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WAT BETEKENT CORONA VOOR AVKP? 
 
 
Ook AVKP ontkomt niet aan de maatregelen rond 
het coronavirus. We volgen trouw de aanwijzingen 
van het RIVM en de gemeente Eindhoven. Dit 
betekent dat we tot 1 juni alle activiteiten 
hebben afgelast. Ook kunnen we tot nader bericht 
niet in het Erfgoedhuis terecht. Dat is jammer, 
ongezellig, maar wel verstandig. Een goede 
gezondheid staat voorop en we hopen nog lang 
van jullie kennis, kunde, samenwerking en 
gezelligheid te kunnen genieten. 
 
Archeologie verbindt, doe mee! 
Gelukkig is de horizon van een (vrijwillig)archeo-
loog nogal breed. We zijn gewend om flink terug te 
kijken in de geschiedenis en weten dat deze 
maatregelen tijdelijk zijn. Wat ons verbindt als 
vereniging is interesse in het verleden: archeologie 
en geschiedenis. We zijn daarom benieuwd waar 
jullie momenteel mee bezig zijn en of we elkaar 
kunnen inspireren!  
Daarom doen we een oproep: 

 Wie heeft een tip voor een mooi boek, 
interessante vlog of podcast over archeologie 
of geschiedenis? 

 Wie heeft in zijn/haar collectie een voorwerp 
waar je een vraag bij hebt? Stuur ons een foto 
met je vraag! 

 Musea geven online rondleidingen. Welke zou 
je aanbevelen? 

 Of heb je iets leuks ontdekt dat je graag wilt 
delen? 

 
Hier alvast 2 tips: 

 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200331_001
54263/archeologisch-centrum-de-vondst-in-
heerlen-zet-doe-het-zelf-kwartetspel-online 

 https://www.archeologie.nl/nieuws/kleurplaat 
Stuur jullie tips naar awnafdeling23@gmail.com. 
We zullen de tips delen via onze website en 
facebook. En uiteraard houden we jullie op de 
hoogte van de ontwikkelingen via de nieuwsflitsen.  
 
Wat houden we tegoed? 
Activiteiten die jullie nog te goed houden zijn te 
vinden op pagina 18.  
 
Het kan zijn dat tussen het maken en het 
verschijnen van deze AVKP-Actueel nieuwe 
richtlijnen worden afgekondigd. We raden iederen 
dan ook aan deze richtlijnen te blijven volgen.  

 
 

WIST U DAT... 
 
 

... CARE weer van start gaat in: voorlopig in Schijndel, Gemonde, Woensel en Liempde.  Best, Esch  en 

Boxtel worden opnieuw ingepland, pag 9 

... we Jan Broertjes hartelijk bedanken voor zijn boekendonatie, pag 11 

... de activiteiten, die we nog te goed hebben, staan vermeld op pagina 18. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200331_00154263/archeologisch-centrum-de-vondst-in-heerlen-zet-doe-het-zelf-kwartetspel-online
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200331_00154263/archeologisch-centrum-de-vondst-in-heerlen-zet-doe-het-zelf-kwartetspel-online
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200331_00154263/archeologisch-centrum-de-vondst-in-heerlen-zet-doe-het-zelf-kwartetspel-online
https://www.archeologie.nl/nieuws/kleurplaat
mailto:awnafdeling23@gmail.com
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/
https://www.facebook.com/groups/543296822500837/
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende 
instantie 

(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Bakel- Hagelkruis (proefsleuven met mogelijke 
doorstart) 

Econsultancy 2 april 2020 

Eindhoven – Volderhof (opgraving) Aeres Milieu April 2020 

Middelbeers – St. Jorisstraat (proefsleuven) Transect 23 maart 2020 

Eindhoven – Langdonkenstraat (proefsleuven, 
archeologische begeleiding en opgraving) 

Transect Maart – april 2020 

Eersel/Bergeijk – Diepveldenweg (proefsleuven met 
mogelijke doorstart opgraving) 

Econsultancy Maart en ? 2020 

Eindhoven – Stratumsepoort (proefsleuven) ?? 2020 

Mierlo – Luchen (opgraving) ?? 2020 

Maarheeze – De Neerlanden (proefsleuven) ?? 2020 

Eindhoven – City Wall Stadhuisplein (opgraving) BAAC 2020 

Budel – Dr. Mathijssenstraat (proefsleuven, 
archeologische begeleiding en opgraving) 

?? 2020 

Eersel – Postels Huufke (proefsleuven) ?? 2020 

Eindhoven – Strijpsestraat (archeologische 
begeleiding) 

?? 2020 

Hapert – MFA St. Severinuskerk (proefsleuven met 
mogelijke doorstart opgraving) 

?? 2020 

Eindhoven – Stratumsedijk (opgraving) ?? 2020 

Dommelen – Bergstraat 54-60 (proefsleuven) ?? 2020 

Beek en Donk – Laarsche Velden (proefsleuven) ?? 2020 

Budel – De Kleine Wereld (opgraving) ?? 2020 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? 2020 

Leende – Julianastraat 25 (proefsleuven en 
archeologische begeleiding) 

?? 2020 

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

?? 2020 

Breugel - Stakenborgstraat 2-4 (proefsleuven) ?? 2020 

Milheeze – Binnenveld (proefsleuven) ?? 2020 

Nederwetten - Soeterbeekseweg 13 (proefsleuven) ?? 2020 

Riethoven – Gerststraat (archeologisch begeleiding) ?? 2020 

Bergeijk – Kromhurken (archeologisch begeleiding) ?? 2020 

Hapert- Ganzestraat/Het Kaar (proefsleuven met 
mogelijke doorstart opgraving) 

?? 2020 

Eindhoven - Oude Torenweg (proefsleuven met 
mogelijke doorstart opgraving) 

?? 2020 

Deurne – Heuvelstraat (proefsleuven) ?? 2020 

Oirschot - Koestraat 16 (proefsleuven) ?? 2020 

Bladel – Markt 22-23a (proefsleuven) ?? 2020 

Valkenswaard – Luikerweg Bypass (proefsleuven) ?? 2020 

Waalre – Markt 14 (proefsleuven) ?? 2020 

Best – Golfbest (proefsleuven) ?? 2020 

Reusel – Wilhelminalaan 71-75 (proefsleuven) ?? 2020 

Hulsel – Kanten (proefsleuven) ?? 2020 

Oirschot – Ekerschot Noord (proefsleuven) ?? 2020 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Oude boerderijen in Uden bevatten sporen uit 
het verleden. 
In Uden zijn recentelijk 2 boerderijen gesloopt. 
 
Boerderij 1 
Vaak wordt toestemming gegeven voor het 
verbouwen of afbreken van een oude boerderij 
zonder voldoende onderzoek naar de werkelijke 
oudheid van de boerderij. Het gebouw komt niet 
voor op de monumentenlijst. In veel gevallen staan 
boerderijen op de kadasterkaart van 1832 maar 
kennen ze ook een voorganger? In de praktijk 
wordt niet aan mogelijke archeologie gedacht. 
Boerderijen vallen zo ten prooi aan onverwachte 
windvlagen en een slechte constructie wordt 
afgebroken waardoor er van de originele bouw 
niks bewaard blijft. Ook de ondergrond wordt 
verstoord door het afbreken op een manier waarbij 
kranen wel hun sporen op de ondergrond 
achterlaten. Heeft de eigenaar belangstelling voor 
de voorgeschiedenis?   
Vaak gaat mogelijke archeologie verloren. 
 

 
Boerderij 1, foto BHIC 

 
Deze boerderij staat in 1832 op de kadasterkaart. 
De werkgroep wilde zich toch een plaatje vormen 
van de buurt. Moleneind is een oud gehucht, in de 
omgeving van de Peelrandbreuk. In de directe 
omgeving zijn al eerder bij een verbouwing van 
een huis waterputten gevonden onder het huis. 
Door goede contacten met de eigenaar mochten 
we komen kijken bij de afbraak van bovenstaande 
boerderij. Maar er was geen melding gedaan en 
we kwamen te laat. Het was sprokkelen om nog 
een basis van informatie te waarborgen. 
 

In het achterste gedeelte hebben we sporen 
gevonden maar geen duidelijke structuur. Wel 
waren er aanwijzingen voor een brand. Is de 
voorloper van de boerderij afgebrand? 
De tussenmuur was een lemen muur. Ook zijn er 
ijzeroerbrokken gevonden die als onderste deel 
van de fundering zijn gebruikt. Al het gevonden 
aardewerk is rood bakkend met spatglazuur, een 
knoopje en wat fragmenten baksteen. 
 

 
 
Een oud bewoner van de boerderij wist niets van 
een brand. In het voorste deel van de boerderij is 
een onbekende waterput gevonden. Stenen 
waterput in eivorm, gestapeld en van boven dicht. 
Geen cement. Binnenzijde van de put is helemaal 
zwart. Er zijn in de zijwand een paar stenen 
afgesleten. 
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Foto’s Heemkundekring Uden, waterput 
 

 
Gebint van de boerderij, geen aanwijzingen gevonden 
van bouwer of jaartal 

 
Boerderij 2 
Bij het afbreken van de boerderij was niet 
gerekend op de gammele constructie waardoor 
deze instortte. De boerderij staat niet op de 
kadasterkaart in 1832. 

 

 
Foto’s Heemkundekring Uden. Balken van het gebint 
boerderij 2. 

 
Werkgroep archeologie is ingeseind door spotters 
in het veld en gaan kijken. Inderdaad was er van 
de boerderij niets meer over. Ook de fundering 
was al verstoord, we hebben gekeken maar 
onderliggende bodem. De voorgeschiedenis is een 
? Bij de materialen zijn delen gebint gevonden met 
data. De intentie van de eigenaar is om het gebint 
te hergebruiken. 
Hanneke van Alphen 
 
Middeleeuwse smidsen in Nuenen – Luistruik 
In november 2018 heeft VUhbs een opgraving 
uitgevoerd in uitbreidingsfase 3 van de nieuwe 
woonwijk Luistruik, gelegen midden in Nuenen. 
 
Het landschap binnen het onderzoeksterrein 
bestond ooit uit een sterk golvend dek-
zandlandschap met soms wel een hoogteverschil 
van ca. 1,5 m. Centraal in het plangebied lag een 
laagte waarin ooit veen is gevormd. Uit de datering 
door middel van 14C van de veenlaag blijkt dat in 
ieder geval op de overgang van de Midden naar de 
Late Bronstijd moet worden gesproken van een 
ven. Het pollenspectrum van de veenlaag wijst op 
de aanwezigheid van een moerasbos. De 
pollenanalyse van een humeuze laag onder de 
veenlaag wijst uit dat het terrein ter plaatse minder 
nat was dan in de Bronstijd. Er was waarschijnlijk 
wel sprake van open, natte of drassige plekken. 
Op basis van het pollenspectrum is de laag 
gedateerd in het Laat-Boreaal of vroeg-Atlanticum 
en is daarmee 9000 jaar oud. Het is aannemelijk 
dat de top van de venige laag is verdwenen en/of 
opgenomen in de basis van het afdekkende 
plaggendek en daarmee ook dat in latere perioden 
hier nog sprake was van een ven. Uiteindelijk is de 
depressie geheel opgevuld met plaggen. Dit 
plaggendek zal zijn gevormd na de bewoning van 
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de nederzetting die hier op de randen rond het ven 
werd aangetroffen. 

 
Overzicht van de aangetroffen structuren bij Luistruik 
fase 3 in Nuenen. 

 
De nederzetting bestaat uit twee gebouwen, vijf 
bijgebouwen, twee waterkuilen, twee waterputten, 
drie kuilen en vijf greppels. Het gevonden 
aardewerk is schaars maar wijst op een datering in 
de 12de eeuw. De metaalvondsten afkomstig uit 
enkele sporen dateren in de Volle Middeleeuwen 
en de samenstelling van de assemblage 
slakmateriaal wijst op een datering in de Volle 
en/of Late Middeleeuwen. De boerderijen hebben 
een constructie bestaande uit gebinten gehad wat 
kenmerkend is voor huizen uit de Volle 
Middeleeuwen. Ook de constructie van de 
waterputten waarbij de bekisting bestaat uit een 
uitgeholde boomstam is typisch voor de Volle 
Middeleeuwen. De gebouwen zijn opgetrokken 
geweest uit hout van eiken. Dit blijkt uit de analyse 
van houtskool uit enkele paalsporen van beide 
gebouwstructuren. 
 
Twee bijgebouwen zijn geïnterpreteerd als 
smidsen vanwege de grote hoeveelheid 
slakmateriaal die hier werd gevonden. Het gaat om 
slak dat bij het smeden van ijzer is ontstaan 
(smeedslak). Het slakmateriaal wijst op gebruik 
van ijzer dat zowel slakhoudend alsook relatief 
slakvrij is geweest; een groot aandeel magnetische 

slak verraad gebruik van relatief schoon ijzer maar 
het hoge aandeel silicaatrijke slak pleit juist voor 
gebruik van slakhoudend ijzer. Er lijkt sprake te 
zijn geweest van een verhoogde smeedhaard. 
Nagenoeg alle hamerslag is afkomstig uit de kuilen 
in het midden van beide structuren wat als een 
aanwijzing gezien mag worden dat hier het 
aambeeld heeft gestaan. De bulk van het 
slakmateriaal is in een paar paalkuilen van de 
gebouwstructuren gevonden en in de waterkuil. 
Het lijkt erop dat de smeedhaard van structuur 
9001 compleet is vernieuwd waarbij resten van de 
oude haard in de waterkuil terecht zijn gekomen. 
De pollenanalyse van monsters uit deze waterkuil 
wijst uit dat in de kuil (tijdelijk) water zal hebben 
gestaan. Het is daarmee aannemelijk dat de kuilen 
een secundair gebruik als slakdump hebben 
gehad. De smidsen zijn een unieke vondst in 
Nederland, aangezien op verschillende 
opgravingen wel de plaats van de smederij 
vermoed kon worden aan de hand van 
vondstmateriaal, maar dit nog nooit te relateren 
was aan structuren.  

 
Rondleiding op de opgraving aan de scholieren van het 
nabij gelegen Nuenenscollege (Foto VUhbs) 

 
Pollenanalyse van monsters uit de middeleeuwse 
waterput en waterkuil laten verder zien dat sprake 
geweest is van een half open landschap. De 
hogere delen werden gekenmerkt door akkers, 
heide en gemengd bos. In de nattere delen van het 
landschap kwamen vooral bomen voor als els en 
wilg. Pollenmonsters uit de volmiddeleeuwse 
waterkuilen geven aan dat in de omgeving 
boomgaarden te vinden waren. Daarnaast zijn 
pollen herkend die indicatief zijn voor de verbouw 
van graan en tuingewassen. Pollen van akker-
onkruiden wijzen op een lokale verbouw van 
gewassen maar de aanwezigheid van straal-
scherm pollen kan duiden op import van graan uit 
het löss of zeeklei gebied. De vondst van 



 
 
 

6 
 

kaardebol-type pollen kan gerelateerd worden aan 
lokale textielproductie.  
 
Bron: M. Wesdorp, 2020: Opgravingen in het plangebied 
Luistruik te Nuenen (fase 3). Een erf met twee 
bijzondere smidsen uit de Volle Middeleeuwen (VUhbs). 

 
Bøllingveen bij het Vossenbergven 
In opdracht van Bosgroep Zuid-Nederland heeft 
RAAP eind 2018 een archeologische begeleiding  
uitgevoerd in het kader van het herstel van het 
Vossenbergven te Mariahout. Dit deelgebied is 
enkele jaren geleden ontdaan van bomen en in dit 
areaal is het oorspronkelijke ven hersteld door het 
terrein (inclusief rabatten) af te graven tot op de 
originele venbodem. 

 
Zicht op het uitgraven van het ven met in het midden de 
met geel dekzand opgevulde laat-pleistocene 
smeltwatergeul. 

 
Hoewel er geen archeologische indicatoren zijn 
ontdekt, werpt het onderzoek wel licht op de 
ontstaansgeschiedenis van het ven dankzij 
palynologisch en 14C-onderzoek. Het veen dat in 
het zuidwesten van het ven op de bodem is 
aangetroffen, is gevormd in het Laat-Glaciaal, 
meer in het bijzonder in het Bølling-interstadiaal in 
grofweg het 13e millennium v.Chr. Het 
stuifmeelonderzoek leert dat bij aanvang van de 
veenvorming het landschap rondom de 
onderzoekslocatie open was, waarbij cypergrassen 
de flora domineerden. Dit doet vermoeden dat de 
bodem vochtig tot nat was, aangezien genoemde 
grassen heden ten dage vooral in dit soort 
omstandigheden, zoals moerassen en langs 
oevers, te vinden zijn. Daarnaast zijn er 
substantiële indicaties voor grassen. Bomen 
(b)lijken er echter nauwelijks te zijn geweest. De 
palynologische gegevens wijzen op berken en 
wilgen, waarschijnlijk dwergvarianten. Het 
pollenspectrum telt verder resten van diverse 
lichtminnende kruiden, zoals zuring, alsem en 

planten van de composietenfamilie en 
ganzenvoetfamilie. Verscheidene sporen en 
tetrades getuigen voorts van het voorkomen van 
de wolfsklauwachtige Selaginella selaginoides. 
Deze arctische plant leeft op vochtige plaatsen en 
kan als een klimaatindicator worden beschouwd, 
aangezien de temperatuur in juli in het (huidige) 
habitat ligt tussen 7 en 17°C. Het onderzochte 
veenmonster bevatte daarnaast resten van 
organismen uit een zoetwatermilieu, die aangeven 
dat het landschap drassig is geweest. De reden 
daarvoor was waarschijnlijk het smelten van de 
permafrost. 
 
In het uiterste noorden van het ven is een ander 
veenmonster genomen uit een ondiep smeltwater-
geultje. De resultaten van zowel het 14C-
onderzoek als de pollenstudie corresponderen 
goed met de bovengenoemde uitkomsten. 
Opnieuw blijkt het prille begin van de veenvorming 
te dateren tussen 13.000-12.000 v.Chr. Ook het 
palynologische beeld is vergelijkbaar, met dien 
verstande dat in het onderhavige monster meer 
resten van waterplanten zijn aangetroffen. In het 
bijzonder de resten van groenwieren, alsook het 
pollen van aarvederkruid/kransvederkruid en 
fonteinkruid geven aan dat het geultje 
waterhoudend moet zijn geweest. Op basis van 
een profiel en een reeks boringen lijkt het dat deze 
ondiepe geul van oorsprong is ingesleten in het 
oude dekzand als gevolg van afstromend 
hemelwater en vervolgens geleidelijk is opgevuld 
met het veen dat over het hele plangebied is 
aangetroffen. 
 
Samengevat, de twee bovengenoemde pollen-
spectra indiceren dat, algemeen gesteld, het laat-
glaciale landschap grote gelijkenis heeft vertoond 
met de open, toendra-achtige situatie zoals die 
heden ten dage op Groenland te vinden is. 
Ascosporen van het genus (geslacht) van 
schimmels die bekend staan onder de naam 
Bombardioidea die zijn aangetroffen in het monster 
uit het geultje werpen enig licht op de fauna 
toentertijd. Deze schimmels zijn namelijk specifiek 
voor mest afkomstig van een zeer beperkt aantal 
dieren. Binnen dit genus komt een soort voor die 
leeft op mest van eland, maar ook enkele keren is 
gevonden op mest van hertachtigen en 
stekelvarken. Daarnaast zijn er soorten die 
specifiek voorkomen op keutels van haas en 
konijn. Eén specifieke soort is sporadisch 
waargenomen op mest van runderen, paard en 
schaap. Het is onduidelijk met welke gastheer/-
heren de schimmelsporen uit het Vossenbergven 
in verband moeten worden gebracht. 
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Bron: E.J.N. Rondags, R.A. Vaessen & J.A.M. 
Roymans, 2019: Vossenbergven, gemeente Laar-beek, 
archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek 
(variant archeologische begeleiding) (= RAAP-rapport 
4129) en F. Verbruggen, 2019: Palynologisch onderzoek 
aan Bøllingveen ter hoogte van het Vossenbergven te 
Mariahout (gemeente Laarbeek) (BIAXiaal 1183). 

 
IJzertijd bewoning op de Donk in Vessem 
In januari en maart 2019 heeft Econsultancy een 
opgraving uitgevoerd in het plangebied Donk 2 te 
Vessem. Aanleiding voor het onderzoek betreft de 
herontwikkeling van het voormalig varkensbedrijf 
tot meerdere ruimten voor woningen. Uit het 
eerder door Aeres Milieu uitgevoerde proef-
sleuvenonderzoek bleek dat er in het hele 
plangebied al vanaf maaiveld waardevolle 
archeologische resten aanwezig waren uit 
verschillende tijdsperioden (variërend van de 
vroege tot late prehistorie en middeleeuwen). De 
sporen en vondsten leken te duiden op sporen van 
bewoning maar de precieze aard was door het 
gebrek aan verdere uitwerking van het proef-
sleuvenonderzoek nog niet duidelijk. Opvallend 
was ook dat het hele plaggendek flink geslonken 
was sinds het archeologisch booronderzoek in 
2015. Oorzaak is waarschijnlijk de tussentijdse 
sloop van de vele stallen in het plangebied en het 
opvullen van de mestkelders en het afvlakken van 
het terrein. 
 
De opgraving van Econsultancy richtte zich op een 
te ontwikkelen perceel waarbij in totaal 1.100 m2 is 
onderzocht. Bij twee van de andere te ontwikkelen 
percelen (Donk 4) is eerder ook al gravend 
archeologisch onderzoek verricht. Omdat het 
eerste proefsleuvenonderzoek hier niet goed was 
uitgevoerd, waardoor de archeologische waarde 
niet goed was vastgesteld, is besloten door de 
gemeente om een tweede proefsleuvenonderzoek 
uit te laten voeren door VUhbs. Hierbij werden 
diverse paalkuilen en kuilen aangetroffen die 
dateren uit de Late Bronstijd of IJzertijd. Structuren 
konden er echter niet in worden ontdekt, ondanks 
uitbreidingen. Ze lijken echter te maken te hebben 
met een nederzettingsterrein waarvan de locatie 
tijdens het onderzoek niet bepaald kon worden.  
Het plangebied van Donk 2 bevindt zich in een 
overgangszone van een hoge dekzandrug naar het 
beekdal van de Kleine Beerze, die circa 300 meter 
ten oosten van het onderzoeksgebied stroomt. 
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn in totaal 
99 relevante archeologische sporen aangetroffen 
die bestaan uit 78 paalkuilen, 19 kuilen en twee 
spitsporen. Uit de sporenclusters kunnen twee 
huisplattegronden gedestilleerd worden. De 

noordelijke plattegrond bestaat uit drie midden-
stijlen die de kernconstructie vormen. De wanden 
zijn niet waargenomen. In de sporen zijn enkele 
aardewerkscherven aangetroffen. Deze dateren uit 
de Midden- en Late-IJzertijd. Uit de vulling van de 
sporen zijn monsters genomen voor 14C-analyses. 
Hieruit bleek dat deze plattegrond, structuur 1, 
dateert in 391 tot 351 voor Chr. en 303 tot 209 
voor Chr., de Midden-IJzertijd. De andere structuur 
ligt in het zuidelijk deel van de opgravingsput. 
Deze plattegrond bestaat uit meerdere kleine 
paalsporen. Ook in deze sporen is aardewerk uit 
de Midden- en Late-IJzertijd aangetroffen. Op 
basis van de 14C-dateringen van het monsters 
genomen uit één van de paalkuilen, blijkt dat deze 
structuur gedateerd kan worden van 360 tot 273 
voor Chr. en 262 tot 193 voor Chr, de Late-
IJzertijd. De aangetroffen sporen behoren 
daarmee tot een nederzetting uit de Midden- en 
Late-IJzertijd. 
 

 
Overzicht van alle archeologische onderzoeken in 

plangebied Donk 2 en 4 te Vessem. 

 
Of de sporen van Donk 2 te koppelen zijn aan die 
van Donk 4 is niet zeker, maar de kans is uiteraard 
erg groot. De grenzen van de nederzetting zijn niet 
aangetroffen bij de opgraving of bij de overige 
archeologische onderzoeken in de directe 
omgeving. De kans is dan ook groot dat er nog 
veel meer bewoningssporen te vinden zijn in en 
rond de Donk van Vessem. Ook oudere bewoning, 
want bij het proefsleuvenonderzoek van Aeres 
Milieu werd ten oosten van de opgraving van 
Econsultancy een mogelijke mesolithische 
vindplaats aangesneden.  
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Overzicht van de aangetroffen sporen en structuren in 
het plangebied Donk 2. 

Zeker weten zullen we het voorlopig niet, want 
door de eigenaar is besloten om deze kavel niet 
meer te gaan ontwikkelen in verband met de 
aanwezige archeologische waarden (en de hoge 
onderzoekskosten). 
 
Bron: P. Beurskens, 2019: Archeologische opgraving 
Donk 2-4 te Vessem, gemeente Eersel (Econsultancy); 
M.J. Janssen, 2019: Evaluatierapport archeologisch 
proefsleuvenonderzoek deelgebied 2, Donk 2-4 te 
Vessem (Aeres Milieu); M. Bink, 2019: Vessem-Donk 4 
(gem. Eersel). Inventariserend veldonderzoek door 
middel van proefsleuven (Zuidnederlandse Archeolo-
gische Notities) (VUhbs). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KENNISMAKING MET HELEEN VERSTER 
 
 
We willen graag dat nieuwe leden zich snel thuis 
voelen binnen de AVKP en daarom worden zij 
uitgenodigd tijdens de woensdagavond op het 
Erfgoedhuis voor een kennismakingsgesprek. Ze 
worden dan geïnformeerd over de vele 
mogelijkheden die onze vereniging te bieden heeft.  
 
Heleen Verster maakte dankbaar 
gebruik van dit aanbod. Heleen 
heeft jarenlang op Kreta gewoond 
en daar als vrijwilliger gewerkt aan 
geologisch onderzoek. Op dit 
historisch zo belangrijk eiland, waar 
de wortels van onze beschaving 
liggen, ligt archeologie bijna voor 
het oprapen. Dan kom je onver-
mijdelijk in contact met die wortels 
en zo is bij Heleen ook belang-
stelling voor historie en archeologie 
ontstaan. 

Na een zoektocht op internet kwam ze uit bij de 
AVKP en meldde zich aan als lid. 
 
Heleen heeft op haar eerste avond op het 
Erfgoedhuis, overal uitvoerig “aan gesnuffeld” en 
met verschillende actieve leden kennis gemaakt. 
Haar voornemen is om zich de komende maanden 

op onze werkavonden, te gaan 
oriënteren op het aanbod en te 
onderzoeken waar haar belangstelling 
naar uitgaat. Ook de meer theoretische 
aspecten van archeologie hebben haar 
belangstelling.  
 
Wij wensen Heleen veel archeologisch 
plezier en gezellige contacten binnen 
onze vereniging. 
 
Herbert en Peter 
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WERKGROEP BOUWHISTORIE: WIE DOET ER MEE? 
 
 
Open AVKP-werkgroep Bouwhistorie. 
Deelnemers: Iedereen die belangstelling heeft voor 
bouw(geschiedenis) of bouwkunst  
 
Ellen van der Steen, Carel van den Boom, John 
Cleven, Jelle Dekker, Haro van Galen en Herbert 
Vorwerk komen nu geregeld bijeen of zijn 
belangstellend. 
 
Na een oproep van het bestuur om te zien of 
binnen de vereniging een werkgroep Bouwhistorie 
levensvatbaar is, zijn op initiatief van Herbert 
bovenstaande mensen bijeengekomen. Na een 
paar gesprekken werd duidelijk dat zo’n werkgroep 
zeker levensvatbaar is. 
Vanaf 26 juni zijn we maandelijks bijeengekomen, 
door brand en virussen is het ritme verstoord 
geraakt maar dit is tijdelijk. 
 
Thema’s en doelen waaraan we aandacht geven. 

 Kennisvergroting. Kennis delen. Aanspreek-
punt kunnen en willen zijn. 

 Multidisciplinaire groep rond bouwkunst 
vormen voor lering en vermaeck. 

 Ervaring met bouwhistorisch onderwijs delen 
met anderen middels lezingen of 
cursusaanbod. 

 Kennis van kunst en bouwkunst integreren. 
Context van het bouwen bespreken en in 
historisch perspectief plaatsen. 

 Archiefonderzoek. 

 Spanningsveld archeologisch onderzoek en 
bouwkundig onderzoek onderkennen en 
onderzoeken. 

 Techniek van het bouwen en bouwmaterialen 
verkennen. Stedenbouw bestuderen. 

 Kastelen. Kerken. 

 Materialen verkennen en evt. 
vergelijkingscollectie? 

 Samenwerken met derden. O.a. Eindhoven in 
Beeld 

 Excursies. Bv BAM. 
 
Afspraak: 
Het is een open AVKP-werkgroep. 
Voorlopig eenmaal per maand een bijeenkomst. 
 
De voorbije maanden hebben we veel aandacht 
besteed aan het Eindhovens Kasteel. 
Oude geschriften, kaarten en opgravingen zijn 
bestudeerd en besproken. 
Binnenkort zullen we jullie hierover berichten. 
We hebben er veel plezier en nodigen 
belangstellenden uit om mee te doen. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

GEMEENSCHAPSARCHEOLOGIE IN HET GROENE WOUD 
komt naar Esch, Best, Boxtel, Schijndel, Gemonde, Woensel en Liempde 
 
 
Het project Community Archaeology in Rural 
Environments (CARE) gaat samen met bewoners 
op zoek naar de geschiedenis van enkele dorpen 
in Het Groene Woud. Het onderzoek staat niet op 
zichzelf, maar maakt deel uit van een 
internationaal programma met partners in 
Engeland, Tsjechië, Polen en Nederland. Daarmee 
kan het onderzoek niet alleen nieuwe dingen 
ontdekken over de geschiedenis van het eigen 
dorp, maar ook leren over ontdekkingen van 
gemeenschappen over de grens. Hierin werken 

inwoners en archeologen nauw samen in het 
onderzoek naar de geschiedenis van hun dorp.  
 
Doel hiervan is mensen deel te maken van de 
geschiedenis van hun eigen woonplaats  samen 
met hun buurtgenoten en daarmee de 
gemeenschapszin te versterken. Tegelijkertijd 
biedt het mogelijkheden informatie te verzamelen 
op plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor 
onderzoek, maar onmisbaar voor de studie naar 
de ontwikkeling van onze dorpen. Binnen het 
CARE -project vervullen lokale heemorganisaties 
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en archeologische werkgroepen een belangrijke rol 
in de organisatie en coördinatie van het onderzoek 
in het eigen dorp. De vrijwilligers zijn 
verantwoordelijk voor het verzamelen van de 
onderzoekgegevens door het opgraven van de 
proefputjes. Professionele archeologen begeleiden 
dit project en borgen de wetenschappelijke 
kwaliteit ervan. Het onderzoek richt zich op drie 
thema’s:  

 Dorpsvorming: onderzoek naar de vorming en 
ontwikkeling van onze historische dorpen 

 Sociaal effect: onderzoek naar het maatschap-
pelijk effect van participatory action research 
van ruraal archeologisch erfgoed 

 Ontwikkelen leidraad: het opzetten van 
gemeenschapsarcheologisch onderzoek voor 
lokale erfgoedgemeenschappen en advies voor 
bestuurders en beleidsmakers 

 Het Nederlandse deel van CARE wordt 
uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. 
Dit team bestaat uit: 

 Projectleider Heleen van Londen: zij bewaakt 
het proces en zorgt dat de verschillende 
onderdelen aansluiten. Ook borgt zij de 
internationale koppeling  

 Senior Onderzoeker Johan Verspay: de 
dagelijkse leiding is in zijn handen. Hij houdt 
zich bezig met de organisatie van het project, 
de contact met de gemeenschappen en het 
historisch onderzoek   

 Onderzoeksassistent Laura Schneider: Zij zorgt 
voor het socio-psychologische onderzoek en 
bekijkt hoe gemeenschapsarcheologie kan 
bijdragen aan het versterken van de 
dorpsgemeenschap. 

 
Hoe zit het veldwerk in elkaar? 
De professionele archeoloog zet als eerste putten 
uit op basis van vooronderzoek en 
beschikbaarheid van percelen. Verspreid door het 
dorp worden vakken uitgezet van 1 bij 1 meter. 
Deze zullen gedurende het weekeinde worden 
opgegraven. In de vroege ochtend worden de 
gereedschappen en documentatiematerialen klaar 
gezet voor elk team om aan de slag te kunnen. De 
deelnemers worden ontvangen in de lokale 
uitvalbasis  voor een inleidende presentatie, werk- 
en veiligheidsinstructie. Een team van 3-4 
personen graaft een proefputje van 1 bij 1 meter 
op in lagen van 10 cm. De bevindingen worden 

vastgelegd aan de hand van een 
documentatieformulier. De deelnemers graven 
desgewenst in eigen tuin of buurt. De vrijgekomen 
grond wordt zorgvuldig uitgezeefd op zoek naar 
dateerbaar vondstmateriaal zoals aardewerk, glas 
en metaal.  
In het veld zijn professionele archeologen 
aanwezig om de opgravingen te begeleiden en te 
ondersteunen. Zij zijn beschikbaar voor vragen en 
aanvullende uitleg waar nodig. Gedurende de 
opgravingen worden mensen uitgenodigd om te 
vertellen over hun vondsten en bevindingen. Net 
zo belangrijk als de opgravingen is de verwerking 
van het vondstmateriaal. Dit gebeurt parallel aan 
het veldwerk in de lokale uitvalbasis.  
 
Binnengebrachte vondsten worden geregistreerd, 
gewassen en zorgvuldig gescheiden per put en 
verzamellaag gedroogd. Het vondstmateriaal wordt 
gesorteerd naar materiaalsoort ingevoerd in een 
database en klaargemaakt voor de 
materiaalspecialisten voor determinatie. Aan het 
einde van de zaterdag-  en zondagmiddag komen 
de deelnemers bij elkaar in de lokale uitvalbasis. 
Elk team vertelt in het kort over hun ervaringen en 
bevindingen.  
 
Wanneer komt CARE in mijn dorp en hoe kan ik 
me aanmelden? 
Voor 2020 is een planning gemaakt wanneer 
CARE gaat plaats vinden in welk dorp. De data zijn 
voor Esch, Boxtel en Best zijn vanwege het 
coronavirus voorlopig uitgesteld. Houd hiervoor de 
website in de gaten. Vanaf juli zijn gepland: 

 4 en 5 juli in Schijndel 

 5 en 6 september in Gemonde 

 26 en 27 september in Woensel 

 17 en 18 oktober in Liempde  

Jong en oud kunnen zich aanmelden als 
vrijwilliger, ook voor Esch Boxtel en Best.  
Als u nieuwsgierig bent geworden naar dit project, 
is op www.gemeenschapsarcheologie.nl meer 
achtergrondinformatie te vinden en waar u zich 
kunt aanmelden. Houd de plaatselijke, regionale 
en sociale media in de gaten voor verdere 
informatie. Wordt vervolgd. Tot ziens! 
 
Frank de Kleijn  

 
 
 
  

http://www.gemeenschapsarcheologie.nl/
http://www.gemeenschapsarcheologie.nl/
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
aanwinsten 18 januari tot en met 20 maart 2020. 
 
Rapporten 
BAAC A. 18.0168 
Liessel  
Willige Laagt – Biezendreef. 
Proefsleuf met doorstart naar opgraving. 
Auteur Drs. M. Kooi december 2019 
Status definitief 
Conclusie: Er zijn twee vindplaatsen aangetroffen 
met de kwalificatie laag.( vroege ijzertijd.) voor de 
nieuwe tijd wordt de vindplaats als niet behoudens-
waardig beoordeeld. 

 
BAAC A-18-0227 
Someren  
Wilhelminaplein 26 
Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. 
proefsleuven met doorstart naar opgraving. 
Auteur Drs. M.C. Brouwer mei 2019 
Status Definitief. 
Conclusie: De sporen die in het plangebied zijn 
aangetroffen kunnen aan twee gebruikersfasen 
worden toegeschreven, gebruik als akker en als 
erf. De vindplaats in principe niet behoudens-
waardig maar onderzoek van de waterputten wel 
meerwaarde heeft. Heeft de bakstenen waterput 
een voorganger? 
 
Schenkingen  
Jan Broertjes schenkt de AVKP een deel van zijn 
verzameling rapporten en kaarten. Bijzondere 
exemplaren zijn:  

Brabants Heem Deel 4  
Het Rijengrafveld te Broekeind bij Hogeloon 
W. Glasbergen uitgave 1953 
De Urn van Toterfout  
Deel 8 Romeinen in Eindhoven. 
 
ADC-rapport 90 
Valkenswaard Zeelbergakkers AAO. 
Conclusie: Gebied is sinds de ijzertijd bewoond. 
 
Rondom de putten bij Ekerrooi 

W.N. Rapport 1982 – 1983. 
 
Helse Hartstochten  
150 jaar Archeologie in Noord-Brabant  
Museum Kempenland 1987. 
 
Archeologisch overzicht van Noord-Brabant  
Door G. Beex. 
Noord Brabants Museum. 
 
Opgraving Heesterakkers in Woensel  
Medio Archeo 4. 
 
Belangrijke vondsten van de Ahrensburg cultuur in 
de gemeente Geldrop. 
Brabants Heem Jaargang 14 nr. 1. 
A Balmers en A Wouters. 
Tussentijds rapport van de opgraving Westelbeers. 
Archeologische vereniging Het Oude Slot. 

 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Noord – Brabantse Kastelen. 
Nieuwe ontwikkelingen in de archeologie en de 
bouwhistorie van het Kasteelonderzoek. 
Studiedag gehouden te Helmond op 29 maart 
2015. 
Stichting Brabants Heem en Noord Brabants 
Archeologisch Genootschap. 
 
Helmond in het verleden 
Door A.M. Frenken Pastoor 
Gerwen 1928. 
Pastoor Frenken heeft na bestudering van 
geschreven bronnen een boek geschreven over 
het interne leven van de stad Helmond en de 

maatschappelijke verhoudingen waaronder dit 
leven zich voortbeweegt. 
Deel 1 van dit boek gaat hoofdzakelijk over de 
inwoners van Helmond. Hun toestand zowel onder 
godsdienstige als economisch opzicht, de 
plaatselijke overheid en bestuur hun rechten en 
plichten naast hun zeden en gewoonten.  
Het tweede deel beschrijft enkele bijzondere 
tijdvakken. Oorlog Reformatie de patriottentijd en 
daarnaast het onderwijs de ambachtsgilden en de 
armenzorg.  

 

Carel van den Boom 
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DE VUURSTEENCOLLECTIE UIT DE HEEMKAMER VAN ERP 
 
 
Enige tijd geleden was onze Werkgroep Steentijd 
Brabant bij Heemkundekring Erthepe op bezoek 
om de collectie (vuur)steen te inventariseren. 
Hierdoor is een eerste beeld ontstaan van de in 
het werkgebied van deze heemkundekring 
gevonden artefacten. Uit alle perioden van de 
steentijd zijn, verspreid over verschillende locaties, 
vondsten gedaan. In tabel 1 is aangegeven op 
welke locatie vuursteen vanaf welke ouderdom is 
gevonden. 
 
Om dit wat verder uit te werken is tabel 2 
opgenomen, waarin de vroegste datering (linker 
kolom) ten opzichte van de jongste datering 
(tweede regel) staat aangegeven. De kolom leeg 

die we hier vinden ontstaat doordat er een zekere 
vroegste datering is, zodat de linkerkolom het 
“zekere” tijdvak is.  
 
Een verdere wetenswaardigheid is de diversiteit in 
materiaal dat gebruikt is. Een hieruit te trekken 
conclusie is, dat er grotere tochten werden 
gemaakt om materiaal te verzamelen of dat er 
ruilhandel over grotere afstanden plaatsvond. 
Tabel 3 geeft hier een beeld van. Ten aanzien van 
de materiaalgroep 599 (onbepaalde vuursteen-
soort) kan opgemerkt worden dat er nog een 
poging gedaan gaat worden hierin meer duidelijk 
te verschaffen 

 

Som - aantal van

toponiem Totaal Resultaat

Aadal-oost Erp 1 1 2

Achterdijk 2 3 1 6

Coxsebaan 156 1 33 1 9 8 3 211

De Laren (zuid) 1 1 2 4

Empeldonks dijkje 6 1 2 9

Gemertsedijk 8 8

Goorse bossen 5 5

Groothees 6 6

Heesakker 1 1

Hoek 7 4 1 5

Hoekse hei 1 1

Keldonkseweg 6 6

Lieshout? 1 1

Oudestraat 1 1 1 3

Oudveld 1 1

Vogelenzang 5 26 31

Vossenberg 1 1

Totaal Resultaat 193 3 71 1 2 2 15 9 5 301

MESO  - 
mesolithi-
cum 

MESOL  - 
laat-meso-
lithicum 

NEO  - 
neolithi-
cum 

NEOL  - 
laat-neoli-
thicum 

NEOM  - 
midden-
neolithi-
cum 

NT  - 
nieuwe tijd 

PALEO  - 
paleolithi-
cum 

PALEOL  - 
laat-paleo-
lithicum 

PALEOM  
- midden-
paleolithi-
cum 

 
Tabel 1 

 

Som - aantal Gegevens
van IJZ  - MESO  -NEO  - neolithicum NEOL  - laat-(leeg) Totaal Resultaat
MESO  - mesolithicum 160 34 194
MESOL  - laat-mesolithicum 1 2 3
NEO  - neolithicum 71 71
NEOL  - laat-neolithicum 1 1
NEOM  - midden-neolithicum 1 1 2
NT  - nieuwe tijd 2 2
PALEO  - paleolithicum 4 1 9 1 15
PALEOL  - laat-paleolithicum 2 7 9
PALEOM  - midden-paleolithicum 5 5
Totaal Resultaat 4 1 172 1 124 302

 
Tabel 2 

 
.  
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450+500 Grondstoffen Som - aantal
460 lydiet 3
511 Maaseieren 1
520 Nederlands 5
521 Zuid-Limburgse 1
526 Noordzee vuursteen 1
530 Belgisch vuursteen 4
531 Obourg 2
532 Rullen 1
534 Wommersomkwartsiet 14
560 Frans vuursteen 1
561 Romigny Lhéry 1
599 onbepaalde vuursteensoort 322
Totaal Resultaat 356

 
Tabel3 

 
Het ligt in de bedoeling de gegevens in de 
database verder te analyseren, waarover we in de 
toekomst verder zullen rapporteren. Op dit moment 
leek het ons aardig onze medeleden alvast een 
eerste beeld te geven van wat er zoal bij 
verschillende Heemkundekringen aan interessant 
materiaal ligt. 
 

 
Een neolithisch bijlfragment 

Het bovenstaande is een voorbeeld van de 
inventarisaties die we maken van 
(vuur)steencollecties. Ditzelfde hebben we ook al 
gedaan voor de Heemkundekring Weerderheem 
(Valkenswaard). Ook zijn we bezig een grote 
middenpaleolithische vondstplaats in Midden-
Brabant te inventariseren en zijn we de vondsten 
van de (mogelijk Ahrensburg) steentijdsite in Asten 
die we voor RAAP hebben opgegraven aan het 
uitwerken.. 
 

 
Een jong paleolithische kling 

 
Als er dus heemkundekringen of lokale 
archeologische werkgroepen zijn die over een 
collectie vuursteenvondsten beschikken; we 
inventariseren die met alle plezier en werken die 
uit op de manier zoals die uit Erp, zodat zowel de 
lokale kennis als het algemene beeld van de 
steentijd in Brabant verder duidelijk wordt. 
 
Ruud Hemelaar 
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MAST 8/VI RECONSTRUCTIE VAN EEN MUNITIEDEPOT 
 
 
Centraal in Nationaal Park De Loonse en 
Drunense Duinen ligt een prachtig 
woestijnlandschap. Het is één van de grootste 
stuifzandgebieden van West-Europa. In de bossen 
ten westen van deze zandvlakte, pal tegen 
snelweg N261, ligt een indrukwekkend 
kraterlandschap. Naast een lange loopgraaf liggen 
er, verspreid rond de enorme kraters, typische U-
vormige zandwallen. 
 

 
Foto’s Paul Faes  

 
Een wandeling door dit gebied wekte mijn 
interesse en was het begin van een zoektocht naar 
de historie van dit gebied. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog lag hier Feld-LuNmunitionslager 
8/VI, een Duits munitiedepot vanwaar Fliegerhorst 
Gilze-Rijen van munitie werd voorzien. Het Feld 
LuNmunitionslager, met een Munitions Ausgabe 
Stelle (MASt) als bijbehorend distributiepunt, werd 
in de volksmond al snel de MASt genoemd. 75 jaar 
na de oorlog blijkt de MASt een vrijwel vergeten 
stukje geschiedenis.  

 
Om tot een reconstructie van de MASt en de 
gebeurtenissen op en rond het depot te komen, is 
een geografisch model van het terrein gemaakt. 
Als uitgangspunt voor het model is een recente 

hoogte- ofwel microreliëfkaart uit het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN) genomen. Op 
onderstaand detail van deze kaart zijn de kraters 
en zandwallen duidelijk te herkennen. 
 

 
Microreliëfkaart AHN 

 
In het model zijn luchtfoto’s op de microreliëfkaart 
geprojecteerd die de Royal Air Force tijdens de 
laatste maanden van de oorlog maakte. Dit maakt 
vergelijkingen mogelijk van het hedendaagse 
microreliëf met de luchtfoto’s van de RAF. Een 
voorbeeld. Begin september 1944 naderen de 
geallieerden de Nederlandse grens. Om te 
voorkomen dat hun munitie in geallieerde handen 
valt, laten de Duitsers op 5 en 17 september hun 
voorraden op de MASt springen. Een analyse van 
de luchtfoto’s uit die dagen laat zien welke kraters 
op welke dag ontstonden door het opblazen van 
munitie. Een vergelijking met het microreliëf toont 
vervolgens welke kraters vandaag de dag nog in 
het landschap liggen en welke kort na de oorlog 
zijn geruimd. 
 
 
 

 
Aan het geografisch model is tevens informatie 
toegevoegd uit interviews, oorlogsdagboeken, 
verzetsdocumenten, foto’s van omwonenden en 
uniek filmmateriaal. Deze aanvullingen bieden 

Links: RAF-luchtfoto (196_58_4422) van 12 sept. 1944 met de kraters van 5 sept. 1944 (geel). 
Midden: RAF-luchtfoto (106G-2983_4274) van 19 sept. 1944 met de kraters van 17 sept. 1944 (rood).  
Rechts: Het microreliëf in 2020, met een aan-tal geruimde kraters (groen). Microreliëf-kaart AHN 
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extra onderzoeksmogelijkheden. Door de informa-
tie per locatie te combineren werd het bijvoorbeeld 
mogelijk de infrastructuur voor de manschappen 
op het munitiedepot en daarmee potentiële 
archeologische vindplaatsen te identificeren. Een 
unieke kans om één zo’n locatie verder in detail te 
onderzoeken ontstond in december 2018. In het 
kader van de uitbreiding van de ENeling in 
oostelijke richting werd die maand door de firma 
BAAC archeologisch onderzoek uitgevoerd op een 
deel van het voormalige MASt-terrein

1
. Tijdens de 

werkzaamheden werd een aantal funderingen 
blootgelegd. In overleg werd ook de vondstenkaart 
van de firma BAAC geprojecteerd op de informatie 
in het geografisch model van de MASt. Hierdoor 
werd duidelijk dat met de funderingen de locatie 
van de oude Duitse kantine was teruggevonden. 
Met dit inzicht kon ook de achtergrond van een 
deel van de gevonden gebruiksvoorwerpen 
worden geduid.  
 
Het model bleek verder ook behulpzaam bij het 
vinden van nieuwe bronnen met informatie over de 
MASt. Uit een berekening bleek dat de 
rookkolommen, die ontstonden als gevolg van de 
explosies, tot een kleine 400 meter boven de MASt 
uitstegen.  

Foto Straet & Vaert 1994, Tekening Paul Faes 

 
Op basis hiervan ontstond het idee dat de 
rookkolommen in elk geval tot in Tilburg te zien 
moesten zijn geweest. Rapporten van de Tilburgse 
Luchtbeschermingsdienst lieten vervolgens zien 
dat dit inderdaad het geval was. Met deze 
methode zijn uiteindelijk waarnemingen van de 
explosies teruggevonden tot in Beneden-Leeuwen, 

                                                      
1
 Winter J. de, In concept (December 2019): 

Kaatsheuvel-Snelfietsroute F261, archeologisch 6 
onderzoek naar het M.A.St.-terrein (BAAC-project A-
18.0260 en A-18.0403). 

 
 

op ruim 40 kilometer van het munitiedepot! Door 
deze en andere onderzoeksresultaten begint, 75 
jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
langzaam maar zeker weer een completer beeld te 
ontstaan van de MASt, het vergeten muni/edepot 
in de duinen. Tijdens het onderzoek werd echter 
ook duidelijk dat de sporen van het depot in het 
microreliëf kwetsbaar zijn en makkelijk verstoord 
worden. Om ze ook de jaren die komen nog 
zichtbaar te houden, in het landschap van 
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, 
verdient de bescherming van de MASt extra 
aandacht.  
 
Meer informatie over de reconstructie van het 
munitiedepot en de gebeurtenissen op en rond de 
MASt is te vinden in de volgende artikelen: 

 MASt 8/VI, Vergeten munitiedepot in de duinen 
Heemkundekring Loon op 't Sandt, Loon op 
Zand: Straet en Vaert 2019. 

 Het explosieve einde van MASt 8/VI 
Heemkundekring de Ketsheuvel, Kaatsheuvel: 
Aaw Nieuws?, December 2019.  

 In concept: Kaatsheuvel-Snelfietsroute F261, 
archeologisch onderzoek naar het M.A.St.-
terrein Winter J. de, BAAC-project: A-18.0260 
en A-18.0403, December 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor contact: Paul Faes, pajm.faes@gmail.com  
 
Paul Faes 
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AVKP-REGIODAG 
 
 
Op zaterdag 29 februari vond de jaarlijkse AVKP-
regiodag plaats, dit keer in de Tiendschuur in Best.  
Het doel van deze jaarlijkse bijeenkomst is om 
archeologische nieuwtjes, informatie en ervaringen 
uit te wisselen. De naam Archeologische Vereni-
ging Kempen- en Peelland zegt het al, AVKP is 
een regionale vereniging. We vinden het belangrijk 
om te weten wat er speelt in de regio en om 
contact te onderhouden. Daarom organiseren we 
één keer per jaar een lunchvergadering met onder 
meer vertegenwoordigers van archeologische 
werkgroepen en heemkundedringen uit de 
Kempen en de Peel, regioarcheologen en het 
bestuur van AVKP. Dit jaar zijn we hartelijk 
ontvangen door de archeologische werkgroep van 
Best in de Tiendschuur. Met een mooie opkomst 
van 27 aanwezigen konden we gelukkig ook warm 
en knus in de boerderij terecht. De gure wind 
waaide helaas te hard door het rietendak van de 
schuur. Dit jaar sloten ook drie bestuursleden van 
de de nieuw opgerichte Afdeling 24 Midden 
Brabant aan. 
Na een welkomstwoord gaf Ellen van der Steen, 
voorzitter van AVKP het woord aan Peter de Boer. 
Peter is per 1 april in dienst bij de gemeente 
Eindhoven en volgt dit jaar Nico Arts op als 
stadsarcheoloog. Hij heeft tijdens zijn werkzame 
leven veel en verschillende ervaringen opgedaan.  
 
Het thema van de dag was ‘Zit archeologie in het 
slop? Biedt heemkunde uitkomst?’ Gemeenten 
hebben een eigen archeologiebeleid vastgesteld. 
Wat is er van dat beleid gerealiseerd, waar staan 
we nu? We hebben de indruk dat bij gemeenten 
maar ook bij heemkundekringen de belangstelling 
voor archeologie afneemt. Klopt dat en zo ja hoe is 
dat te doorbreken?  
Na een inleiding op het dagthema zijn ervaringen 
uitgewisseld. Enkele conclusies: Vrijwilligers 
worden bij projecten niet altijd betrokken door 
bevoegd gezag. Eigen initiatief is belangrijk en 
zelfs noodzakelijk.  Rapporten worden op verzoek 
gedeeld, maar het publieksbereik schiet te kort, 
zowel in frequentie als in kwaliteit, onder meer 
door budgettering. Rapportage is van hoge 
kwaliteit, maar laat vaak lang op zich wachten.  
Nieuwe kennis (uit rapporten of van vrijwilligers) 
wordt niet altijd gebruikt bij nieuwe projecten, ook 
door het politiek spel. Rapporten zijn tegenwoordig 
in te vinden op https://easy.dans.knaw.nl/ui/home   
De vrijwilliger vergrijst en heeft ( tot pensioenering) 

minder vrije tijd. Blijf mensen flexibel betrekken. 

Rondleiding door de Aarlese hoeve 

 
Vrijwilligersorganisaties moeten de relatie met 
andere erfgoedvrijwilligers koesteren. Betrek 
mensen onder meer via CARE-project en het 
benaderen  van jeugd.  
Regio-archeoloog Ria Berkvens presenteerde het 
aanbod van ODZOB voor evaluatie van het 
gemeentelijk archeologiebeleid. Gemeentes 
worstelen met het uitvoeren van wettelijke taken 
op het gebied van archeologie en hebben schrik 
voor de nieuwe wet. Archeologisch monumenten, 
evenals cultuurhistorische elementen als wegen, 
sloten, bebouwing ontbreken op de Cultuur 
Historische beleidskaart/Erfgoedkaart van 
gemeenten. Richtlijnen ontbreken nog voor hoe 
beleidskaarten moeten worden samengesteld. 
Mede door de hoeveelheid werk is de bereidheid 
om vrijwilligers (burgers) te betrekken in het proces 
(de AMZ-cyclus) niet erg groot. Dit zou 
gedefinieerd moeten worden in een Vrijwilligers-
beleid. Een aanbevolen convenant voor de 
omgang met Erfgoedvrijwilligers is echter door de 
Kempen gemeentes niet geaccepteerd. Ook zijn 
de gemeentes niet bereid om ambtenaren die met 
Erfgoedzaken belast zijn, cursussen of workshops 
te laten volgen. 
Ruud Hemelaar vertelde hoe ze in Schijndel/ 
Meierijstad door afspraken tussen de heem-
kundekring en de gemeente de rol van vrijwilligers 
hebben kunnen versterken. De HKK’s zijn, om een 
betere positie ten opzichte van de nieuwe 
gemeente te hebben, samen gegaan. Dit heeft 
ertoe geleid dat de gemeente de vrijwilligers 
redelijk serieus neemt. Uiteraard is er een verschil 
tussen een ideale theoretische situatie en de 
weerbarstige praktijk. Op het gebied van 
communicatie met vrijwilligers, het op de hoogte 
houden van de stappen in de AMZ-cyclus, scoort 
de gemeente redelijk. Een aanrader is de volgende 
website met bestemmingsplanen in Nederland: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer 
 
Helaas kwamen we niet meer toe aan de 
uitwisseling van lokale ontwikkelingen. We zorgen 

https://easy.dans.knaw.nl/ui/home
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer
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ervoor dat dit onderdeel volgend jaar beter in het 
programma past.  
 
 

Na afloop verzorgde de archeologische werkgroep 
van Best nog een rondleiding door de Aarlese 
hoeve. 

 
 
 

WAT IN HET VAT ZIT 
 
 
Deze activiteiten waren gepland voor de 
maanden april en mei. Ze vinden op een later 
moment plaats en worden nog ingepland.  
Om je alvast op te verheugen: 
 
Lezing De Peelrandbreuk, door Jan Timmers  
In de ondergrond van oostelijk Brabant bevindt 
zich een interessant geologisch verschijnsel: de 
Peelrandbreuk. Een zone van breuken in de 
aardkorst tussen de hoge Peelhorst en de lage 
Roerdalslenk. Het barst van de breuken. Ze 
hebben voor een belangrijk deel het landschap in 
de regio bepaald. Hoe ziet zo’n breuk er uit? 
Welke verschijnselen hangen ermee samen? Wat 
zien we er tegenwoordig nog van terug? Op die 
vragen wordt tijdens de lezing ingegaan. Maar ook 
over de vraag hoe mensen in de loop van de tijd 
zijn omgegaan met breuken en de daarmee 
samenhangende verschijnselen. 
 

 
 
In 2014 is een project uitgevoerd over de breuken 
in de ondergrond van Gemert-Bakel. Het was een 
begin om in heel oostelijk Brabant aandacht te 
vragen voor de Peelrandbreuk en de Peelhorst. Er 
worden plannen ontwikkeld om te komen tot een 
Unesco Geopark. Jan Timmers gaat kort in op de 
activiteiten en onderzoeksresultaten tot nu toe. 
 
AVKP wandeling op de Landschotse heide  
In aansluiting op zijn lezing van 5 februari jl. 
hebben we Jan Roymans bereid gevonden om een 
wandeling te begeleiden op de Lanschots heide. 
 
Om 9.00 uur start met koffie en een praatje van 
Jan Roymans bij De Cultuurboerderij in Westel-
beers. In zijn inleiding vertelt Jan Roymans over dit 
gebied en zijn historische betekenis.( zie PM) 

Daarna wandelen we plm.8 kilometer over het 
terrein. Om 14.00 zijn we zeker terug. 
 
Parkeergelegenheid bij het Cultuurhuis. 
Kosten. Afhankelijk van het aantal deelnemers 
maar max.5,-€.  
 Lunch meenemen. 
Aanmelden bij Carel van den Boom 
carelvandenboom@gmail.com 
 
P.M. 
Denk je aan de Landschotse Heide, dan denk je 
aan rust en natuur…maar ook aan militairen. In de 
lezing werd het accent gelegd op een groot 
oefenterrein op de Landschotse Heide waar Duitse 
piloten van ‘Fliegerhorst’ Eindhoven werden 
getraind in het uitvoeren van precisie-
bombardementen en het beschieten van doelen 
met boordwapens. Als oefendoel werden in de 
‘purperen zee’ van heide meerdere schijnboten 
aangelegd. De nepboten bestaan uit heideplaggen 
en zand en vormden samen een konvooi op volle 
zee die een groot koopvaardijschip escorteren. 
Naast zee- werden er ook landdoelen nagebootst 
waaronder tanks en geschutsopstellingen. Ook 
heeft het oefenterrein dienstgedaan als 
‘Notabwurfplatz’. Het kwam herhaaldelijk voor dat 
Duitse bommenwerpers hun missie om een of 
andere reden niet konden volbrengen en met de 
op scherp gestelde zeemijnen moesten terugkeren 
naar hun basis. De ‘Notabwurfplatz’ werd door hen 
gebruikt om van hun gevaarlijke lading af te 
komen. Dit om zodoende veilig te kunnen landen 
op het vliegveld Eindhoven. 
De militaire aanwezigheid op de Landschotse 
Heide heeft zowel sporen in het papieren- als in 
het bodemarchief als in het collectief geheugen 
van plaatselijke bewoners nagelaten. In de lezing 
wordt het militair complex door studie van 
historische kaarten, analyse van luchtfoto’s, 
veldinspecties, ooggetuigenverslagen en brieven 
van Duitse luchtmachtofficieren ontrafeld. 
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Studiedag NBAG 
De voorjaarsstudiedag van Noord Brabants 
Archeologisch Genootschap met het thema 
‘Merovingers tussen hemel en aarde, in het gebied 
tussen Maas en Schelde’ is verplaatst naar zondag 
1 november 2020. Begin oktober 2020 wordt de 
nieuwe uitnodiging verstuurd met de mogelijkheid 
om je aan te melden.  
 
Jaarvergadering AVKP 
Ook de jaarvergadering van AVKP wordt 
verplaatst. Er is nog geen nieuwe datum geprikt. 
We nemen nu dan ook wat meer tijd voor het 
maken van het jaarverslag. De uitnodiging wordt 
ter zijne tijd rondgestuurd.  
 
AVKP-BBQ 
Op vrijdag 3 juli staat de jaarlijkse bbq van AVKP 
gepland. Als alles goed gaat zijn we tegen die tijd 
coronavrij en kan de bbq doorgaan.  
 
We wensen iedereen een goede gezondheid 
toe en hopen jullie binnenkort terug te zien. 
Houd de nieuwsflitsen in de gaten. 
 
 
 
 
 

Verenigingsruimte AVKP 
Erfgoedhuis, Gasfabriek 2, Eindhoven, 040-

2388899 
 

Correspondentieadres AVKP 
van Wassenhovestraat 54, 5613 LL Eindhoven, 

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