de 
coördinator en hebben nog geen duidelijk antwoord van de gemeente over wat zij als functie van het 
Erfgoedhuis zien, wat daarbij hun eigen verantwoordelijkheid is en wat onze rol als vrijwilligers is. 
Onze eigen visie op de toekomst hebben we op papier gezet en met de wethouder besproken. We 
verwachten komende weken een reactie van de gemeente te krijgen. 
 
AVKP heeft bijdragen aan de nieuwe Erfgoedbordjes in endhoven. De bordjes komen te staan bij de 
kastelen Eckart, Coudenhove en Blaarthem, de locaties van de vijf raadhuizen bij de annexatie in 
1920, drie bordjes op de Vestdijk en een aantal borden in het stadswandelpark. 
Vondsten wassen van de opgraving Vestdijk-Eindhoven 
Tijdens deze opgraving zijn er 9 kratten met vondsten gevonden, die moeten worden gewas-sen. Dit 
gaan we doen onder leiding van Dirk en Paul, op de woensdagavonden. 

Activiteiten Eindhoven 
Er is contact gelegd met Heemkundekring Helmond over Brunheeze, naar aanleiding van een 
mogelijk bodemradaronderzoek. Dit onderzoek heeft op 14 februari plaatsgevonden. In september 
was het vervolgoverleg met de lokale heemkundekring over het onderzoek in Brunheeze. 
Op 13 oktober was het dag van de geschiedenis. Een gezamenlijke dag met Het Eindhovens 
Historisch museum. (HOME) Mooi weer veel bezoekers en een prettige samenwerking. 
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CARE 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.  
 
Nationale archeologiedagen 
Vanwege de Marathon in de stad hebben we onze activiteiten dit jaar verplaatst van het Erfgoedhuis 
naar het preHistorisch Dorp. Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober zijn we daar te vinden met twee 
thema’s: Archeologie, hoe dan? en De middel-eeuwen in Eindhoven. Daarnaast is er een breed 
aanbod van activiteiten vanuit het preHistorisch Dorp. 
 
Archeologie, hoe dan?  
Kinderen en grote mensen kunnen zelf meedoen met (een simulatie) van een opgraving en het 
verdere proces volgen. Vondsten zoeken, schoon-maken, waterputvondsten onder een microscoop 
bekijken en sorteren, tanden en kaken determi-neren, bottenpuzzelen.  
 
De Middeleeuwen in Eindhoven  
Marcus logeert dit weekend in het preHistorisch Dorp en je kunt door de 3D-brillen een rondrit maken 
door Middeleeuws Eindhoven.  
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ACTIVITEITEN IN DE REGIO 

De Regiodag 
De AVKP regiodag van 6 april had het thema Kennis en ervaringen delen over de participatieplicht bij 
nieuwe initiatieven (Omgevingswet), lokale ontwikkelingen en de vraag hoe je meer actievelingen 
krijgt. Ook verkenden we een aantal conclusies verkennen uit 3000 jaar bewoningsgeschiedenis van 
oostelijk Noord Brabant. We waren te gast in de herberg op woonpark Eckartdal van Lunetzorg, waar 
we een rondleiding konden volgen. Verslag in bijlagen ?? 

Nationale archeologiedagen 
 Op zoek naar onzichtbare sporen in het landschap van Riethoven 

Op zaterdagmiddag 12 oktober trok een groepje wandelaars door de bossen bij Walik voor een 
ommetje rond het Broodven. Door gebruik te maken van het Actueel Hoogtebestand Nederland, 
een digitale reliëfkaart op de eigen smartphone of op een analoge print, konden de deelnemers de 
subtiele rimpels in het landschap ervaren. De wandeling was georganiseerd in het kader van de 
Nationale Archeologiedagen. 

 Boekel 
Op woensdag 9 en donderdag 10 oktober organiseerden de leden van de metaaldetectie-groep 
van de Heemkundekring in al weer voor de vierde keer de archeologische zoekdagen. Deze keer 
kregen alle groepen 7 van de basisscholen van Boekel en Venhorst een uitnodiging om mee te 
doen. 

 Geweldige Nationale archeologie dag Uden 
Het Romeinse feestje begon in alle vroegte met een regenboog en de zegen van boven. Maar 
uiteindelijk werd het een schot in de roos. Zo noemde de verslaggever van DTV Uden het schat 
zoeken, veldwerk op de nationale archeologie dag. 

Activiteiten in de Regio 
 
Bladel 

Ervaringen bij het meewerken met bedrijven / gemeentelijke diensten 

Het is rustig in de omgeving. 

 

Educatie en publieksbereik 

Jammer genoeg niets. Er zijn alleen maar geheime opgravingen (proefsleuven) waar we niets van 

weten en ook geen informatie hebben over wat er eventueel gevonden is. Dit is geen goede manier 

om archeologie levend te houden bij (dorps)genoten. 

Jammer 

 

Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden 

Lezingen 1 maal 8 deelnemers. Kempenkennis is een initiatief van de Volksuniversiteit De Kempen. 

De gemeente ondersteunt dit initiatief. Ik ga zorgen voor een inbreng over de archeologie. Het project 

is nog pril en niet geheel uitgewerkt. 

 

Overige publieksactiviteiten 

openstellen eigen werkruimte elke woensdag 2- 20 bezoekers 

 

Bescherming en  belangenbehartiging 

Voor archeologie eigenlijk niets. In het algemeen zien wij feiten waar we niet meer op kunnen 

reageren. 

Voor gebouwde monumenten en historisch landschap ten behoeve van een monumentale boerderij in 

Bladel. Is 15 jaar geleden op de gemeentelijke monumenten gezet. Er is totaal niets meer aan de 

boerderij gedaan, opgeknapt of wat dan ook. De gemeente heeft de monumenten status van de 

bouwval afgehaald en een gespecialiseerd bedrijf heeft alles zeer zorgvuldig gestript. Waardevolle 
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tegeltjes er zorgvuldig afgebikt, de kap voorzichtig uit elkaar gehaald, De rest gesloopt en een nieuwe, 

moderne boerderij teruggeplaatst. Weg monument en weg oudheid. 

 

 

Boeckel 

Archeologische veldonderzoeken uitgevoerd, als eigen activiteit 

Metaaldetectie als verenigingsactiviteit. De werkgroep Archeologie/metaaldetectie doet 2-wekelijks op 

woensdagmiddag een veldverkenning met circa 10 personen. 

Voor afgelopen jaar waren dat 20 projecten in 20 middagen waaraan circa 10 leden deelnamen. 

  

Vondstenverwerking 

Er werd materiaal uit eigen recent onderzoek verwerkt. Hieraan werkte 2 leden gedurende circa 15 

uren. 

 

Educatie en publieksbereik 

 Op 15 september werd meegedaan aan Open Monumentendag met een route op Huize Padua. 

 Op 9 en10 oktober werd meegedaan aan de Nationale Archeologiedagen met een (kleine) 

archeologie-tentoonstelling en zoeken met de metaaldetector op akkerland, voor vijf Boekelse en 

Venhorstse basisschool-groepen 7. 

 

Daarnaast diverse heemkundige lezingen, tentoonstellingen en excursies, waaronder in september: 

 Een tentoonstelling ‘Oorlog, verzet en bevrijding Boekel’, gedurende 3 weken in aula Sint-

Jangebouw, waar 260 bezoekers en 260 basisschoolleerlingen naar toe kwamen. 

 Een lezing ‘Oorlog, verzet en bevrijding Boekel’; 3 maal in de aula van het Sint-Jangebouw, waar 

gemiddeld 70 bezoekers op afkwamen. 

 

Activiteiten voor jeugd en jongeren 

 We hebben 3 maal lessen in de klas voor basisscholen georganiseerd (doormiddel van een 

digitale lesbrief WOII) voor 130 scholieren. 

 Daarnaast hebben we 5 maal educatiebijeenkomsten georganiseerd in de eigen locatie 

(archeologie) voor 130 scholieren. 

 Tenslotte hebben we 5 maal activiteiten in het veld (archeologie/metaaldetectie) georganiseerd 

voor130 scholieren. 

 

Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden 

 We hebben lezingen georganiseerd (voor de Heemkunde 7 maal en gemiddeld 50 bezoekers. 

 Daarnaast hebben we excursies georganiseerd (voor de Heemkunde) voor 60 deelnemers. 

 Tenslotte hebben we eigen publicaties gemaakt (voor de Heemkunde voor 60 deelnemers. 

 

Overige publieksactiviteiten 

 We hebben 5 maal een tentoonstelling als eigen activiteit georganiseerd waar in totaal 640 

belangstellenden op af kwamen. 

 We hebben 5 maal de eigen werkruimte opengesteld voor 15 deelnemers. 

 We hebben meegedaan aan landelijke evenementen: 

 Open Monumentendag (zie boven). 

 Nationale Archeologie Dagen (zie boven). 

 

Bescherming en  belangenbehartiging 

voor gebouwde monumenten en historisch landschap: 

Twee Heemkundekring-leden zijn lid van de gemeentelijke Monumenten-cie Gemeente Boekel 

Heemkundekring was betrokken bij inventarisatie van het in ontwikkeling zijnde woningbouwplan 

nabij/op Peelrandbreuk 

 

Samenwerken met gemeenten 

We volgen actief de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen in de gemeente. 
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Waarderen van het archeologiebeleid van de gemeente in zijn algemeenheid 

Dat waarderen we neutraal. 

  
Instructie metaaldetectorzoeken aan één van de basisschoolgroepen 7, bij de Nationale Archeologiedagen, 

waarna de kinderen in groepjes van twee zelf gaan zoeken. (11-10-2018 Joop van Lankvelt). 

 

 
Uitleg bij de (kleine) archeologie-tentoonstelling, bij het basisschoolprogramma ‘Sjors Creatief’, voordat de 

kinderen zelf gaan zoeken (15-09-2018 Joop van Lankvelt). 

 

 

Boxtel 

De acheo-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 8x maandelijkse publieksactiviteiten georganiseerd en bekendgemaakt via de 

plaatselijke pers en rechtsreeks aan (al bekende) belangstellenden. 

 2x 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.  

Er zijn 3 lezingen gegeven:  

 Romeins Glas door en uit de collectie van dhr. J. van der Groen 

 Metaaldetectie en archeologie, door Bibi Beekman en Carlo Spee 

 Digitaal determineren door Carlo Spee 
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Er worden cursussen georganiseerd 

 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 ten behoeve van 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 Noordbrabants Archeologisch Genootschap zijn studiedagen (NBAG) 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 sloot en een putwand 

 

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 PvE) 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 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. 

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. 
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Geldrop Heeze-Leende 

Assistentie verleend aan veldonderzoek van bedrijven of gemeentelijke diensten  

We hebben advies gegeven bij bureauonderzoeken van verschillende bedrijven zoals RAAP, ADC en 

dergelijke. Het betrof onderzoeken bij het Strabrecht-college in Geldrop – Kasteeltuinen Geldrop – 

Sluisstraat in Geldrop. 

 

Ervaringen bij het meewerken met bedrijven / gemeentelijke diensten 

Afhankelijk of mensen bij die bedrijven ons persoonlijk kennen. 

 

Vondstverwerking  

We hebben assistentie verleend bij de restauratie van urnen. 

Hierbij waren 3 leden actief gedurende vele uren. 

 

Overige werkzaamheden 

We hebben informatie aangeleverd aan bedrijven voor 3 vooronderzoek met een tijdsbeslag van 4 

uren verdeeld over circa 4 leden  

 

Activiteiten voor jeugd en jongeren 

We hebben 5 maal een PED quiz georganiseerd voor circa 140 scholieren uit “ons eigen dorp” in 

Heeze. 

 

Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden 

We hebben 10 lezingen georganiseerd, met circa 50 bezoekers. We hebben 1 excursies 

georganiseerd met 60 deelnemers. We hebbe 4 nieuwsbrieven / ledenbrieven uitgestuurd aan 201 

leden. 

 

Overige publieksactiviteiten 

 We hebben 2 tentoonstellingen georganiseerd in 8 weken met honderden bezoekers. 

 Samen met andere organisaties hebben we 1 tentoonstelling in Achelse Kluis georganiseerd met 

vele belangstellenden. 

 We hebben Elke week onze eigen werkruimte opengesteld met 10 tot 15 bezoekers. 

 

Bescherming en  belangenbehartiging 

Voor archeologie hebben we alle bouwactiviteiten in ons heemgebied in de gaten gehouden en 

gewezen op archeologische importantie. 

Voor gebouwde monumenten en historisch landschap hebben we vooral gebouwde monumenten en 

historisch landschap in de gaten gehouden. 

 

Samenwerken met gemeenten 

Graag aankruisen wat van toepassing is 

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

 We volgen actief bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 

 We hebben dit jaar zienswijzen in gediend  en/of hebben ingesproken. 

Zo is bijvoorbeeld aangemeld dat in het voormalige De Gruyterpand in Geldrop nog tegelplateaus 

achter de voorzetwand zitten. 

 

Waardering van het archeologiebeleid van de gemeente in zijn algemeenheid 

 Daar zijn wij zeer positief over omdat wij door de gemeente Geldrop steeds tijdig worden 

geïnformeerd en omdat wij zijn opgenomen in het Plan van Eisen. 

 Daar maken wij ons zorgen over  omdat wij door de gemeente Heeze-Leende nauwelijks 

geïnformeerd worden en niet op de hoogte worden gehouden van archeologische onderzoeken. 

Wij moeten dat via via vernemen. 

 

Jaarverslag 2019 

De werkgroep Archeologie en Monumenten bestaat momenteel uit 6 werkende leden, namelijk: Jan 

Broertjes, Thieu Delen, Paul Henneman, Jacques van Laarhoven, Willy Oomen en Lot Veldkamp.  
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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 ten aanzien 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 opgravingsinstanties. 

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 Cultuur Historische 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.  

 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  

 Volgen van allerlei onderzoeken, o.a. Strabecht-college, Sluisstraat Geldrop 

 Herstellen maquette kasteel Geldrop en voor beschermkap gezorgd 

 Renovatie van onze heemkamer meegewerkt 

 Gemeente Geldrop-Mierlo geadviseerd bij geven straatnamen voor project Kasteeltuinen en 

Bolsterterrein 

   

Januari 2020, Werkgroep Archeologie en Monumenten 

 

Uden 

Archeologische veldonderzoeken 

Tijdens het  planten van geloofsboom in de omgeving van de fundering van de Kruisherenkapel. Er 

werd geen archeologie aangetroffen. 

 Veldverkenningen 2 projecten 2 dagen 

 Waarnemingen3 projecten10 dgn per project 

 Metaaldetectie (als verenigingsactiviteit) 1 project 1 dag 

 Geofysisch booronderzoek 1 project 1 dag 

 Gravend onderzoek (archeologisch booronderzoek, opgraving of begeleiding) 2 projecten 10 

dagen 

 Bouwhistorisch onderzoek 

Monumentencommissie bekijkt panden op mogelijke archeologische aspecten. 
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Uden, Beukenlaan. 

 

Het aantal actieve leden dat meedeed aan deze veldactiviteiten is circa 10  leden. 

De verleende assistentie bij dit veldonderzoek van bedrijven of gemeentelijke diensten waren 

projecten:  

 Uden Noord (proefsleuven, opgraving of begeleiding) voor 1 dag.  

 Vinkel voor 1 dag. 

 Vondst op vliegbasis voor 5 dagen. 

 Project Doorverweze voor 5 dagen. 

 

Betrokken bedrijven, gemeentelijke diensten of andere organisaties  

 Archol BV Leiden 

 VU Amsterdam 

 Provincie 

 Gemeente 

 

Ervaringen bij het meewerken met bedrijven / gemeentelijke diensten  

Als we als werkgroep zover zijn dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt is het prima werken. Het 

voortraject, procedurevorming blijft bij de gemeente lastig. 

 

Vondstverwerking  

Eigen materiaal Zowel uit oud als recent onderzoek waar gemiddeld 3 leden gedurende circa 80 uren 

mee bezig waren.  

 

Werkzaamheden 

 Het aanleveren van informatie aan bedrijven voor vooronderzoek (historisch onderzoek en 

archiefonderzoek) werd gedaan voor 2 projecten met een tijdsbeslag van 20 uur 

 Andere activiteiten voor 1 project gedurende 8 uur. 

 Computer gerelateerd onderzoek in archief voor 1 project gedurende 40 uur 

Gemiddeld waren 3 leden actief.  

 

Educatie en publieksbereik 

 Vitrine inrichten met archeologisch materiaal bij Senioren complex. 

 Expositie in samenwerking met gemeente Merovingisch grafveld. 

 Romeinse dag bij Nationale Archeologie Dagen. 
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Activiteiten voor jeugd en jongeren    

Activiteiten in het veld 1 maal voor 400 scholieren 

 

Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden 

 We organiseerden 2 maal lezingen met 25-30 deelnemers en 1 maal met 2 deelnemers. 

 We organiseerden 2 maal excursies voor 30 deelnemers en 1 maal voor 4 deelnemers. 

 We namen 1 maal deel aan de VCA cursus voor 7 deelnemers. 

 We namen 1 maal deel aan de Basiscursus archeologie met 2 deelnemers. 

 We verzorgden 8 maal eigen publicaties voor 200 deelnemers. 

 We droegen 2 maal bij aan publicaties derden. 

 We werkten mee aan 1 interview voor de Site Archeologie leeft, met 1 deelnemer. 

 We werkten 1 maal mee aan de Site Potcast Heemkundekring Uden voor 1 deelnemer. 

 We werkten 1 maal mee aan het boekje Breuk Uden van de Provincie. 

 

Overige publieksactiviteiten 

 We organiseerden 2 maal een tentoonstelling als eigen activiteit voor 70- 400 bezoekers. 

 We organiseerden 3 maal een tentoonstelling samen met andere organisaties voor een onbekend 

aantal bezoeker. 

 We stelden de eigen werkruimte open voor een onbekend aantal bezoekers. 

 Op 40dinsdagmiddagen waren de werkmiddagen voor de Heemkundekring met gemiddeld 2 

deelnemers. 

 We organiseerden 1 maal een Romeins feest (zie ook bij kinderactiviteiten) voor circa 1000 

deelnemers. 

 We organiseerden 1 maal een Romeins feest met detectorloop voor 90 deelnemers. 

 

We hebben aan de volgende lokale of landelijke evenementen deelgenomen: 

 Open Monumentendag. 

 Nationale Archeologie Dagen. 

 Oerfestival Maashorst. 

 

Bescherming en  belangenbehartiging 

Voor archeologie  

 We deden het tweede officiële verzoek aan de gemeente tot handhaving betreffende Uden Noord-

2, met betrekking tot de aanwezigheid Romeinse potstal. Stuk bos zou niet verdwijnen. 

 We lezen omgevingsvergunningen en vragen om toch te mogen kijken als werkgroep. Ook al is 

het te ontgraven oppervlak te klein. 

Verkenningen worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie. 

Voor gebouwde monumenten en historisch landschap 

 We hebben de balken met jaartallen gefotografeerd van een ingestorte en gesloopte boerderij. 

Het vervolg ligt bij monumentencommissie. 

 

Het herstel en / of onderhoud van archeologische monumenten   

 We hebben het grafveld Slabroek opschonen in samenwerking met Landschapsbeheer. Het gaat 

hier niet om een archeologisch monument maar om een reconstructie zonder monumentenstatus. 

 

Samenwerken met gemeenten 

 We volgen actief bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 

 We hebben dit jaar zienswijzen in gediend  en / of hebben ingesproken 

 De zienswijze werd na overleg ingetrokken. Het betrof de aanleg van een loopbrug in Uden 

Noord. 

Afspraken gemaakt met de gemeente over hoe te handelen en betrokkenheid werkgroep. Helaas is 

men de afspraken niet nagekomen. 
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Waardering van het archeologiebeleid van de gemeente in zijn algemeenheid 

 Wij maken ons zorgen omdat er teveel verschillende personen op 1 project worden gezet die de 

archeologie niet kennen. Ook niet nadat men toch de mogelijkheid heeft gehad om binnen de 

gemeente eens deel te nemen aan informatiebijeenkomsten over archeologie en hoe daar mee 

om te gaan. 

 Er is voor ons geen duidelijk aanspreekpunt en ook de vragen die we bespreken, zelfs met de 

wethouder, blijven op de plank liggen. Men heeft geen archeoloog in dienst voor adviezen. 

In 2021 staat de samenvoeging van gemeenten op het programma. Het eerste overleg heeft via de 

Heemkundekring en de monumentencommissie  plaatsgevonden. We maken ons wel zorgen over een 

goede overlegstructuur nu en in de toekomst. 

 

Andere activiteiten 

Romeins feest was voorgedragen voor de Nationale archeologieprijs maar heeft de prijs niet 

gekregen. 

 

 

Weerderheim 

Archeologische veldonderzoeken 

 Geofysisch onderzoek: 

Middels erfgoedradaronderzoek hebben we onderzoek gedaan naar de resten van de oude 

Antoniuskapel en de schuurkerk in Borkel. 

 Archeologisch waarnemingen: We hebben 2 archeologisch waarnemingen uitgevoerd aan de 

Maastrichterweg en aan de Ooistraat. 

 Veldverkenningen projecten gedurende 2 dagen. 

 Andere vormen van geofysisch onderzoek in 1 project gedurende 1 dag door 7 leden.  

 

Assistentie verleend aan veldonderzoek van bedrijven of gemeentelijke diensten  

 Waarnemingen: 

We hebben in 2 projecten waarnemingen gedaan gedurende 2 dagen. 

 Gravend onderzoek: (proefsleuven, opgraving of begeleiding) 6 projecten 15 dagen 

Bij de veldactiviteiten ware circa 4 leden betrokken.  

 

Assistentie verleend aan bedrijven, gemeentelijke diensten of andere organisaties bij veldonderzoek 

 RAAP 

 Econsultancy 

 Transect 

 

Ervaringen bij het meewerken met bedrijven / gemeentelijke diensten 

We hebben positieve ervaringen met de professionele bedrijven. De vrijwilligers werden goed 

ontvangen en begeleid. Communicatie met gemeente blijft punt van aandacht. Bij één opgraving liep 

deze communicatie fout en werden we niet voortijdig op de hoogte gebracht. 

 

Vondstverwerking 

We hebben materiaal uit eigen recent onderzoek verwerkt. 

 

Algemene werkzaamheden  

We hebben informatie aangeleverd aan bedrijven voor vooronderzoek voor 5 projecten met een 

tijdsbeslag van 10 uren. Hierbij waren 2 tot 3 leden betrokken. 

 

Educatie en publieksbereik 

Een collectie potten uit de IJzertijd, die is gevonden bij de opgraving aan de Waalresesweg op het 

voormalige Elcoma terrein, wordt momenteel tentoongesteld in een vitrine in de hal van het 

gemeentehuis. 

Tijdens de Nationale Archeologie Dagen is op 10 oktober een boor- en erfgoedradaronderzoek 

gedemonstreerd op het buitenterrein van de voormalige sporthal aan de Amundsenstraat. Er zijn 
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onbekende verstoringen in de ondergrond aangetroffen die nader onderzoek vragen. Met een 30-tal 

bezoekers was het een geslaagd evenement. 

 

Activiteiten voor een breed publiek en voor eigen leden 

Lezingen 1 maal 30 deelnemers 

 

Overige publieksactiviteiten 

We hebben 1 maal een tentoonstelling georganiseerd, samen met andere organisaties. 

We hebben meegedaan aan de Nationale Archeologie Dagen. 

 

Bescherming en  belangenbehartiging 

Voor archeologie : 

Ieder kwartaal heeft een overleg plaats gevonden met de verantwoordelijk wethouder, Theo Geldens, 

en ambtenaar, Marco Antonis, van de gemeente en de regionaal archeoloog, Ria Berkvens, van de 

ODZOB. 

 

Voor gebouwde monumenten en historisch landschap: 

In het afgelopen jaar hebben de invoering van de nieuwe Omgevingsvisie en de gebiedsontwikkeling 

Dommelland gespeeld. Erfgoed heeft, ondanks onze inspanningen, vooralsnog geen prominentere 

plaats gekregen, dus er blijft werk aan de winkel. 

In verband met de herinrichting van de N69 Zuid hebben we een landschapsbiografie opgesteld, een 

beschrijving van deze “bestraatten weg” vanuit historisch perspectief. 

 

Samenwerken met de gemeente 

 Er is structureel overleg met de (regio) archeoloog. 

 Er is structureel overleg met ambtenaren en/of  wethouder. 

 We volgen actief de bestemmingsplannen en de omgevingsvergunningen. 

 

Andere activiteiten  

 We hebben 45 rapporten ontvangen en deze zullen worden toegevoegd aan de database met 

rapporten van archeologische onderzoeken in Valkenswaard, zie: 

https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/archeologie.pl  

 Bijzonder blij zijn wij met het rapport van Jan Broertjes over de amateuropgraving in 2000 en 2001 

aan de Dragonder, alwaar een nederzetting uit de Romeins tijd is blootgelegd. Alle tekeningen en 

vondsten zijn aan de werkgroep overgedragen. 

 Momenteel wordt gewerkt aan een onderzoek om de verdedigingswerken, schansen en 

landweren in kaart te brengen. 

 Er is deelgenomen aan de regio dag van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland 

(AVKP). Harry Baken volgt momenteel de Basiscursus Archeologie waardoor ons kennisniveau 

verder wordt verhoogd. 

 Tot slot is er een collectie steentijdvondsten bij de Achterste Brug aan ons gemeld, die nu verder 

in kaart wordt gebracht.  

https://weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/archeologie.pl
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BIJLAGE 1 - FINANCIËN: RESULTATEN, BALANS EN 
MEERJARENBEGROTING 

Resultaten  
 

 

 

AVKP Balans 2019 
 

Activa Euro Passiva Euro 
    

 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   

    

 31-12-2019   

Bank 18.837 Te betalen 4.341 

Vorderingen 0 Eigen vermogen 14.496 
Overig 0 Totaal 18.837 

Totaal 18.837   
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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: Ellen van der Steen 

Vicevoorzitter: Ruud Hemelaar 

Penningmeester: Auke Langhout 

Secretaris: Winnie van Vegchel 

Bestuurslid: Ine Pulles  

Bestuurslid: Tonnie van de Rijdt 

Bestuurslid: Herbert Vorwerk 

Bestuurslid: Peter Seinen 

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

 

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. Geldrop Heeze-Leende 
10. Helmond (gemeentelijk archeoloog i.s.m. AVKP, werkgroep historie Brandevoort, 

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

Dit is een overzicht van thema’s en activiteitenclusters. Voor sommige werkgroepen zijn trekkers en 
werkgroepleden bekend, voor andere is dat nog niet of onvoldoende duidelijk  

 
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. (WO II / conflict-arch.) 
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. 


