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Opnieuw UITSTEL
Het zal waarschijnlijk niemand verrassen, maar ook op vrijdag 16 april kan onze
geplande bijeenkomst gee doorgang vinden. Corona blijft ons parten spelen, maar op de
iets langere termijn lijkt er licht aan het eind van de tunnel. Vorig jaar konden door
corona ook de Nationale Archeologiedagen geen doorgang vinden en dat feit werd
aangegrepen om vanaf 2021 die dagen te verschuiven naar de zomer. De Nationale
Archeologiedagen vinden dit jaar plaats op 18, 19 en 20 juni en vallen dan samen met
de European Archaeology Days. En wij doen daaraan mee.
Over de invulling die wij met Afdeling 24 aan de Nationale Archeologiedagen
gaan geven, wordt momenteel druk nagedacht. We doen dat in nauwe samenwerking
met de afdeling archeologie van de gemeente Tilburg, waar Guido van den Eynde
inmiddels versterking heeft gekregen in de persoon van Monica Dütting. Ook de
heemkundekringen in de regio kunnen weer aanhaken en zijn dus hierbij uitgenodigd
om met voorstellen te komen.
Wat al vaststaat, is dat tijdens de Nationale Archeologiedagen de nu al meermaals
uitgestelde lezing door Joris Brattinga over het urnenveld bij Udenhout zal plaatsvinden.
Hieronder in deze Nieuwsbrief vindt u alvast een korte samenvatting als ee voorproefje
op deze lezing. Dat het hier gaat om een bijzondere vondst, heeft iedereen al kunnen
lezen in Archeologie in Nederland en ook het Brabants Dagbad berichtte over deze
opgraving.
Hoewel de geplande (nieuwsjaars)bijeenkomst dus nog steeds niet kon doorgaan,
hebben diverse leden van de werkgroep wel al kennis met elkaar kunnen maken
doordat zij als vrijwilliger meewerken op de opgraving aan de Enschotsebaan, aan de
rand van Enschot. Hier bevond zich rond 1200 een nederzetting die nu wordt
onderzocht. Belangstellenden om mee te werken kunnen zoch nog steeds melden
(middenbrabant.24@awn-archeologie.nl).
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Lezing door Joris Brattinga: Graven aan de Udenhoutseweg
In oktober en november 2020 heeft het opgravingsbedrijf ARCHOL (Leiden) langs de
Udenhoutseweg een groot deel van een prehistorisch grafveld uit de late bronstijd en
vroege / midden ijzertijd (1100-500 v.Chr.) onderzocht. Aanleiding voor dit
archeologisch onderzoek is de geplande bouw van een nieuwe woonwijk op deze locatie
in Berkel-Enschot door Triborgh Gebiedsontwikkeling. Een goede samenwerking tussen
Triborgh als ontwikkelaar en de gemeente Tilburg als bevoegd gezag (archeologie) kon
hier maximaal worden ingezet op onderzoek voorafgaand aan de nieuwbouw.
Voor de start van de opgraving was al bekend dat op deze locatie een
prehistorisch grafveld aanwezig was. Hiervan waren de eerste contouren zichtbaar
geworden tijdens het vooronderzoek. De verwachting was dat dit prehistorische
grafveld langs de Udenhoutseweg goed bewaard was gebleven in de bodem. Het
indrukwekkende resultaat van het veldwerk heeft dit bevestigd. In totaal zijn meer dan
225 crematiegraven aangetroffen. Dat zijn voor Nederlandse begrippen ongekende
aantallen. Er zijn veertig grafmonument onderzocht, waarvan dertig grafheuveltjes met
kringgreppels en tien zogenaamde ‘langbedden’. Daarmee is dit een van de grotere
urnenvelden van Noord-Brabant. In de bijzettingen zijn meer dan honderd stuks
grafkeramiek gevonden waaronder eenendertig min of meer intacte urnen die als
container voor de crematieresten hebben gediend. De overige grafkeramiek waren
bijgiften van kleine potjes in de crematiegraven.

De uitwerking van de vondsten en het analyseren van de archeologische sporen is
op dit moment in volle gang. Een internationaal team van wetenschappers uit onder
andere Nederland, België en Frankrijk gaat proberen om met de nieuwste technieken
zoveel mogelijk informatie uit de opgegraven data te halen.
Dit onderzoek staat echter niet op zichzelf. In de aanloop naar de opgraving heeft
er onder andere al geofysisch onderzoek plaatsgevonden. Daarnaast is duidelijk
geworden dat het grafveld veel groter moet zijn geweest en dat delen ervan zich nog
onder en mogelijk ten westen van de Udenhoutseweg bevinden. Ook zijn er behalve
sporen van het grafveld andere archeologische resten aangetroffen uit de middenbronstijd en de Romeinse tijd. Tijdens de lezing zal archeoloog Joris Brattinga hier alles
over vertellen en de huidige stand van zake van het onderzoek toelichten.
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Opgraving Enschotsebaan (Tilburg)
Aan de Enschotsebaan, tussen de Burgemeester Bechtweg en de dorpskom van Enschot,
wordt momenteel door Archol (Leiden) een groep opgraving uitgevoerd. De leiding in
het veld is in handen van senior-archeoloog Sander Hakvoort en hier bestaat de
mogelijkheid voor vrijwilligers om mee te werken. Een aantal mensen doet dat al, maar
liefhebbers kunnen zich nog steeds melden via onze afdeling (middenbrabant.24@awnarcheologie.nl). Veldcoördinator Ruud Hemelaar neemt dan contact met u op.
Het op te graven terrein is ongeveer vijf hectare groot en het gaat hier om een
nederzetting met meerdere huisplattegronden uit de volle middeleeuwen (twaalfde
eeuw). De gebouwen zijn 16,5 tot 18 meter lang en maximaal bijna 13 meter breed. Ook
greppels (erfscheidingen?), sloten en waterputten zijn aangetroffen.

Het couperen en
uitwerken van
(paal)kuilen kan tot de
werkzaamheden
behoren waaraan
vrijwilligers kunnen
bijdragen.

Basiscursus archeologie
vertrouwd gemaakt met de theorie en de
praktijk van het archeologische
handwerk. Wie de cursus met succes
afrondt, krijgt een certificaat waarmee je
kunt aantonen dat je als vrijwilliger
zelfstandig kunt meewerken bij een
opgraving.
De cursus wordt gegeven in
Eindhoven en voor de praktijkonderdelen ‘s middags in de omgeving
daarvan. Deelname kost voor leden van
de AWN € 125,00. Niet-leden betalen 55
euro (ofwel een jaar lidmaatschap)
extra.
Meer informatie en een
aanmeldformulier zijn te vinden op:

Onze buur- en zustervereniging de AVKP
(ofwel AWN Afdeling 23) verzorgt al een
aantal jaren een basiscursus archeologie. Deze staat open voor leden van onze
afdeling en bij voldoende animo kan ook
worden gezocht naar mogelijkheden om
deze cursus een Midden-Brabants tintje
te geven. De cursus gaat door bij
voldoende aanmeldingen en aangezien
er zich bij de AVKP al een aantal
belangstellenden hebben gemeld, is snel
aanmelden zinvol.
De cursus wordt verzorgd door
verschillende docenten uit de regio en
beslaat een tiental zaterdagen (om de
veertien dagen). Deelnemers worden
3

www.awnarcheologie.nl/afdeling/avkp/basisc
archeologie.nl/afdeling/avkp/basiscurs
us-archeologie/.
We stellen het op prijs wanneer u
uw aanmelding voor deze cursus ook

wilt doorgeven aan het bestuur van onze
Afdeling 24 Midden-Brabant.
Brabant. Dan
kunnen wij in overleg met de AVKP zien
wat de inbreng vanuit onze regio in deze
cursus zoal kan zijn.

Van 8 tot en met 18 april (nu dus) is het de Week van de Klassieken met tal van
activiteiten – dit jaar uitsluitend digitaal.
digitaal. Niet alleen voor gymnasiasten, maar voor
iedereen met belangstelling voor de oude Grieken en Romeinen en andere cult
culturen van
het oude Nabije Oosten. Zie voor een overzicht www.weekvandeklassieken.nl
www.weekvandeklassieken.nl.

Werkgroep Steentijd
Onlangs is binnen de AWN een landelijke Werkgroep Steentijd opgericht waarin ook de
Werkgroep Steentijd Brabant is opgegaan. De website met informatie over
over deze
werkgroep is in aanbouw: www.awn-archeologie.nl/werkgroep/steentijd.
www.awn

De steentijd is veruit de langste periode in de prehistorie van de mens en in veel
opzichten ook de minst toegankelijke. In de Nederlandse archeologie bleef deze periode
lang onderbelicht. Toch zijn er steeds zowel beroeps
beroeps- als amateurarcheologen bezig
geweest met onderzoek naar de periode en ok bij het grote publiek spreekt
spreekt ‘vuursteen’
vaak tot de verbeelding. Bovendien kent Nederland een aantal grotere en belangrijke
vindplaatsen uit deze lange periode.
Ook in de omgeving van Tilburg bevinden zich grote vindplaatsen met materiaal
uit de oude en midden-steentijd.
steentijd. Een belangrijke
belangrijke opgave waaraan momenteel wordt
gewerkt is het inventariseren van alle oudere collecties met vondstmateriaal en de
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vondsten die zich bevinden in particuliere verzamelingen. Een belangrijk doel van de
werkgroep is ook om alle geïnteresseerden te verenigen
verenigen en verspreide kennis
toegankelijk te maken.

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Momenteel worden we nog steeds
geconfronteerd met het verzetten van
geplande bijeenkomsten.. Dat is jammer,
aangezien het nadrukkelijk ook onze
bedoeling is om mett elkaar kennis te
maken, te zien
n wie gelijkgestem
gelijkgestemde
belangstelling heeft en welke activitei
activiteiten we gezamenlijk of in kleinere
werkgroepen kunnen opstarten.
starten. Om die
impasse te doorbreken hieronder een
suggestie als één van de mogelijkheden
om alvast iets te ondernemen. Dan doen
we iets binnen de mogelijkheden in
plaats van ons te laten hinderen door
wat (vooralsnog) niet kan.
Het Actuele Hoogtebestand
bestand
Nederland,, in de wandeling bekend als
AHN, geeft een mogelijkheid om eens op
een andere manier naar de eventuele
even
archeologie in je eigen omgeving te kijken. Het AHN vind je door in je browser
(bijvoorbeeld Google) te zoeken naar
AHN Viewer. Door op de kaart te
klikken kun je inzoomen
omen en met de muis
kun je je over de kaart verplaatsen.
Wanneer je in het zoekvenster
ster in de
kaart (dus niet bovenin het scherm) je
woonplaats intoetst, zit je meteen op de
goede plek.
Rechts boven in de kaart staan
zeven symbooltjes. Als je de tweede van
links aanklikt en dan kiest voor AHN3
maaiveld Hillshade of AHN3 maaiveld
blauw-groen-oranje (dynamische
opmaak) kun je de niveauverschillen
uverschillen
van de bodem zien. Zoek vervolgens

naar opvallend ronde, vierkante of
andere waarschijnlijk niet door natuurlijke oorzaken ontstane contouren en
probeer die te interpreteren en of
verklaren.
Voor dat laatste kun je ook je
medeleden gebruiken. Stuur een
screenprint (de knop op je toetsenbord
met Prt Sc) als bijlage
ge mee naar ons
mailadres (middenbrabant.24@awn
middenbrabant.24@awnarcheologie.nl) en wij kunnen bek
bekijken
wie er met een antwoord zou kunnen
komen. Eventueel is dan ook onze
website inzetbaar.
De techniek die aan het AHN ten
grondslag ligt, is dezelfde waarmee
bijvoorbeeld in tv-programma’s
programma’s van
National Graphic hele Mayasteden uit
het oerwoud tevoorschijn
jn worden
getoverd. AHN3 is alweer de derde
versie van dit Nederlandse hoogte
hoogtebestand en versie vier is in de maak. De
mate van detail wordt daarbij steeds
groter. Het loont om met de
mogelijkheden in de viewer te
experimenteren. Enigszins verstopt is er
ook een mogelijkheid
eid om de kaart
‘doorzichtig’ te maken, waardoor de
topografie duidelijker wordt. Een andere
mogelijkheid is om naastt de AHN Viewer
ook de topografische
che kaarten van
www.topotijdreis.nl te gebruiken.
Gevonden
nden objecten controleren in het
terrein kan natuurlijk ook, mits dit
openbaar toegankelijk is.
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Uitsnede uit het AHN3 (maaiveld – Hillshade) met centraal in beeld de grafheuvels op de
Regte Heide onder Goirle. De grote heuvel met de dubbele ringgracht is goed herkenbaar.
Ook duidelijk zichtbaar is de oude ‘wegenwaaier’ van karrensporen die samenkomen bij de
brug bij het Riels Hoefke. De beek die wordt overgestoken is de Oude Ley ofwel de
bovenloop van de Donge.

Heemkunde en bodemradar
Heemkunde en archeologie lijken twee behoorlijk verschillende bezigheden voor de
liefhebbers van Erfgoed. Toch liggen ze in elkaars verlengde en in het verleden gingen ze
juist in Noord-Brabant vaak samen. Een verschil is dat zij vanuit verschillende
gezichtspunten opereren en vaak in een andere tijdsperiode opereren. Niettemin is er
een grote overlap in periode, van de middeleeuwen tot (tegenwoordig) zeker de Tweede
Wereldoorlog.
Zeker voor de meer historisch geïnteresseerden in de heemkundekringen is er
dan ook voldoende reden om eens naar de toepasbaarheid van archeologische
technieken te kijken. Dat geldt vooral waar het gaat bij de zoektocht naar in de bodem
verscholen restanten van al of niet versterkte hoeves, kasteeltjes en sporen van een
oude verkaveling zoals greppels en sloten.

6

We kunnen dit illustreren met een voorbeeld. De Heemkundekring Schijndel was op
zoek naar de resten van slotjee Groenendaal. Er bestond wel een vermoeden van een
mogelijke locatie, maar aan de oppervlakte waren alle (mogelijke) sporen van het slotje
volledig verdwenen.
Toen dit probleem in beeld kwam, beschikte AWN afdeling 23 over een
Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie (WIMA) die zich bezighield
met bodemradaronderzoek. Die werkgroep werd uitgenodigd om het terrein
rein waarop het
slotje werd vermoed met bodemradar te scannen. Daarbij bleek dat slotje Groenendaal
zuidelijker gesitueerd moest worden dan aanvankelijk gedacht.. Dat is te zien op de
afbeelding hierboven, waar de plaats van het slotje onderin met rood is omlijnd. O
Op de
scan zijn de contouren en delen van de oude grachtstructuur te zien bij de blauwe
omlijning ten zuiden van het slotje (aan de onderrand van de scan).
Tijdens de zoektocht naar het slotje had de heemkundekring al een kaart
gevonden uit 1803, gemaakt door de bekende landmeter Hendrik Verhees (1744
(1744-1813)
en met daarop het slotje. Zie de afbeelding hieronder. Op deze kaart is overigens het
noorden rechts. Dat het noorden op een kaart altijd boven moet zijn, is een vrij modern
bedenksel.
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Op deze kaart staat links
inks naast Hermaalen de aanduiding Slootie die de locatie
catie van het
slotje aangeeft. Door deze gegevens m et elkaar te combineren is de plaats waar het
slotje ooit stond nu bekend en is weer een stukje van de geschiedenis van Schijndel
verduidelijkt.
Een ander voorbeeld is het kasteel van Mierlo. De lokale Heemkundekring startte
daar onder de bezielende
de leiding van archeologe Ria
Ri Berkvens een project om
duidelijkheid te krijgen over de precieze locatie van dit kasteel door middel van een
booronderzoek.
ooronderzoek. Ter voorbereiding was de WIMA gevraagd om het terrein te scannen
voor een eerste algemene indruk
indruk, met onderstaand resultaat.
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Op basis van deze scan adviseerde de WIMA één van de uitgezette boorlijnen
enkele meters naar rechts te verplaatsen zodat de boring precies over de muurresten
ging. Op de afbeelding is dit de lange noord-zuid lopende boorlijn in het midden van de
afbeelding (de ronde stippen geven de boringen weer). Hierdoor werd het muurrestant
gevonden, terwijl dat anders bij het booronderzoek zou zijn gemist.
Een laatste voorbeeld is de voormalige Sint-Nicolaaskerk op de oude
begraafplaats ‘op de Rosheuvel’ in Valkenswaard. Hier werd geprobeerd inzicht te
verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van restanten van de kerk in de bodem. Door
een tekening van de oorspronkelijke kerk te combineren met de scans (hieronder) werd
duidelijk dat het merendeel van de fundamenten nog aanwezig was. Opmerkelijk is de
witte vlek in het midden die aangeeft dat er mogelijk centraal in de kerk nog een graf
aanwezig is.

Op deze afbeelding zien we verschillende scans op de getekende plattegrond
liggen. Doordat er obstakels als bomen en muurtjes in het scangebied stonden, moesten
meerdere afzonderlijke scans worden gemaakt, met onderbrekingen in het totaalbeeld
als gevolg. Door de behaalde resultaten werd nogmaals benadrukt dat dit archeologisch
erfgoed het zeker waard is te worden behouden voor toekomstige generaties. Graven –
wat altijd ook verstoren is – was in geen van deze voorbeelden nodig om vast te stellen
wat in de bodem bewaard is gebleven.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat samenwerking van heemkunde en AWN als
gezamenlijke bewakers van erfgoed zeker kan worden aan bevolen. Niet alleen met de
hierboven genoemde technische hulpmiddelen, maar ook door samenwerking op het
gebied van de Omgevingswet (bescherming!), bij archeologische waarnemingen en/of
opgravingen en door uitwisseling van kennis.
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Software-tips voor vrijetijdsarcheologen en heemkundigen
Voor wie zich bezighoudt met erfgoed bestaat van tijd tot tijd de noodzaak iets vast te
leggen, misschien een artikel te schrijven of een presentatie te fabriceren. Velen van ons
gebruiken daarvoor een verouderde, niet meer door Microsoft ondersteunde versie van
Word, Excel en/of Powerpoint of een illegale kopie, al dan niet verkregen via de
werkgever.
Slechts zelden wordt de vrije (en gratis) versie van een dergelijk office
programma gebruikt, namelijk Libre Office. Als we dit vergelijken met het Microsoftpakket, dan zien we dezelfde functionaliteit en zelfs wat extra opties zoals een database,
een formulegenerator en een tekenmodule naast de spreadsheet, tekstverwerker en
presentatiemodules.
Een dergelijk pakket is vrij te gebruiken en wordt regelmatig van updates
voorzien. Het wordt onderhouden door een wereldwijde gemeenschap die zorgt dat het
up-to-date en veilig blijft. Libre Office is van een zodanige kwaliteit dat zelfs bedrijven en
overheden er tegenwoordig gebruik van maken. De gebruikte opslagmethodes voor alle
modules is volgens de internationale Open Document Foundation waardoor er voor de
gebruiker geen afhankelijkheid is van een bedrijfsstandaard.
Zelf gebruik ik [Ruud Hemelaar] dit pakket al ongeveer vijftien jaar en ik heb
nooit problemen ondervonden. Verder kun je, als dat noodzakelijk is, documenten ook
opslaan in een Microsoft format zoals .doc of .docx, .xls of .xlsx en .ppt en omgekeerd zijn
dergelijke bestanden ook in te lezen in Libre Office.
Soms wordt de verwijtende opmerking gemaakt dat Libre Office alleen maar
wordt gebruikt wordt het gratis is. Naast de mogelijkheid om (fatsoenshalve?) af en toe
een bedragje te doneren, blijkt echter dat sommige ontwikkelingen van Libre Office later
worden opgenomen in het Microsoft pakket. Bovendien maakt ook bijna iedereen
gebruik van Wikipedia. Ook dat is gratis en dat lijkt voor niemand een probleem.
Waarom dus niet een keer proberen? Het pakket downloaden kan via
https://nl.libreoffice.org. Download dan meteen ook het hulppakket zodat binnen het
programma (de F1 toets) hulp beschikbaar is. In een volgende Nieuwsbrief bespreken
we wat vrije software waarmee het gemakkelijk is pdf-bestanden te manipuleren.

Vacatures – vrijwilligers gezocht
Voor het bestuur van onze afdeling zijn we nog steeds op zoek naar een secretaris.
Miriam van den Dries heeft deze functie met veel inzet vervuld, maar had vanaf het
begin aangegeven dit slechts één jaar te kunnen doen. We zoeken voor haar dus een
opvolger (m/v). Iemand die in overleg met de voorzitter vergaderingen voorbereid,
notulen maakt en in elk geval een deel van de communicatie/correspondentie binnen
het bestuur en met de buitenwacht onderhoudt. Affiniteit met archeologie is natuurlijk
een pre, maar geen vereiste. Wie op dit vlak (in het verenigingsleven of beroepsmatig)
enige ervaring heeft en deze taak op korte termijn kan overnemen is zeer welkom. De
AWN is een organisatie van en voor vrijwilligers en ook de bestuurstaken zijn dus
onbezoldigd. Voldoening brengt het zeker. Kandidaten kunnen zich melden bij het
bestuur (middenbrabant.24@awn-archeologie.nl).
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Colofon – Wie zijn wij en waar bereikt u ons?
AWN Afdeling
fdeling 24 Midden Brabant
Bestuur:
Paul Taminiau, voorzitter.
Miriam van den Dries, secretaris (wie volgt haar op?).
Wim van Klaveren, penningmeester.
Ruud Hemelaar,, lid, coordinator veldwerk.
veldwerk
Jacques van der Sommen, lid.
Lauran Toorians, lid.
Adviseur:
Guido van den Eynde, gemeentelijk archeoloog Tilburg.
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