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HOE GAAT HET MET JULLIE? 
 
 
Hoe gaat het met jullie? Deze vraag wordt 
momenteel vaker en toch anders gesteld.  
Ik hoor antwoorden varierend van spannend, eng, 
verdrietig tot rustig, terug naar de kern.  
Feit is dat we allemaal een manier moeten vinden 
om met de huidige situatie om te gaan. 
‘Thuisblijven’ was duidelijk, nu de regels 
versoepelen moeten we oefenen met de nieuwe 
omgangsvormen. En dat valt niet altijd mee.  
 
Helaas is het Erfgoedhuis nog steeds gesloten, 
mogelijk zelfs tot september. Dit betekent dat onze 
activiteiten ook nog grotendeels stil liggen. Wel 

gaan we kijken wat we moeten regelen om weer 
open te gaan.  
 
Toch zijn er ook leuke berichten: We zijn erg blij 
dat Nico Arts zijn proefschrift Stad en platteland op 
het zand. Een archeologische biografie van 
landschappen en samenlevingen in de Kempen, 
1100-1650’ gratis aan alle AVKP–leden aanbiedt. 
Dit kloeke boekwerk, dat niet door de brievenbus 
past, geeft een mooi beeld van 550 jaar 
geschiedenis. Alle leden kunnen het proefschrift na 
Nico’s promotie op 23 juni via mail bij hem op 
vragen. Lees meer op pagina 5. 

 
 
 
 
 

WIST U DAT... 
 
 

... het Erfgoedhuis voorlopig nog gesloten is, maar achter de schermen wel wordt doorgewerkt, pag 3 

... er veel opgravingen in de regio op de planning staan, pag.2  

... Nico Arts op 23 juni promoveert 

... hij alle leden van AVKP zijn proefschrift Stad en platteland op het zand kado doet, pag.5 

... dit boekwerk niet alleen over Eindhoven gaat 

... in Winterle mogelijk het oude centrum is gevonden, pag.3 

... in Hoogeloon materiaal uit 1100 – 1200 is gevonden, pag.4 

... in Eindhoven nabij het PSVstadion resten uit de nieuwe tijd zijn gevonden, pag. 3  

... de Werkgroep Geofysische Meettechnieken voor Archeologie op zoek gaat naar een Romeinse weg, pag.7 

... een aardig in memorium is geschreven over Leo Stolzenbach, pag 6 

... er weer nieuwe aanwinsten zijn voor de bibliotheek, pag.7 

... de raadsvragen over archeologie is de binnenstad van Eindhoven zijn beantwoord, pag.8 

   



 
 
 

2 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO 
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 
 

Locatie Uitvoerende instantie (vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Eindhoven – Langdonkenstraat (archeologische 
begeleiding en opgraving) 

Transect Mei - juni 2020 

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

Econsultancy April en juli (?) 2020 

Eindhoven – Strijpsestraat (archeologische 
begeleiding) 

VUhbs Maart – juli 2020 

Deurne – Kleine Bottel (proefsleuven) VUhbs Mei 2020 

Gemert – De Haag (proefsleuven) VUhbs Juni-juli 2020 

Mierlo – Luchen deelgebied F (opgraving) ?? 2020 

Oirschot – Ekerschot Noord (proefsleuven) ADC ArcheoProjecten Juni 2020 

Neerkant – Korte Zeilkens (proefsleuven) BAAC Juni 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 

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

VUhbs Sept. (?) 2020 

Eindhoven – Stratumsedijk (opgraving) BAAC 2020 

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

Budel – De Kleine Wereld (opgraving) ?? 2020 

Bladel – ’t Spant (proefsleuven) ?? Najaar 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 

Bergeijk – Kromhurken (archeologisch 
begeleiding) 

?? 2020 

Eindhoven - Oude Torenweg (proefsleuven met 
mogelijke doorstart opgraving) 

Econsultancy 2020 

Deurne – Heuvelstraat (proefsleuven) ?? 2020 

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

Valkenswaard – Luikerweg Bypass 
(proefsleuven) 

?? 2020 

Waalre – Markt 14 (proefsleuven) ?? 2020 

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

Hulsel – Kanten (proefsleuven) ?? 2020 

Son- Prodrive Science Park (proefsleuven) ?? 2020 

Casteren - Kerkstraat Den Tip (proefsleuven) ?? 2020 

Spoordonk – Broekstraat (proefsleuven) ?? 2020 

Eersel - Nieuwstraat 25 (proefsleuven) ?? 2020 

Oirschot – Eindhovensedijk (proefsleuven) ?? 2020 

Nuenen - Blekerdijk  Soeterbeekseweg 
(proefsleuven) 

?? 2020 

Mierlo - Overakker 6 (proefsleuven) ?? 2020 

Dommelen - Lage Heide (proefsleuven)  ?? 2020 

Oirschot – Gasthuisstraat (proefsleuven) ?? 2020 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Archeologie in Eindhoven ondanks, of dankzij 
de coronacrisis 
Zoals Johan Cruyff ooit heeft gezegd: ‘Elk nadeel 
heb z’n voordeel’. Omdat de Eindhovense 
binnenstad door de huidige coronamaatregelen er 
stil en verlaten bij ligt, heeft waterleidingbedrijf 
Vitens enkele werkzaamheden voor het project 
‘Herinrichting Centrum’ in hun planning naar voren 
gehaald. Daarmee is de eventuele overlast zoveel 
als mogelijk beperkt voor aanwonenden en 
bezoekers. De graafwerkzaamheden ter hoogte 
van het Stratumseind zijn door archeologisch 
adviesbureau RAAP begeleidt en daaruit blijkt dat 
bij de vervanging van de waterleiding geen 
archeologische resten zijn verstoord. Een voordeel 
bij een voordeel dus! 
  
Actualisatie archeologiebeleid Eindhoven: 
Medio juni verwachten wij dat de geactualiseerde 
archeologische (verwachtings-)waardenkaart en 
beleidskaart van de gemeente Eindhoven in 
concept klaar zal zijn. Vanwege de huidige situatie 
is het helaas niet mogelijk om een bijeenkomst te 
houden om de kaart te presenteren. De AWN-
AVKP is natuurlijk wél gevraagd om (in klein 
comité) input te leveren. Ook de erfgoed-
verordening is aan vervanging toe en daar is het 
erfgoedteam op dit moment druk mee bezig. Met 
deze stukken verwachten we goed beslagen ten ijs 
te komen in de voorbereiding op de aankomende 
Omgevingswet. 
  
Langdonkenstraat Eindhoven 

 
In de lichte zandondergrond zijn de donkere 
grondsporen goed te zien (foto: R. Berkvens, ODZOB). 
 
Vooruitlopend op geplande nieuwbouw aan de 
Langdonkenstraat, gelegen onder de rook van het 

PSV-stadion, heeft archeologisch adviesbureau 
Transect een archeologische begeleiding uitge-
voerd bij de sloop van de huidige bebouwing. De 
inzet van vrijwilligers was om veiligheidsredenen 
helaas niet mogelijk. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat zich in de ondergrond 
tal van grondsporen en structuren aftekenen, 
waaronder greppels, muren en een mogelijke 
beerput. Voorlopig lijkt het er op dat deze resten 
dateren in de nieuwe tijd en dat ze wellicht zijn te 
koppelen aan het voormalige buurtschap 
Schouwbroek. Daarom is besloten om de resten te 
behouden op de plek zelf door het nemen van 
behoudsmaatregelen. Waar dit niet mogelijk is zal 
dit door middel van een doorstart naar een 
opgraving worden gedaan.  
Peter de Boer  
 
Oude centrum Wintelre mogelijk gevonden  
Onderzoeksbureau Transect Archeologie heeft 
aan de Groenstraat in Winterle begin mei 
onderzoek uitgevoerd. Er zijn veel resten en 
sporen gevonden uit de zogenaamde Volle 
Middeleeuwen (1000-1250 na Christus), met name 
in het zuidelijke deel van het terrein. 
Er zijn voornamelijk paalsporen gevonden van 
twee of drie woningen en bijgebouwen.  
Archeoloog en projectleider Ewan Mol licht toe; 
,,Bijzonder is dat er echt een wirwar van die 
sporen te vinden was, zo’n duizend in totaal. Dat 
zou erop kunnen duiden dat er een aanzienlijk 
aantal mensen in dit gebied woonde. Maar het kan 
ook zijn dat er op bepaalde plekken steeds 
opnieuw woningen werden gebouwd of verbouwd.” 
 

 
foto: Ewan Mol/ Transect Archeologie 

 
In het zuidelijke deel van het plangebied zijn 
minder  overblijfselen uit de IJzertijd of Romeinse 

https://www.ed.nl/kempen/mogelijk-deel-oude-centrum-wintelre-gevonden-bij-opgraving~aa15e75f/170828928/
https://www.ed.nl/kempen/mogelijk-deel-oude-centrum-wintelre-gevonden-bij-opgraving~aa15e75f/170828928/
https://www.ed.nl/kempen/mogelijk-deel-oude-centrum-wintelre-gevonden-bij-opgraving~aa15e75f/170828928/
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tijd aangetroffen. In het middenstuk vonden de 
onderzoekers een waterput uit de vijftiende of 
zestiende eeuw en enkele grafstructuren. Op de 
plek van de voormalige vismarkt, op de hoek van 
de Groenstraat en de Molenweg, werden 
eveneens paalsporen gevonden.  
De resultaten van de opgraving duiden er op dat 
hier lange tijd een agrarische nederzetting is 
geweest, mogelijk de oude dorpscentrum van 
Wintelre. Dit vermoeden wordt verstrekt door de 
ligging ten zuiden van de oude kerk.   
 
Hoogeloon 
Deze foto’s zijn gemaakt op maandag 25 mei bij 
de opgraving in Hoogeloon.  
 

 
 

 
 

 
 
De korrelige stukken baksteen zijn recent, dus 
beslist niet oud bouwmateriaal van de villa. De 
rand van mogelijk Andenne is plm. 1100-1200. Het 
stuk maalsteen en een scherfje inheems zou ook 
uit die periode kunnen zijn. 
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SOBERE PROMOTIE MET GEWELDIG KADO 
 
 

 
 
Sobere promotie Nico Arts 
De al enige tijd verwachte datum van de 
academische promotie van Nico is dinsdag 23 juni 
(om 16.00 uur precies). Zijn proefschrift gaat over 
de archeologie, geschiedenis en het landschap 

van de middeleeuwse stad Eindhoven en het 
aangrenzende platteland.  
De verdediging van het proefschrift zal 
plaatsvinden in de aula van Tilburg University. 
Gebruikelijk is dat alle betrokkenen (voorzitter, 
promotor, co-promotor, promotie-commissie, 
paranimfen en het publiek) lijfelijk aanwezig zijn 
met na dit ritueel een receptie. Vanwege de 
corona-perikelen zal dit niet zo gaan. Wie wel 
aanwezig mag zijn zal begin juni bekend worden. 
In elk geval mogen dat niet meer dan dertig 
personen zijn, een drukke receptie zit er dus niet 
in. Ook het feest dat voor ’s-avonds was gepland 
mag niet doorgaan. 
 
Gratis boek voor AVKP-leden 
Het proefschrift van Nico is in boekvorm 
verschenen. De titel is: ‘Stad en platteland op het 
zand. Een archeologische biografie van 
landschappen en samenlevingen in de Kempen, 
1100-1650’. Het proefschrift bestaat uit 480 
bladzijden plus bijlagen op CD, 222 afbeeldingen 
en 75 tabellen). Alle leden van de Archeologische 
Vereniging Kempen- en Peelland kunnen na 23 
juni een exemplaar krijgen (gratis).  
 
De leden die er een willen: even melden op 
n.arts@chello.nl. Ze kunnen dit op nader bekend 
te maken woensdagavonden ophalen in het 
Erfgoedhuis. Tegen vergoeding van porti- en 
verpakkingskosten (tien euro) kan het ook worden 
verzonden (het past niet in de brievenbus). 

  

mailto:n.arts@chello.nl
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LEO STOLZENBACH  
 
 

 
Leo Stolzenbach was geboren in ’s-Hertogenbosch 
op 29 juli 1939 en is overleden in Heeswijk-Dinther 
op 8 april 2020. Leo was een geboren en getogen 
Bosschenaar en dat kon je echt nog wel aan hem 
horen. Hij was technisch en praktisch 
georiënteerd, doorliep een opleiding in de metaal, 
ging in militaire dienst op het eind van de jaren 50 
(hij was wapenhersteller) en ging na zijn diensttijd 
bij de munitiefabriek De Kruithoorn in ’s-
Hertogenbosch werken. Hij werkte later ook als 
reparateur van landbouwmachines en trok in die 
hoedanigheid langs de boeren om hun 
landbouwmachines te repareren.  
 

Leo had ook al op jonge leeftijd een bijzondere 
liefhebberij: taxidermie, het prepareren van wilde 
dieren (vogels en kleine zoogdieren). Met zijn 
kennis en vaardigheden van prepareren en 
anatomie is hij uiteindelijk terechtgekomen bij het 
zoeken naar botten van fossiele dieren en de 
reconstructie van skeletten van zoogdieren uit de 
ijstijd.  
 

Leo was een groot man, letterlijk ook! En sterk! 
Jarenlang bezocht hij, met zijn zoon Olaf, die ook 
besmet was met het paleontologisch virus, alle 
baggeraars en grindgaten langs de Maas. Samen 
struinden ze in Europa de belangrijke vindplaatsen 
af voor allerlei vondsten.  

Zij stonden vele dagen in weer en wind op 
baggerschepen en samen hebben ze daar heel 
wat gestoeid met die zware botten. Leo vertelde 
dat het enkele malen toch maar kantje boord was 
of ze pleurden met botten, boot en al in de plomp. 
Ook een dergelijk verhaal werd heel smeuïg 
verteld. Naast de grote botten hadden ze ook 
aandacht voor bewerkte vuurstenen en andere 
archeologische vondsten. Al zijn vondsten werden 
gesorteerd, genummerd en opgeslagen in kratten 
in zijn grote magazijn. 
Uit al deze vondsten heeft hij tenminste drie 
mammoeten, een wolharige neushoorn en een 
steppenwisent kunnen samenstellen. Een ervan 
staat in Naturalis in Leiden en een ander is enkele 
jaren geleden verhuisd vanuit het Milieu 
Educatiecentrum Eindhoven naar het museum 
Klok en Peel in Asten. De derde mammoet is 
destijds aangekocht door Hans Breukhoven de 
eigenaar van de Free Record Shop. 
 
Als je bij hem thuis kwam, was het net of je een 
museum binnenstapte. Overal zag je de meest 
interessante voorwerpen op tafels, op de vloer en 
tegen de wand staan en hangen. En aan elk 
voorwerp was een verhaal gekoppeld dat Leo met 
veel plezier en bravoure vertelde. En als je dan 
dacht dat je na een halve dag luisteren en vragen 
stellen, alles had gezien, wist hij je mee naar 
boven te loodsen waar vitrinekasten en laden nog 
steeds vol lagen met objecten met allemaal een 
verhaal. Heb je dat allemaal gehad, dan haalt Leo 
zijn zwaard tevoorschijn. Zijn Vikingzwaard, zijn 
trots! Een van de drie complete Vikingzwaarden 
die in Nederland zijn gevonden, maar uiteraard 
was die van hem de mooiste! Dan ga je in alle 
stilte weer naar huis. Je moet al die indrukken 
verwerken en op zijn plaats zetten. Weken daarna 
blijf je nog onder de indruk van die geweldige en 
bijzondere collectie die hij verzameld had, deels 
met zijn zoon Olaf die het enthousiasme voor 
prehistorische skeletresten deelde.  
Helaas heeft Olaf een andere weg genomen, iets 
wat een zeer diepe kras heeft nagelaten op Leo en 
zijn vrouw Maria die onlangs, een half jaar geleden 
is gestorven.  
 
Leo, autodidact, had vanuit zijn ervaring en praktijk 
allerlei dingen al lang verklaard en opgelost. Deze 
kennis en zijn inzicht werd door een aantal 
beroepsarcheologen en paleontologen zeer 
gerespecteerd en gewaardeerd. In 2018 had hij 
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een mooie tentoonstelling met onder andere 
enkele van zijn baggervondsten in het Museum 
Jan Cunen in Oss, een uitermate terecht 
eerbetoon. De bodemvondsten van Leo 
Stolzenbach zullen in de toekomst worden 
beheerd door zijn dochter Birgitte en zijn 
schoonzoon Paul. De collectie zal dus netjes bij 

elkaar blijven en voor het nageslacht behouden 
blijven.  
 
Theo van der Vleuten 
Godfried Scheijvens 
Theo de Jong 

 
 
 
 
 

WERKGROEP GEOFYSISCHE MEETTECHNIEKEN VOOR ARCHEOLOGIE 
 
 
Nadat we achter de schermen doorgingen met de 
organisatie van de nieuwe Landelijke AWN 
Werkgroep, komt nu ook het veldwerk in beeld. 
Het eerste project zal uitgevoerd worden in 
Ouderkerk aan de Amstel. De Kerkheuvel aldaar 
bevat mogelijk restanten van de kerk. Ook een 
tweede project in Romeins Cuijk is al zeer 
concreet in beeld. Op het terrein van de 
begraafplaats is de herbouw van een Romeinse 
tempel gepland. Dit is dus een laatste gelegenheid 

om onderzoek te kunnen doen, voordat de replica 
de bodem voor lange tijd afdekt. Tenslotte is ook 
een project in Katwijk al in een ver gevorderd 
stadium. Naar aanleiding van het onderzoek naar 
de locatie van de befaamde Brittenburg, 
vastgelegd in een publieksboek door Tom 
Buijtendorp, gaan we op zoek naar de Romeinse 
weg die ooit naar de Romeinse nederzetting liep. 
We houden jullie op de hoogte van de resultaten 
en nieuwe projecten. 

 
 
 
 
 

NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
aanwinsten 21 maart tot en met 20 mei 2020. 
 
Boeken 
Lo, Donk, Horst. 
Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen. 
Jozef van Loon 06-10-2017. 
Uitgever: Koninklijke Academie voor Nederlandse 
taal en Letterkunde  
 
Acht eeuwen Eindhoven  
Verhaal van een stad 
Jan van Schagen dec 2019  
Smalltown BV / Frits media 
 
Echo’s van het verleden. 
Bodemradar in de archeologie: toverij of 
wetenschap? 
Bas Verbeek, Peter Seinen en Ruud Hemelaar 
 
Romeinen langs Rijn en Noordzee, 
De Limes in Nederland  
Paul van der Heijden  
Matrijs 2020 

Tijdschriften 
Archeologie in Nederland Tijdschrift jaargang 4 nr 
1 Maart 2020. 
Rendierjagers in Epse. 
 
Archeologie in Nederland AWN Magazine 
Jaargang 4 nr 1 maart 2010 
Grondradaronderzoek  in Nederland P Seinen 
 
In Brabant Jaargang 11 nr. 1  maart 2010  
Witte zusters in Afrika, Brabantse 
verzekeringspanden. Balkenbrij. 
 
Brabants Landschap 205 Lente 2020 
De Kaaistoep 25 jaar onderzoek naar 
biodiversiteit. KNNV 
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VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Acht eeuwen Eindhoven, verhaal van een stad.  
door Jan van Schagen. 
 
De auteur Jan van Schagen was tientallen jaren 
werkzaam op de Philips persdienst. Na zijn 
pensionering begon hij met schrijven van boeken 
over Eindhoven mensen geschiedenis en 
Eindhoven. 
 
In Acht eeuwen Eindhoven vertelt hij, na negen 
jaar studie zijn verhaal van de geschiedenis van 
deze stad. In zeven perioden en 780 bladzijden 
verhaalt hij over bestuur, politiek, religie en sociale 
kwesties. Maar ook over industrie landbouw 
stadsontwikkeling woningbouw, gezondheidszorg 
cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. 

 

De tijdsperioden zijn  
1203-1813 Eeuwen van armoede oorlog en 

ziekten en hongersnood  
1813-1920 Van Landbouw en huisnijverheid naar 

industrie. 
1920-1940 Korte opleving in de jaren twintig 

gevolgd door jaren van crisis. 
1940-1944 De tweede wereldoorlog, pikzwarte 

jaren. 
1944-1970 Na sobere wederopbouwperiode 

volgen jaren van hoogconjunctuur. 
1971-1993 Onwaarschijnlijke scenario’s worden 

harde waarheid 
1994-2019 Van zware crisissituatie naar slimste 

regio ter wereld. 
De uitgave bevat honderden grotere en kleinere 
artikelen en kaders die inzicht verschaffen in het 
treilen en zeilen van de Eindhovenaren in de loop 
der eeuwen. Een en ander ondersteund door vele 
illustraties en namen en zakenregister, fotoverant-
woording en bronnenregister met literatuurlijst. 
Jan van Schagen is er met ondersteuning in 
geslaagd een aantrekkelijk en rijk kijk en verhalen 
boek samen te stellen voor de belangstellende. 
Een mooie aanwinst voor de eigen AVKP-
bibliotheek. 

 

Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

RUIMTELIJKE ORDENING 
 
 
Raadsvragen archeologie binnenstad  
Eindhoven 
De Vestdijk in Eindhoven wordt opnieuw ingericht. 
De werkzaamheden lopen al enige tijd en zullen 
binnenkort worden afgerond. Parallel met de 
werkzaamheden vindt archeologisch onderzoek 
plaats. Daarbij zijn verschillende interessante 
vondsten gedaan, zoals de fundamenten van een 
poortgebouw van het kasteel van Eindhoven en 
een tot nu toe onbekende brug over de Dommel. 
De CDA-raadsleden Niels Groot en Christo Weijs 

hebben hierover op 11 mei vragen gesteld aan 
B&W. Zij willen weten of B&W het belang van deze 
vondsten onderschrijven en of er met de resultaten 
meer wordt gedaan dan de verplichte rapportage. 
Beide raadsleden benadrukken het belang van het 
voor het publiek toegankelijk maken van deze 
nieuwe informatie over de vroege geschiedenis 
van Eindhoven. Ze vragen of de gemeente 
overweegt om in de nieuw ingerichte openbare 
ruimte iets van een herinnering aan het verleden  
te  incorporeren. Als goed voorbeeld wijzen ze op 
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de nu zichtbare fundamenten van de Woenselse 
Poort in de fietsenkelder van het 18 September-
plein. 
Het archeologisch onderzoek aan de Vestdijk kon 
slechts beperkt plaatsvinden vanwege de tijdsdruk 
van het project en kosten. Het onderzoek was krap 
begroot.  Het leidde toch (of juist daardoor?)  tot 
kostenoverschrijding. Groot en Weijs vragen welke 
lessen de gemeente hieruit leert: hoe kan voor 
archeologisch onderzoek vooraf een betere 
kosteninschatting worden gemaakt? Dat is, stellen 
zij van belang bij de herinrichting en nieuwe 
bestrating van de binnenstad.  Hun laatste vraag is 
of er in toekomstige plannen voor bouw- en 
herinrichtingsprojecten in de binnenstad naast plek 
voor groen ook ruimte kan worden gecreëerd voor 
zichtbare herinneringen aan mogelijk unieke 
archeologische vondsten. Heeft de gemeente daar 
al een stelpost voor gereserveerd en zo nee, 
waarom niet? 
 
Op 2 juni antwoorden B&W. Ze onderschrijven het 
belang van deze vondsten en het belang van 
publieksinformatie. Ze wijzen op ‘het muurtje en 
waterput’ als reeds zichtbare herinnering aan 
Kasteel Eindhoven en de Erfgoedbordjes die 
verspreid over de stad staan. Voor deze 
publieksactiviteiten werken wij en de Henri van 
Abbe Stichting samen met het erfgoedteam van de 
gemeente. Er wordt, schrijven B&W, nagedacht 
over hoe de resultaten van de opgravingen op de 
Vestdijk met een breder publiek kunnen worden 
gedeeld.  De spectaculaire vondst van waarschijn-
lijk een toegangspoort  vormt een belangrijk 
puzzelstuk voor de beeldvorming van het kasteel 
van Eindhoven. Het heeft daarom inderdaad, 
schrijven B&W, de voorkeur om de verkregen 
informatie over deze resten in enige vorm in het 

straatbeeld te laten terugkomen. Daardoor krijgen 
de bewoners en bezoekers van onze moderne 
stad ook een gevoel bij onze historische stad. 
B&W vinden de onderzoeksresultaten zo 
aansprekend dat ze binnen de bestaande 
middelen van het Erfgoedbudget een manier 
zoeken om de resultaten te ontsluiten. 
Voor wat betreft de lessen voor volgende grote 
projecten,  bij de herinrichting van de binnenstad 
zullen tijdens de ontwerpfase archeologisch 
onderzoek/bodemonderzoek/explosievenonder-
zoek gecombineerd plaats vinden. Daar waar de 
Statumse stadspoort wordt verwacht is, 
vooruitlopend op de civieltechnische werkzaam-
heden,  een proefonderzoek voorzien. Dit om de 
precieze ligging van de stadspoort met brug en 
oude gracht te bepalen zodat er bij het ontwerp en 
de uitvoering maximaal rekening kan worden 
gehouden met  behoud van deze archeologische 
resten. Het archeologiebeleid, met vooronderzoek 
aan de hand van de beleidskaart  en op basis 
daarvan een Programma van Eisen, werkt 
concluderen B&W. Bij ontwikkelingen in de open-
bare ruimte wil de gemeente graag het verleden 
van de stad zichtbaar maken, zoals opgenomen in 
de Integrale Visie Erfgoed Eindhoven. Of daar ook 
budget voor is gereserveerd staat niet in dit 
antwoord. Wel wordt vermeld dat de  archeo-
logische waarde-  en beleidskaart momenteel 
wordt geactualiseerd, alsook het gemeentelijk 
erfgoedbeleid.  
Als AVKP zijn we erg blij met de actie van deze 
twee raadsleden en we ondersteunen die van 
harte. De antwoorden van B&W bieden perspectief 
maar moet nog wel invulling krijgen. Dat zullen we 
als AVKP samen met de Henri van Abbe Stichting  
actief volgen en daaraan zoveel mogelijk een 
bijdrage leveren.   

 
 
 
 
 
 
 

Verenigingsruimte AVKP 
Erfgoedhuis, Gasfabriek 2, Eindhoven, 040-2388899 

 
Correspondentieadres AVKP 

van Wassenhovestraat 54, 5613 LL Eindhoven, awnafdeling23@gmail.com www.awn-archeologie.nl/23/  
 

Redactie 
Ellen van der Steen tel. 040–2910855, avkpactueel@gmail.com (eindredactie en layout) 

Peter Seinen en Tonnie van de Rijdt (redactieleden) 
 

 

mailto:awnafdeling23@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/23/
mailto:avkpactueel@gmail.com

