Noord-Brabants Archeologisch Genootschap

Aan de (amateur)archeologen van
Noord-Brabant en andere geïnteresseerden

UITNODIGING

‘s-Hertogenbosch, maart 2022.

Geachte heer, geachte mevrouw,
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische Voorjaarsstudiedag op
zondag 3 april 2022. Het thema van de studiedag is:

Omgrachte huizen en kastelen
nieuwe sites – nieuwe inzichten

Kastelen spreken erg tot de verbeelding maar niet alle kastelen waren even groot en indrukwekkend. Lagere
adel en herenboeren bewoonden zogenaamde moated sites, stenen huizen omringd met een gracht maar
verder nauwelijks verdedigbaar. De laatste jaren zijn diverse van dergelijke moated sites opgegraven waarvan
De Hongerenburg bij Vlijmen een goed voorbeeld is. Maar ook onderzoeken aan grotere kastelen hebben de
laatste tijd tot nieuwe inzichten geleid zoals bij de kastelen van Wouw. Door onderzoek van grachtvondsten
komen we steeds meer te weten over het dagelijks leven van de kasteelbewoners. In combinatie met
historische gegevens levert dat interessante conclusies op.
Tijdens de studiedag in Oirschot wordt u bijgepraat over de stand van zaken op het gebied van het
onderzoek naar omgrachte huizen en kastelen in Noord-Brabant.
Locatie:

Café – Zaal ’t Vrijthof
Molenstraat 6
5688 AD Oirschot
Tel: 0499 – 571442

De kosten bedragen € 30 per persoon, contant te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch
(soep en broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand
aanmeldingsformulier uiterlijk 28 maart 2022 aan ons retourneert. U kunt ook uw aanmelding e-mailen vóór
28 maart 2022 naar: nbgarcheologie@gmail.com
Tevens sluiten wij het programma van de dag bij.
Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem,
tekent met vriendelijke groet,
Peter van Nistelrooij, Voorzitter van het NBAG
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Programma studiedag NBAG
Oirschot, zondag 3 april 2022

Omgrachte huizen en kastelen
nieuwe sites – nieuwe inzichten

10.30 uur

Opening studiedag in Oirschot
Peter van Nistelrooij, voorzitter NBAG

10.40 uur

Omgrachte huizingen (moated sites) in en rond Tilburg
Bas Aarts (Voorzitter Noord-Brabantse Kastelen stichting)

11.30 uur

Archeologisch onderzoek naar de Hongerenburg, een moated site bij
Vlijmen (gemeente Heusden)
Jeroen Flamman (Vestigia)

12.00 uur

Huys tot Osse, het kasteel van Oss terug gevonden
Hans Pennings (Stichting Archeologie Maasland)

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

De Burght in Geldrop
Een bestaand kasteel in Geldrop en een niet meer bestaande burcht
Jan Broertjes (Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten)

14.00 uur

Kasteel Wouw (gemeente Roosendaal)
Marco Vermunt (Gemeentelijk archeoloog Bergen op Zoom)

14.45 uur

Pauze

15.15 uur

Kasteel Bokhoven (gemeente ‘s-Hertogenbosch)
Ronald van Genabeek (Gemeentelijk archeoloog ‘s-Hertogenbosch)

15.45 uur

Smaak op stand. Tafelrestjes van de Bredase Nassaus (1530-1540)
Theo de Jong (Archeoloog Gemeente Eindhoven - Gemeente Helmond)

16.30 uur

Sluiting
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