
Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ 
https://heemkundekringcranendonck.nl 

 Jaarverslag 2018  
werkgroep Archeologie 
 

De samenstelling van de Werkgroep Archeologie wijzigde in het verslagjaar 

2018 niet. De groep telt twaalf leden: Frits Arink, Jac. Biemans, Theo Fransen, 

Jan van Heeswijk, Jan Jakobi, Tjieu van Geloven, Auke Langhout, Bas van de Pol, 

Frank Schoots, Ton van Tuel, Sjef Vlassak en Tinie Vlassak. De groep komt niet 

bij elkaar en staat in principe enkel via e-mail met elkaar in contact, tenzij er 

opgravingen of andere activiteiten georganiseerd worden. Gedurende het 

verslagjaar was dat niet het geval. Het gehoopte vervolgonderzoek ter plaatse 

van de geplande Jumbo-supermarkt met parkeerplaats aan de Budelse 

Mathijsenstraat vond niet plaats. We hopen wat dat betreft op 2019, daar de 

plannen in een stroomversnelling komen, mede door de verkorte 

inspraaktermijnen. Met de gemeente was over de plannen enige malen 

contact. Wij hebben daarbij als sterke wens te kennen gegeven de exacte 

locatie van de contouren van de gracht rond de oude ‘burg’ van Budel in het 

plaveisel van de geplande parkeerplaats terug te laten komen. Een en 

andermaal hebben wij, ook via de regio-archeoloog, aangedrongen op 

archeologisch onderzoek bij het vervolgtraject en de sloop van de nu 

bestaande gebouwen. Onze werkgroep zal dit, overigens in goed overleg met 

de werkgroep monumenten, nauwlettend blijven volgen.  

Zoals gezegd heeft onze werkgroep zo nodig overleg met de regio-archeoloog 

van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), mevrouw Ria Berkvens. Zij 

gaf voor onze kring ook een lezing. Ook maakte zij een analyse van het 

archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Brabant over de afgelopen twintig jaar. 

Hieruit blijkt onder meer dat Cranendonck vergeleken met andere gemeenten 

laag bij opgravingen, gemiddeld bij proefonderzoeken en hoog bij 

archeologische begeleiding scoort: 
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Onze werkgroep staat ook in contact met AWN-afdeling 23, de Archeologische 

Vereniging voor Kempen- en Peelland (AVKP) te Eindhoven. Aan hun 

nieuwsbrief wordt meegewerkt en aan de contactbijeenkomsten zo veel 

mogelijk deelgenomen. Ook volgen we de activiteiten van de Archeologische 

Vereniging Peel, Maas en Kempen in Limburg.  

Werd gedurende het verslagjaar 2018 niet actief opgegraven door de groep 

zelf, wel werd, als immer, met enige regelmaat informatie verschaft aan 

archeologische onderzoeksbureaus die onderzoeken in onze gemeente 

uitvoerden. Gedurende 2018 betrof dat onder meer inlichtingen over terreinen 

in het Goor en de Gastelse Heide, aan de Miel Davidsstraat te Budel en de 

Oranje Nassaulaan (naast de Refrescofabriek) te Maarheeze. 

Op 31 oktober maakten we foto’s van een kleine opgraving in de achtertuin van 

café-bar ’t Hukske aan de Dorpsstraat in Budel.  

Aan het einde van het verslagjaar werd meegedeeld dat de fragmenten van 

twee boomstamputten die in januari-februari 1989 aan De Boonte werden 

opgegraven en sindsdien waren opgeslagen, moesten verhuizen. Een derde put 

is geheel geconserveerd en in elkaar gezet. Samen met het bestuur kijken we 

wat de mogelijk- en wenselijkheden zijn.   

Als Werkgroep Archeologie en Heemkundekring moeten wij actief blijven om 

ons archeologische erfgoed, groot en klein, te beschermen en voor het 

voetlicht te brengen.  

(Jac. Biemans). 
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