
 

Jaarverslag 2021 werkgroep Archeologie  
 
De Werkgroep Archeologie telde bij aanvang van het jaar elf leden: Jac. Biemans (coördinator), 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. Eind november overleed ons oudste lid, Theo Fransen op 86-
jarige leeftijd. Theo was in de jaren tachtig een van de stimulators en actieve gravers bij het Schepenhuis en 
het onderzoek Budel-klooster. Hij bleef ook later altijd zeer geïnteresseerd en actief in de lokale 
archeologie. Wij gedenken hem in dankbaarheid. 
Onze werkgroep komt in principe niet bij elkaar maar onderhoudt via e-mail met elkaar in contact, tenzij er 
opgravingen of andere activiteiten georganiseerd worden. In het tweede Coronajaar 2021 was dat niet het 
geval. Ons werkgroeplid Jan Jakobi is net als kringlid Theo Martens gecertificeerd toezichthouder namens 
onze kring. Vanuit deze functie doet hij waar nodig waarnemingen bij onderzoeken.  
 
Veldonderzoek 
In 2021 werden twee relatief grotere veldonderzoeken verricht: in januari werd een proefsleuf gegraven op 
een terrein aan de Keunenhoek, eind april werd onderzoek gedaan op en nieuwe bouwlocatie aan De Hoge 
Weg, achter het oude kerkhof in Maarheeze. Voor zover bekend hebben beide locaties helaas geen 
bijzondere vondsten aan het licht gebracht. Van beide onderzoeken hebben wij nog geen verslagen 
ontvangen. Jan Jakobi heeft beide plekken bezocht en op foto’s vastgelegd.  
 

  
Budel, Keunenhoek, 22 januari 2021   Maarheeze, De Hoge Weg, 26 april 2021 
 
Onderzoeksvragen 
Onze diverse leden werden met enige regelmaat ingeschakeld bij archeologische vragen van particulieren 
en onderzoeksbureaus die bureauonderzoek of verkennende booronderzoeken doen. In 2021 ging dat 
onder meer om materialen uit een Romeins graf dat in 1939 in Maarheeze zou zijn gevonden (uiteindelijk is 
dit naar het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten gegaan); de percelen Meemortel 58-60 in Budel, 
Damenweg (ongenummerd) te Soerendonk.  
 
Overige contacten 
Gedurende het verslagjaar hielden wij met de gemeente en regio-archeoloog Ria Berkvens contact over de 
ontwikkelingen op archeologisch gebied rond de nieuw geplande Jumbosupermarkt aan de Anton 
Mathijsenstraat in Budel. Daarnaast staat onze werkgroep staat in nauw contact met de AWN-afdeling 23, 
de Archeologische Vereniging voor Kempen- en Peelland (AVKP) te Eindhoven. Ook volgen we de 
activiteiten van de Archeologische Vereniging Peel, Maas en Kempen in Limburg.  
 
De Werkgroep Archeologie zal zich actief blijven inzetten om ons archeologische erfgoed te beschermen en 
voor het voetlicht te brengen.  
 
Namens de Werkgroep Archeologie 
(Jac. Biemans) 
 


