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ER WORDT WEER OPGEGRAVEN 
 
 
Van zo’n bericht word je toch blij?! 
Op verschillende plekken in onze regio worden 
opgravingen uitgevoerd, waar vrijwilligers aan mee 
kunnen helpen. Ook in coronatijd. Let hierbij op de 
volgende zaken: de regels van de overheid en het 
uitvoeringsbedrijf én uiteraard je eigen 
gezondheid, gevoel en veiligheid!  
 

Verder hebben we hebben twee zaken in 
voorbereiding: een online jaarvergadering en een 
online lezing. En we richten onze blik met de 
medewerkers van het Erfgoedhuis op het einde 
van de lockdown, zodat we elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Tot die tijd veel leesplezier!  
 
Ellen van der Steen  

 
 
 
 
 
 

WIST U DAT... 
 
 

... er archeologisch nieuws is uit Dommelen, Eindhoven, Aalst, Heeze, Weebosch, Casteren en Mierlo, p.3 

... de resultaten bij de Snelle Loop bekend zijn, p.8 

... we mensen zoeken die willen meewerken aan veldwerk, p.4 

... ook Staatsbosbeheer vrijwillige archeologen zoekt, p.12 

... er diverse opgravingen en een opgravingsproject op stapel staan, p.2 en 9 

... er veel nieuws is over Eindhoven, p.7, 10 

... de WGMA twee projecten heeft uitgevoerd, p.10 

... een kijktip met achtergrond informatie te vinden is op pagina 13 

... en Boekennieuws op pagina 14 

... het raadsel van de flesjes is opgelost, p.13 

... de kookclub een recept deelt, p.11 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE REGIO    
(door Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

 
Locatie Uitvoerende 

instantie 
(vermoedelijke) 
uitvoeringsperiode 

Soerendonk – Oude Strijper Aa (booronderzoek, 
proefsleuven en archeologische begeleiding) 

BAAC 2020-2021 

Aalst-Waalre - Meelberg-Meerheide (inspectie) RAAP ism 
AVKP 

Maart 2021 

Hulsel – Kerkweg (proefsleuven) Transect Jan. 2021 

Someren – Vaarselstraat 54 (proefsleuven) ?? 2021 

De Bulders wadi (archeologische begeleiding) ?? 2021 

Waalre – De Bleeck (proefsleuven) ?? 2021 

Leende – Julianastraat (opgraving) ?? 2021 

Nederwetten - Hoekstraat-Driesterrendreef (proefsleuven) ?? 2021 

Gemert – De Haag (proefsleuven) VUhbs 2021 

Neerkant – Korte Zeilkens (proefsleuven) BAAC 2021 

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

?? 2021 

Eersel – Postels Huufke (proefsleuven) ?? 2021 

Nuenen-West fase 2 (proefsleuven) ?? 2021 

Dommelen – Bergstraat 54-60 (proefsleuven) ?? 2021 

Budel – De Kleine Wereld (opgraving) ?? 2021 

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

?? 2021 

Milheeze – Binnenveld (proefsleuven) ?? 2021 

Bladel – Markt 22-23a (proefsleuven) ?? 2021 

Valkenswaard – Luikerweg Bypass (proefsleuven) ?? 2021 

Waalre – Markt 14 (proefsleuven) ?? 2021 

Reusel – Wilhelminalaan 71-75 (proefsleuven) ?? 2021 

Hulsel – Kanten (proefsleuven) ?? 2021 

Valkenswaard – Amundsenstraat (opgraving) Transect Jan. 2021 

Budel - Nieuwstraat 95-97 (proefsleuven) ?? 2021 

Bladel – Lange Trekken (proefsleuven) ?? 2021 

Hoogeloon – Kernplan (archeologische begeleiding) ?? 2021 

Gemert – St. Annastraat (archeologische begeleiding) ?? 2021 

Aalst - Gestelsestraat 13 Proefsleuven) ?? 2021 

Valkenswaard - Hofstraat 14 (proefsleuven) ?? 2021 

Aalst – Achtereinds Laag (archeologische begeleiding) RAAP 2021 

Oirschot – Stapakker Oude Grintweg (proefsleuven) ?? 2021 

Bergeijk – Waterlaat (opgraving) ?? 2021 

Someren – Grebbe (proefsleuven) ?? 2021 

Bladel/Lage Mierde – De Utrecht (proefsleuven) Transect Febr. 2021 

Geldrop-Wielewaal Lidl (proefsleuven) Transect Jan. 2021 

Valkenswaard-Leende - Tongelreep Zeelberg en 
Mariahoeve (proefsleuven) 

RAAP 2021 

Oirschot - Ekerschot Noord (opgraving) ?? 2021 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 
 
Dommelen - Mgr. Smetsstraat 30 
Transect heeft in mei en juli 2019 in opdracht van 
de gemeente Valkenswaard een archeologisch 
onderzoek verricht, in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek met een doorstart naar 
een opgraving in een plangebied aan de Mgr. 
Smetsstraat 30 te Dommelen. De aanleiding 
daartoe was het voornemen tot de bouw van een 
tweetal woningen. 
De sporen die zijn aangetroffen zijn vooral te 
relateren aan een vroeg-19e eeuws erf met 
boerderij en vermoedelijk diens voorganger. 
Hiertoe behoren resten van muurfunderingen, 
paalkuilen van houten palen, kuilen en mogelijk 
een waterput, plaggenkelder en bakstenen kelder. 
Op basis van het Kadastrale Minuutplan werd 
duidelijk dat deze boerderij (en diens 
vermoedelijke voorganger) west-oost was 
georiënteerd. Daarna is een noord-zuid 
georiënteerde boerderij gebouwd in 1933, 
grotendeels op dezelfde locatie. Of daarmee 
sprake is van één, twee of zelfs drie vindplaatsen, 
is daarmee niet geheel duidelijk, omdat het erf 
continu bewoond kan zijn geweest. Over het 
algemeen resteert weinig van de aangetroffen 
sporen, het betreft veelal de onderkanten ervan. 
De bouw en sloop van de boerderijen heeft veel 
van de oudere sporen aangetast, alsmede de 
bodemopbouw die weinig intact is.  
 

 

 
Overzicht van de ‘plaggenkelder’. Zowel de bodem als 
de wanden bestonden uit plaggen. 

 
Duidelijk diagnostisch vondstmateriaal is niet 
aangetroffen dat sporen kon dateren. Onder de 
vondsten behoren slechts vijftien scherven 
keramiek, veertien bouwkeramische vondsten, een 
molensteenfragment, een spijker en een klein 
segment van een houten wagenwiel uit de 
onderkant van een waterput. Het vondstmateriaal 
geeft dan ook weinig prijs over het verleden van 
het plangebied. De twee oudste vondsten dateren 
in de Late-Middeleeuwen, waarmee het erop lijkt 
dat het plangebied vanaf die periode in gebruik is 
geweest. Tot die periode kunnen eventueel de 

plaggenkelder, paalkuilen 
en een ondiepe kuil 
gerekend worden, maar 
aanwijzingen duiden erop 
dat deze beter gerekend 
worden tot een 
nieuwetijdse voorloper van 
de vroeg-19e eeuwse 
boerderij. 
 
Bron: E. Mol & A. Pels-
Ouweneel, 2020: Dommelen, 
Mgr. Smetsstraat 30. 
Gemeente Valkenswaard 
(NB). Een Inventariserend 
Veldonderzoek door middel 
van Proefsleuven (IVO-P) met 
doorstart naar een opgraving 
(DO) (= Transect-rapport 
2262). 

 
  



 
 
 

4 
 

Herinrichting Binnenstad Eindhoven: 
archeologische begeleiding vervanging 
waterleidingtracé Stratumseind 
Zoals eerder in de AVKP-Actueel gemeld zijn 
vooruitlopend op de herinrichting van de 
binnenstad al enkele werkzaamheden naar voren 
gehaald. Eén daarvan was het graven van een 
sleuf voor het vervangen van de waterleiding in het 
Stratumseind. Daarbij is door RAAP vastgesteld 
dat de bodem ter plaatse geroerd was en dat 
hierbij dus geen archeologische resten werden 
verstoord. Wel werden resten van een recent 
aandoend muurtje gevonden.  
 

Figuur 16 uit RAAP-rapport 4571: ingekleurde 
ansichtkaart van de brug over de Dommel (1900-1910), 
met aanduiding (blauwe ovaal) van oostzijde 
bruggenhoofd. Bron: https://www.rhc-eindhoven.nl/. 

 
Bij de uitwerking en rapportage van het onderzoek 
(RAAP-rapport 4571) bleek echter dat dit toch wel 
degelijk een leuke historische vondst betreft. Het 
gaat hier waarschijnlijk om een deel van het 
jongste bakstenen landhoofd van de brug over de 
stadsgracht. Later zijn bij de archeologische 
proefsleuf op zoek naar de Stratumse Poort resten 
gevonden van de voorganger die vermoedelijk 
terug gaat tot de 14

e
 eeuw. Zo hebben we mooi 

zicht gekregen op de meer dan 600 jaar 
aaneengesloten gebruiksfunctie van deze locatie. 
 
Eindhoven, Eckartseweg Zuid 354 
In 2019 heeft op deze locatie het citizen science 
project ‘CARE Woensel’ plaats gevonden. Daarbij 
zijn door vrijwilligers, onder begeleiding van een 
archeoloog, enkele proefputjes gegraven. In één 
van deze kijkgaten is een grondspoor aangetroffen 
waarvan men dacht dat dit wel eens de insteek 
van een waterput zou kunnen zijn.  
Op deze locatie heeft archeologisch adviesbureau 
Geonius recentelijk een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. Daarbij bleek dat de bovengrond 
helaas grotendeels verstoord was. Ónder deze 
verstoring is echter een boomstamwaterput 

gevonden. Hulde aan de (vrijwillige) onderzoekers 
dus!  
De waterput heeft geen daterende vondsten 
opgeleverd. Hopelijk levert vervolgonderzoek naar 
de houtresten hiervoor nog wel 
aanknopingspunten op. Naast deze mooie vondst 
is als bijzondere bonus ook nog een groot en diep 
spoor aangetroffen. Het gaat hier vermoedelijk om 
een drenkkuil. Bovenin de opvulling vond men 
scherven die voorlopig in de periode Romeinse tijd 
worden geplaatst. 
Peter de Boer  
 
Weer een gouden Keltische munt, nu uit Aalst 
Afgelopen najaar is juist op een akker in Aalst ten 
zuiden van Eindhoven met een metaaldetector een 
klein schotelvormig schijfje van goud gevonden (9 
x 12 mm). De vinder meldde zijn vondst aan het 
Erfgoedhuis Eindhoven waarop de Amsterdamse 
hoogleraar Nico Roymans, een groot kenner van 
Keltische munten, om advies werd gevraagd.  
 

 
 
Het schijfje is vrijwel helemaal glad afgesleten 
maar op de holle zijde is nog heel vaag een naar 
links lopend paard te zien. Het blijkt een gouden 
Keltische munt van de Eburonen te zijn, daterend 
uit de eerste eeuw v.Chr. De afgelopen decennia 
zijn in het Erfgoedhuis al vaker gouden Keltische 
munten uit de regio gemeld. Ook het muntje uit 
Aalst wordt opgenomen in het succesvolle 
registratiesysteem van PAN (Portable Antiquities 
Netherlands).  
Nico Arts 
 
Waarneming in Heeze 
Op vrijdag 19 november 2021 kregen we van Ria 
Berkvens van de Omgevingsdienst Zuid Oost 
Brabant de vraag om een waarneming te doen bij 
grondwerk in Heeze (Strabrecht 19) op de 
maandag daarna. Er was geen verplichting tot 
archeologisch onderzoek maar de initiatiefnemer 
gaf ons de kans om mee te kijken. Het is gelukt om 
drie vrijwilligers (Herbert Vorwerk, Toon 
Verspaandonk en Hans Nellen) op de been te 
krijgen om die waarneming te doen.  

https://www.rhc-eindhoven.nl/


 
 
 

5 
 

Het zal wel toeval zijn maar het eerste dat we 
vonden, was twee flesjes. In dit geval 
waarschijnlijk twee medicijnflesjes. De vroegere 
buurman bleek arts te zijn geweest.  
 

 
 

 
Herbert en Toon, Heeze 
 

 
Kogelhuls en musketkogel 
 
De grond bleek ernstig verstoord. Behalve de 
flesjes vonden we diverse metalen objecten zoals 
een kogelhuls, een musketkogel, een stalen plaat, 
een vingerhoedje en een eetbord, keramiek en een 
paar munten. Alles uit de Nieuwe Tijd. Direct na de 

waarneming hebben we de vondsten in het erfhuis 
gewassen met de hulp van Ed Jucewicz en ook 
hebben we dezelfde week nog een verslagje 
afgerond. De vondsten zijn door Herbert aan de 
Heemkundekring van Heeze gegeven.  
 
Opgraving de Weebosch 
Tussen 7 en 17 december hebben Devon de Jong 
en ik een opgraving van Transect op de Hoef in de 
Weebosch ondersteund. Een eerder uitgevoerd 
proefsleuvenonderzoek had sporen laten zien die 
de moeite waard waren. Het eerste deel van de 
opgraving is afgerond en we hebben een hele 
mooie boerderijplattegrond met een spieker 
gevonden (waarschijnlijk bronstijd of ijzertijd) vlak 
naast en deels onder de bestaande bebouwing.  

 

 
Boerderijplattegrond Weebosch 

 
Marcel en Devon, Weebosch 

 
We vonden niet veel aardewerk maar gelukkig 
bleek een kuil waarschijnlijk voldoende aardewerk 
te bevatten waardoor een betere datering mogelijk 
wordt. Het tweede deel van de opgraving wordt in 
januari 2021 afgerond.    
 
Ondersteuning proefsleuven Casteren 
Op 7 januari heb ik samen met Theo van Vleuten 
een proefsleuvenonderzoek van Econsultancy in 
Casteren ondersteund. Op de hoek van de 
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bestaande bebouwing aan Kerstraat/Hemelrijken 
zal de bestaande bebouwing worden gesloopt en 
er worden tien nieuwe woningen gerealiseerd. Al 
snel werd duidelijk dat de grond vlak achter de 
bebouwing verstoord was. Op een diepte van een 
meter vonden we naast dakpannen en bakstenen 
ook plastic. Verder naar achter was een mooie 
dikke enkeerd laag te zien en veel (ook recente) 
sporen waarvan de herkomst niet direct duidelijk 
was. Tot nu toe veel dakpannen maar geen 
noemenswaardige vondsten.  
Op 8 januari waren er zo veel medewerkers van 
Econsultancy dat onze hulp verder niet nodig was. 
De resultaten van die dag bleken vergelijkbaar te 
zijn met de eerste dag.  
 

Theo en Robin, Casteren 
Hans Nellen 

 
Burgemeester Termeerstraat Mierlo 
Het gebied waar het uitbreidingsplan Luchen wordt 
gerealiseerd heeft een archelogisch hoge waarde. 
Dit betekent dat er in dat gebied naar verwachting 
archeologisch interesssante vondsten gedaan 
kunnen worden. Als is een dergelijk gebied 
gebouwd wordt, waardoor de ondergrond wordt 
verstoord dan moet een proefonderzoek worden 
uitgevoerd. Dat gebeurt meetstal in de vorm van 
een proefsleuven onderzoek. In het gebied aan de 
westkant van de burgemeester Termeerstraat is 
dat al gebeurd. Daar is onder andere een 
waarschijnlijke nederzetting gedetermineerd uit de 
late bronstijd/vroege ijzertijd. Deze nederzetting is 
ook daadwerkelijk opgegraven. Op de kaart 
hiernaast is dat gebied donkergrijs ingekleurd. Ook 

ten noorden van het Eindhovensch kanaal, op 
Hazenwinkel, is onlangs een romeinse 
nederzetting blootgelegd. Nu is ook het gebied aan 
de oostzijde van de burg. Termeerstraat 
aangewezen voor realisatie van woningbouw, 
zodat daar een onderzoek nodig was. Op de foto 
ziet u de proefsleuven zoals die in Luchen 
gegraven zijn en daarbij in het rood de 
proefsleuven in het nu onderzochte gebied. Een 
uitgebreid artikel over deze opgraving vindt u hier. 
Over de opgraving op Luchen en de catalogus 
archeologie van de gemeente Geldrop-Mierlo kunt 
u lezen op deze pagina.  
 

 
 

 
Opgraving onder toezicht van schoolklas 
 
Bron: www.heemkundekringmyerle.nl/cultuurhistorie.html 

 

 
 
 
 
 

https://www.heemkundekringmyerle.nl/archeologie_termeerstr.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/archeologie_startpage.html
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VELDWERKERS GEZOCHT! 
 
 
Ons clubje veldwerkers blijkt in de praktijk aan de 
kleine kant te zijn. Mochten jullie mensen kennen 
die mee willen werken dan houden we ons van 
harte aanbevolen!!!  Het is een heel gezonde en 
interessante activiteit die zelfs in coronatijd 
doorgang kan vinden mits je afstand houdt. Onze 
hulp wordt zeer op prijs gesteld en je kunt altijd in 
je eigen tempo werken. Het is nooit een 
verplichting en iedere keer als je schop in de grond 

iets raakt dan is het even spannend. Vaak is het 
gewoon een steen maar soms is het aardewerk, 
ijzerwerk, hout of glas wat hele waardevolle 
informatie voor de archeoloog oplevert! Mocht je 
interesse hebben of iemand kennen die die 
interesse heeft neem dan contact op met Hans 
Nellen (nell088@planet.nl of 0653971847).  
 
Hans Nellen 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT HET ERFGOEDHUIS 
 
Digitalisering archief ACEH 
Vanwege de sluiting van het ACEH door de 
coronaperikelen zal het velen zijn ontgaan, maar 
de kasten met daarin de circa 450 mappen van 
opgravingen in Eindhoven zijn op dit moment leeg. 
De inhoud van de mappen wordt op dit moment 
gedigitaliseerd bij het bedrijf Karmac in Lelystad en 
komen dan weer terug. We maken een digitale 
back up van deze onvervangbare bron van 
informatie en deze vormt ook het begin van de 
digitale ontsluiting voor de wetenschap en het 
publiek.  
  
Afscheid 1 én Weerzien met een goede 
bekende 
Per 1 januari heeft afdelingshoofd Marloes Groot 
afscheid genomen van het team Erfgoed. Zij gaat 
zich nu inzetten voor de implementatie van delen 
van de Omgevingswet in de gemeentelijke 
organisatie. In Els Cortooms-Land hebben wij een 
goede vervanger gevonden. Els gaat juist de 
andere kant op en ontwikkelt zich als manager. We 
hebben nu al gemerkt dat zij met beide benen in 
de organisatie staat en daardoor mooie 
verbindingen legt met de andere delen van de 
organisatie.   
  
Afscheid 2 én Weerzien met een goede 
bekende 
In februari treedt Theo de Jong in dienst van de 
gemeente Helmond. Theo heeft in de afgelopen 

jaren zijn taken voor Helmond uitgevoerd vanuit 
zijn dienstverband bij de gemeente Eindhoven. Het 
is wel een officieel afscheid, maar in de praktijk 
natuurlijk niet echt, want Theo blijft ook na deze 
datum zoals vanouds vanuit het Erfgoedhuis 
werken en de samenwerking en uitwisseling 
binnen het ACEH blijft. 
  
Afscheid 3 én Weerzien met een goede 
bekende 
Met veel weemoed gaan we in april afscheid 
nemen van Willemien van de Wijdeven. Willemien 
heeft zich als Adviseur Archeologie en 
Cultuurlandschap decennialang ingezet voor het 
behoud van ons erfgoed in de gemeente en 
vormde met Nico en Theo hét gezicht van de 
archeologie in en buiten onze gemeentelijke 
organisatie. Wat is het fijn dat zij nog in de 
gelegenheid is om haar kennis en ervaring over te 
dragen aan onze nieuwe collega die midden 
februari begint. Voor velen van jullie is hij geen 
onbekende. Michiel van der Weele heeft via 
ArcheoService in het verleden zijn steentje al 
bijgedragen aan de archeologie in Eindhoven. Hij 
werkte tot op heden als archeoloog en adviseur bij 
adviesbureau ArchAeO. We heten hem van harte 
welkom terug! 
 
Peter de Boer  

  

mailto:nell088@planet.nl
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DE LANDWEER BIJ DE SNELLE LOOP 
 
 
In opdracht van het Waterschap Aa en Maas heeft 
RAAP een archeologische begeleiding en 
proefsleuvenonderzoek met optie tot doorstart 
naar opgraving uitgevoerd in het plangebied Snelle 
Loop in de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. 
Het plangebied bestaat uit deelgebied Tereyken en 
deelgebied Walgraven. Aanleiding voor dit 
onderzoek vormt het voornemen om in het 
plangebied natuurontwikkeling te realiseren.  
 
Ter locatie van de Snelle Loop is vermoedelijk in 
de periode tussen 1350-1450 een landweer 
aangelegd. De landweer bestond grotendeels uit 
tenminste één wal met aan weerszijden een 
waterloop (Kleine Walgraaf en Walgraaf, waarvan 
eerstgenoemde later verbreed is tot de huidige 
Snelle Loop) . Deze landweer met rechte 
waterlopen werd nieuw aangelegd/gegraven en 
kent op deze plek zeer waarschijnlijk geen 
voorganger. Bovenstrooms werd een natuurlijke 
waterloop op de nieuwe loop aangesloten, ter 
vervanging van de Broekloop die naar het noorden 
afwaterde. Daardoor mondden de Esperloop, de 
Ymelbeek en de beide ‘Snelle Lopen’ voortaan bij 
Tereyken niet meer in de Broekloop, maar in de 
Walgraaf en Kleine Walgraaf uit. Naar de snelle 
afstroming in de rechte watergang kreeg de 
nieuwe watergang al snel de aanduiding ‘Snelle 
Loop’. 

 

Mogelijk heeft de landweer (gedeeltelijk) een 
dubbele wal gehad, zoals bijvoorbeeld voor het 
deel tussen Beeksedijk en Tereyken, wat tot 
gevolg heeft dat er dus twee wallen waren met drie 
waterlopen. De tweede wal lijkt opgenomen te zijn 
in de rabattenbossen aan de Beekse zijde van de 
landweer, maar mogelijk is de wal aangelegd bij de 
aanleg van de rabatten in de 19de eeuw. 
Tenslotte is op een kadastrale veldwerkkaart uit 
1935 te zien dat er vier parallelle waterlopen met 
drie houtwallen aanwezig zijn. 
 
In de verschillende werkputten zijn 173 
grondsporen aangetroffen, waarbij het merendeel 
bestaat uit greppels. De greppels bestaan uit een 
lange greppel parallel aan de Snelle Loop, en een 
hele reeks korte greppels tussen/naast de lange 
greppel en de Snelle Loop. Een deel van de 
greppels kan gekoppeld worden aan een oude 
loop van de Snelle Loop. De paalkuilen zijn (los) 
verspreid in beide deelgebieden aangetroffen. Een 
(gebouw)reconstructie kan vooralsnog niet uit het 
sporenbeeld worden opgemaakt. De kuilen zijn 
eveneens (los) verspreid in beide deelgebieden 
aangetroffen. Verschillende kuilen zijn opgevuld 
met plaggen, maar de exacte functie is nog niet 
duidelijk. Op drie plekken in het deelgebied 
Tereyken zijn clusters karresporen aangesneden. 
De oriëntatie is veelal haaks op de (huidige) Snelle 

Loop, wat erop wijst dat vlakbij 
deze plekken een overgang door 
of over de Snelle Loop was. De 
tientallen ophogings- of 
menglagen zijn gekoppeld aan het 
lange profiel dat in deelgebied 
Walgraven dwars door de 
landweer is aangelegd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse waterlopen nabij het 
plangebied (J. Timmers, De Walgraaf 
en de Snelle Loop. Publicatie via 
www.jantimmerscultuurhistorie.nl). 
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Doorsnede van de wal van de landweer (Bron: Maikel 
Samuels) 

 
Hoewel het archeologisch onderzoek maar 11 
vondsten heeft opgeleverd, zijn er wel de nodige 
monsters genomen voor de reconstructie van het 
landschap en de ontwikkeling hierin. De resultaten 
hiervan latten echter nog even op zich wachten. 
Zie voor meer info over dit mooie project: 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?msg=27025  
 
 

 
Onderzoek van de opbouw van de landweer (Bron: 
Maikel Samuels) 
 
Bron: RAAP Evaluatie- en selectierapport Plangebied 
Snelle Loop tussen Tereyken en Grotel, gemeenten 
Gemert en Aarle-Rixtel. Archeologisch onderzoek: een 
proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding 
(protocol opgraving), auteur X.C.C. van Dijk, november 
2020. 

 
Ria Berkvens 

 
 
 

ARCHEOLOGIE IN EN NA DE CORONA-TIJD 
 
 
Al een ruim jaar wordt het functioneren van het 
Erfgoedhuis gehinderd, eerst door een kleine 
brand met veel roetaanslag, nu al bijna een jaar 
door de corona-crisis. Het gevolg is dat de 
archeologische activiteiten van vrijwilligers in het 
Erfgoedhuis vrijwel stil zijn gevallen. Wel is het 
tijdrovende schoonmaken van de door de brand 
ontstane roetaanslag nu helemaal voltooid. 
Gelijktijdig is een indrukwekkend lange lijst 
gemaakt van alle voorwerpen die in de vitrines 
liggen. Ook blijven er in de regio opgravingen 
plaatsvinden maar vanwege de corona-
beperkingen mogen daar [soms, red.*] geen 
vrijwilligers bij actief zijn. Op de vaste vrijwilligers-
avonden op woensdagen is het erg rustig en thans 
vanwege de avondklok is er helemaal niemand. 
Zijn de activiteiten door vrijwilligers nu helemaal stil 
gevallen? 
Onlangs werd in het NRC voorspeld dat er in de 
theaterwereld na corona een uitbarsting van 
creativiteit aan komt. Zal dat na de monddoekjes-

periode ook in de 
vrijwilligers-
archeologie 
gebeuren? Zal de 
passie weer oplaaien 
met weer tien, twintig 
of meer actievelingen 
op 
woensdagavonden? 
Uiteraard zal daar ook professionele begeleiding 
bij nodig blijven. En er kondigt zich ook weer een 
opgravingsproject aan waarbij vrijwilligers 
uitdrukkelijk een grote rol kunnen spelen. 
Informatie daarover volgt nog! 
 
Nico Arts 
 
*) Redactionele opmerking: De uitvoerende partij bepaalt 
of vrijwilligers in coronatijd mogen meewerken bij een 
opgraving. Dit is veelal wel mogelijk.  

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27025
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27025
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ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGEN- EN WAARDENKAART 
EINDHOVEN  
 
 
Lang verwacht en nu toch gekregen. De 
geactualiseerde en herziene Archeologische 
Verwachtingen- en Waardenkaart Eindhoven is 
klaar. Een welgemeende pluim voor de auteurs 
Ria Berkvens (ODZOB) en Nico Arts en veel dank 
voor de bijdragen van andere collega’s en leden 
van de AVKP.  
 
De kaart gaat een belangrijke bijdrage leveren aan 
het beleid onder de Omgevingswet met het doel 
ons ondergronds erfgoed te behouden en de 
verkregen informatie voor het publiek te ontsluiten.  
 
Peter de Boer  

De geactualiseerde archeologische Verwachtingen- en 
Waardenkaart Eindhoven (Berkvens & Arts 2020) 

 
 
 
 
 

WGMA PROJECT 
 
 

De radarmeting buiten de Amstelkerk in Ouderkerk  
(Foto Joke Alink). 

 
Tussen de coronapieken door heeft de nieuw 
opgerichte Werkgroep voor Geofysische 
Meettechnieken in de Archeologie van de 

Landelijke AWN, toch twee projecten kunnen 
uitvoeren.  
De radarreflecties in rood, afkomstig van de structuur 
(Tekening: Peter Seinen. 

 
Met de bodemradar werden terreinen in Cuijk en 
Ouderkerk aan de Amstel onderzocht. In de 
Amstelkerk werd op verzoek van de zeer actieve 
Werkgroep Archeologie Ouder-Amstel gezocht 
naar fundamentresten van de voorganger van de 
huidige achtiende eeuwse kerk. Resten van het 
koor werden aangetoond en de metingen binnen 
de kerk gaven sterke aanwijzingen voor het 
bestaan van gewelven. Geheel onverwacht was de 
waarneming van een grote regelmatige structuur 
aan de zuidzijde van de kerk. De orientatie past 
niet bij de huidige kerk en haar voorganger. 
Misschien gaat vervolg-onderzoek meer licht op dit 
raadsel schijnen. We houden jullie op de hoogte. 
 
Peter Seinen 
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CHUCKWAGON BUFFALO STEW 
Cowboygerecht VS 1866-1886 
 
Een nieuw en beproefd gerecht van de historische kookclub om thuis (of buiten op een kampvuur) te maken. 
Volgens Peter Seinen is het heerlijk!  
 
Ingrediënten: 

 Pintobonen (mogen ook witte bonen zijn)  400g 

 Olijfolie       scheut in de braadpan 

 Rundvlees (mals)     900g 

 Selderij      2 stengels 

 Wortel      2 grote 

 Ui       1 grote 

 Tomaten      2 grote 

 Paprikapoeder     2 eetlepels 

 Cayennepeper     ¼ eetlepel 

 Zout        naar smaak 

 Zwarte peper:     naar smaak 

 Water      naar behoefte 

 Runderbouillon (of fond)    1 liter 

 Bacon (uitgebakken)     2 dikke plakken 

 Biscuitbroodjes of knapperige witbroodjes  2 broodjes per persoon 

 Koffie      naar behoefte 

 
Apparatuur: 
 Braadpan. 

 Grote gietijzeren pan of een stoofschaal. 

 Kampvuur (voor de sfeer) of een oven op 180
0
C. 

 
Bereiding: 
o Laat de pintobonen een nacht lang weken in water (hoeft niet als ze uit blik komen). 

o Snijdt het vlees in (circa 3cm) dikke stukken. 

o Hak de selderij en wortel fijn (circa 1cm). 

o Snijdt de ui en tomaat in (circa 3cm) dikke stukken. 

o Snijdt de uitgebakken bacon in (circa 1cm) kleine stukken. 

o Vul de kookpot met de runderbouillon en zet deze op het vuur of in de oven. 

o Giet een scheut olijfolie in de braadpan en schroei het rundvlees dicht. 

o Voeg de selderij, wortel en ui toe aan de braadpan en laat 2 minuten meebraden. 

o Voeg de paprikapoeder, de cayennepeper en de tomaten toe aan de braadpan en  

laat 2 minuten meebraden. 
o Voeg de inhoud van de braadpan toe aan de kookpot met runderbouillon en voeg water toe tot het gemeng 

net onderwater staat. 

o Laat de inhoud van de kookpot minimaal 1.5uur koken zonder deksel tot het gemeng voldoende ingedikt is. 

o Voeg op het laatste moment de bacon toe. 

 
Serveer met lekker hete zwarte koffie en broodjes. 
Eet smakelijk, het is heerlijk… 

 
Peter Seinen   
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ERFGOED EINDHOVEN OP STRAAT 
 
Bijna een jaar geleden is in Eindhoven een project 
gelanceerd om erfgoed toegankelijker te maken, 
met name voor jongeren. De door de gemeente 
Eindhoven gefinancierde Stichting Cultuur 
Eindhoven coördineert dit project. Naast de andere 
erfgoed-organisaties die in Eindhoven actief zijn 
werkt ook de AVKP hieraan mee, maar daar is in 
deze nieuwsbrief nog geen bekendheid aan 
gegeven.  
Door de verschillende organisaties, waaronder ook 
designers, zijn vier verschillende plannen 
genomineerd. Het plan waar de AVKP bij 
betrokken is heet ‘(Never) Looking Back’ en 
bestaat uit een fysieke toegangspoort waarin met 
behulp van een smartphone digitale informatie 
(door middel van Augmented Reality) kan worden 
opgeroepen over de archeologie en geschiedenis 
van de stad. De fysieke toegangspoort zou in het 
centrum op de Markt moeten komen te staan.  
Een kritiekpunt is echter of deze poort werkelijk op 
de Markt moet komen. Het marktveld is immers al 

acht eeuwen een open, onbebouwde ruimte en 
zo’n poort doet afbreuk aan de cultuurhistorische 
waarde van de Markt. Wellicht is elders in het 
centrum een betere plek te vinden, bijvoorbeeld op 
het nieuw aan te leggen stationsplein of in de 
Hermanus Boexstraat?  
 

 
 
Nico Arts 
 

 
 
 
 
 

ENTHOUSIASTE AMATEUR ARCHEOLOGEN GEVRAAGD 
 
 
Naar aanleiding van het klimaatakkoord is een van 
de daaruit volgende acties het aanplanten van bos. 
CO2 vastlegging met bos is een duurzame manier 
die tevens een bijdrage levert aan de biodiversiteit 
en de recreatieve behoefte. Het plan is in 
Nederland 10% bos er bij aan te planten. Dat 
betekent 37.000 ha de komende 10 jaar. De 
aanplant van bos is naast een verantwoordelijk-
heid van provincies, gemeenten, particulieren ook 
een verantwoordelijkheid voor Staatsbosbeheer.  
 
Staatsbosbeheer kijkt bij de aanplant van bos naar 
verschillende zaken. We kijken naar natuur-
waarden, daar hebben we deskundige ecologen 
voor, we kijken naar lokale regels ten aanzien van 
vergunningen, daar hebben we juristen en 
projectleiders voor. We kijken ook naar de 
bodemgeschiktheid, ander bestaand gebruik en 
natuurlijk kijken we ook uitgebreid naar het 
landschap. Cultuurhistorische waarden en land-
schappelijke waarden zijn voor Staatsbosbeheer 
net als natuurwaarden een primaire taak om in 
stand te houden. Binnen de cultuurhistorische 
waarden kijken we bij veranderingen in een gebied 

dan ook naar de archeologische waarden. We 
baseren ons op de data van de Rijksdienst voor 
Cultureel erfgoed die landelijk een GIS systeem 
bijhoudt met alle vondsten, onderzoeken en 
kansrijkheid voor het vinden van archeologische 
sporen in de bodem.  
 
We hebben echter veel hectares bos te planten in 
Brabant, zeker 1000 ha wordt hier gerealiseerd en 
daarnaast nog door anderen ca. 3000 ha. Daarvan 
kan het in de rijke bodem van Brabant ook niet 
anders dan dat bos ook aangeplant wordt op 
gronden die sporen van oudere culturen in ons 
rijke verleden hebben. Om te borgen dat we 
eventuele vondsten bij een lichte benodigde 
grondbewerking voor aanplant niet als zodanig 
herkennen willen we graag met enthousiaste 
amateur archeologen samenwerken. Staatsbos-
beheer werkt graag met mensen uit de regio, er 
zijn honderden vrijwilligers die zich bezighouden in 
onze terreinen met beheer werk, voorlichting en 
onderzoek.  
We zouden het erg fijn vinden als we voor de in 
2021 aan te planten bospercelen in voornamelijk 
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oostelijk Brabant met jullie eventuele vondsten 
kunnen vastleggen of vrijwaren en behouden voor 
de toekomst.  
 

Wilt u meewerken?  Meldt u dan aan via 
j.janse@staatsbosbeheer.nl telefoon 06-51424021, 
Jan Janse is senior adviseur landschap en 
cultuurhistorie in Brabant.  

 
 
 
 
 

KIJKTIP 
 
 
Op dit moment is de film : The Dig te zien op 
Netflix. 
Het vertelt op enigszins romantische wijze het 
verhaal van de ontdekking van een Angelo-
Saksisch bootgraf uit de 7e eeuw na Chr. in Sutton 
Hoo. Het graf met rijke vondsten werd in 1939 
ontdekt en moet aan een vorst hebben 
toebehoord. Op het terrein zijn nadien meerdere 
graven ontdekt. 
 
Wie er meer over wil lezen over de historische 
feiten kan terecht op: 
https://www.nationaltrust.org.uk/sutton-
hoo/features/a-brief-introduction-to-sutton-hoo- 

Of over de film: 
https://www.nationaltrust.org.uk/sutton-
hoo/features/digging-the-dirt-the-true-story-behind-
the-dig 
Of een recensie: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/28/archeologiefi
lm-the-dig-graaft-meer-in-de-ziel-dan-in-de-grond-
a4029606 
 
Veel kijkplezier ! 
 
Herbert Vorwerk 

 
 
 
 
 

NOG IETS OPGERAAPT IN DE VAKANTIE ? 
 
 

 
 
 

Het raadsel van de flesjes is opgelost!  
Francois van den Dries herkende de flesjes als 
flesjes voor veeartsenijkundige medicatie; ofwel 
medicijnflesjes van de veearts voor (meestal) 
paarden, koeien of varkens.  
Vaak werd bij behandeling in het veld, het lege 
flesje door de veearts of de boer in de sloot 
gegooid. Het is een zeer logische verklaring voor 
de plaats waar ik de flesjes gevonden heb. 
Bedankt Francois! 
 
Hans Nellen 
  

mailto:j.janse@staatsbosbeheer.nl
https://www.nationaltrust.org.uk/sutton-hoo/features/a-brief-introduction-to-sutton-hoo-
https://www.nationaltrust.org.uk/sutton-hoo/features/a-brief-introduction-to-sutton-hoo-
https://www.nationaltrust.org.uk/sutton-hoo/features/digging-the-dirt-the-true-story-behind-the-dig
https://www.nationaltrust.org.uk/sutton-hoo/features/digging-the-dirt-the-true-story-behind-the-dig
https://www.nationaltrust.org.uk/sutton-hoo/features/digging-the-dirt-the-true-story-behind-the-dig
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/28/archeologiefilm-the-dig-graaft-meer-in-de-ziel-dan-in-de-grond-a4029606
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/28/archeologiefilm-the-dig-graaft-meer-in-de-ziel-dan-in-de-grond-a4029606
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/28/archeologiefilm-the-dig-graaft-meer-in-de-ziel-dan-in-de-grond-a4029606
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK 
Aanwinsten van 1 november 2020 tot en met 22 Jan 2021 
 
Boeken 
Wat bomen ons vertellen.  
Een geschiedenis van de wereld in jaarringen. 
Valerie Trouet 
Lannoo 2020 
 
Inleiding in de bouwhistorie 
Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen 
Ronald Stenvert Gabi van Tussenbroek 
Uitgave in samenwerking met Stichting 
Bouwhistorie Nederland 
Geheel herziene 4e druk. 2020 
Uitgeverij: Matrijs 
 
Tijdschriften 
Archeologie in Nederland 
jaargang 4 dec 2020. 

Wie waren de Cananefaten? 
Experimentele archeologie: Kookexperimenten. 
 
Archeologie in Nederland AWN magazine. 
Hoe kun je erfgoed veilig stellen bij de gemeente? 
 
In Brabant 
Jaargang 11 nummer 4 december 2020. 
Bernard van Dam. 
Een chroniqueur van transformaties. 
Het groene woud en museum de Vier Quartieren. 
 
Brabants Landschap 208 
Winter 2020 2021  
Thema: Hoe veranderen we van richting? 
Perspectief? Na drie droge zomers piept en kraakt 
de natuur. 

 
 
 
 
 

VAN DEN LEESPLANK  
 
 
Wat bomen ons vertellen.  
Een geschiedenis van de wereld in jaarringen. 
Winnaar van de Jan Wolkersprijs 2020. 
Valerie Trouet 
Lannoo 2020. 
 
Prof. Dr. Valerie Trouet bestudeert al meer dan 
twintig jaar de klimaatverandering aan de hand van 
jaarringen van bomen. Wereldwijd wordt ze erkend 
als een van de topexperts op het vlak van 
dendrochronologie. Ze is verbonden aan het 
Laboratory of Tree-Ring Research van de 
University of Arizona (VS) en publiceerde eerder 
onder meer in Nature en Science. In 2020 heeft zij 
de Jan Wolkersprijs gewonnen met haar boek Wat 
bomen ons vertellen. 
Als je wilt weten hoe oud een boom is, moet je zijn 
ringen tellen. Maar die jaarringen kunnen je veel 
meer vertellen dan dat. Dendrochronologie, de 
wetenschappelijke studie van jaarringen, levert 
een niet te onderschatten bijdrage aan ons begrip 
van de klimaatgeschiedenis van de aarde, de 
invloed ervan op de menselijke beschavingen in de 
afgelopen tweeduizend jaar en de complexe 
interactie tussen mens en natuur. 
 

In dit boek neemt Valerie Trouet je mee op een 
reis rond de aarde, van haar lab in Arizona tot 
afgelegen dorpen in Afrika en radioactieve bossen 
in Rusland. Aan de hand van verrassende 
verhalen laat ze 
zien hoe de studie 
van bomen ons 
ontzettend veel 
kan leren over de 
mens, zijn 
geschiedenis en 
zijn toekomst. Het 
onderscheiden 
van echte en 
valse Rembrandts 
en Stradivarius 
violen en 
conclusies uit 
klimaatveranderin
gen in voorbije 
eeuwen en nu. 

 

Carel van den 

Boom 
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VAN HET BESTUUR 
 
 
Kijken wat er wel kan 
We willen niet wachten tot corona ‘over is’. 
Daarom vergadert het bestuur inmiddels online. En 
we gaan ook de jaarvergadering en lezing online 
houden.  
 

 
 
Jaarvergadering 2021 in voorbereiding 

We zijn begonnen met de voorbereiding van de 
jaarvergadering voor 2021. Dit wordt een online 
vergadering vanwege de corona-maatregelen. 
We beperken ons tot de belangrijkste onder-
werpen, namelijk de benoeming van nieuwe 
bestuursleden Carel van den Boom en Jesper de 
Raad, en de financiële jaarstukken van 2019 en 
2020. Hans Nellen heeft besloten om niet in het 
bestuur zitting te nemen, omdat zijn ambities niet 
overeen kwamen  
 
De uitnodiging voor de online jaarvergadering en 
instructie wordt via mail toegestuurd. Het 
jaarverslag wordt later dit jaar afgerond en 
toegestuurd. 
Wie vragen heeft kan mailen naar 
awnafdeling23@gmail.com.  
 
Ellen van der Steen  
 
 

 
 
 

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) 
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