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Excursie Archeologisch Depot
We brengen een bezoek aan het Provinciaal Depot Bodemvondsten (ofwel het
archeologisch depot) in ’s-Hertogenbosch. Op woensdag 10 november 2021 zijn leden
van AWN afdeling Midden-Brabant welkom voor een rondleiding in het depot. We
verzamelen om 14.00 uur bij de entree van het gebouw Waterstraat 16, 5211 JD ’sHertogenbosch (dit is ook de voordeur van Erfgoed Brabant). We worden ontvangen
door depotbeheerder Ronald Louer die ook lid is van onze AWN afdeling.
De Waterstraat verbindt de straat Wolvenhoek met de Verwersstraat (Het
Noordbrabants Museum is om de hoek). Parkeren kan in de parkeergarage Wolvenhoek
of op een van de Bossche transferia. De bus vanaf het transferium stopt in de straat
Achter het Wild Varken en in het verlengde daarvan ligt de Wolvenhoek. Het is dan
ongeveer 500 meter naar de Verwersstraat. Vanaf het (bus)station is het ongeveer een
kwartier lopen.

Het is in Nederland wettelijk geregeld dat archeologisch vondstmateriaal na
onderzoek wordt ondergebracht in de provinciale depots. Voor vondsten uit het water,
is er het Nationaal depot voor scheepsarcheologie. Een uitzondering is gemaakt voor
gemeentes die een gemeentelijk archeologisch dienst hebben en aan nog enkele eisen
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voldoen, waaronder het hebben van een eigen depot dat voldoet aan alle
bewaarcondities. Topvondsten van museale kwaliteit kunnen bij uitzondering ook in
een museum terechtkomen. Dit betekent dat alle archeologische vondsten uit MiddenBrabant na onderzoek naar het depot in Den Bosch gaan. De vondsten worden daar
geregistreerd en opgenomen in databases.
De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) verplicht om uiterlijk twee
jaar na het beëindigen van het veldwerk het vondstmateriaal te deponeren bij het
aangewezen depot en de onderzoeksrapporten te registreren in Archis en het e-depot.
De KNA stelt uniforme eisen aan de verwerking van digitale gegevens en de aanlevering
van datasets. Hierover zal tijdens het bezoek aan het depot meer worden uitgelegd.
De maximale groepsgrootte die het depot aankan is waalf personen. Het is dus
zaak dat belangstellenden zich tijdig aanmelden. Dat kan via middenbrabant.24@awnarcheologie.nl. We hanteren het principe ‘wie het eerst komt…’. Bij erg veel
aanmeldingen is het misschien mogelijk een tweede groep te formeren op een ander
tijdstip (wellicht later diezelfde middag).

Geslaagde ledenbijeenkomst in Tilburg
Donderdag 23 september kwamen we samen in wijkcentrum de Back in Tilburg. Het
was de eerste keer dat we als Afdeling 24 een activiteit voor de leden konden
organiseren en we dus ook kennis met elkaar konden maken. Met een opkomst van
dertien leden en twee belangstellenden hadden we niet te klagen (ter informatie: dit is
ongeveer de helft van het huidige ledenbestand). Onder de aanwezigen was ook oudvoorzitter Kees Cornelissen die bij deze gelegenheid de voorzittershamer overdroeg.
De altijd enthousiaste Nico Arts verzorgde een levendige en informatieve lezing
over de steentijd in Noord-Brabant waarbij niet alleen duidelijk werd dat MiddenBrabant een aantal grote en bijzondere vindplaatsen telt, maar ook dat dit
onderzoeksgebied vele valkuilen kent waarbij ook de ethiek in het geding komt. Na de
lezing was er tijd om informeel met elkaar in gesprek te gaan en de goed gevulde tafel
met gratis boeken te ‘plunderen’. Ook daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt.
Het is voor het bestuur duidelijk dat we dergelijke avonden vaker kunnen
organiseren, ook met langere lezingen. Suggesties of verzoeken voor onderwerpen en/of
sprekers zijn uiteraard welkom.

Nationale Archeologiedagen 2021
Onze deelname, samen met de Gemeente Tilburg, aan de Nationale Archeologiedagen in
juni van dit jaar is niet onopgemerkt gebleven. Het verslag in het AWN Magazine (bijlage
bij Archeologie in Nederland) door Monica Dütting zult u al hebben gezien. Ook de foto
op de cover van dit AWN Magazine is genomen tijdens onze activiteit op de Regte Heide.
De fietsroute die voor deze dag werd beschreven is nog steeds als pdf te
downloaden van onze website: https://awn-archeologie.nl/afdeling/middenbrabant/fietsroute-nationale-archeologiedagen-downloaden/.
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Colofon – Wie zijn wij en waar bereikt u ons?
AWN Afdeling 24 Midden Brabant
Bestuur:
Paul Taminiau, voorzitter. Email: taminiaupaul24@gmail.com
Miriam van den Dries, secretaris (wie volgt haar op?).
Wim van Klaveren, penningmeester.
Ruud Hemelaar, lid, coordinator veldwerk.
Jacques van der Sommen, lid.
Lauran Toorians, lid.
Adviseur:
Guido van den Eynde, gemeentelijk archeoloog Tilburg.
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